I. BÖLÜM

V. DÖNEM SEÇİMLERİ
1. SEÇİM KARARININ ALINMASI
Demokratik yönetimlerde zaman zaman meclisler çalışma sürelerini doldur
madan yeniden seçime gitme karan alabilmektedir. Böyle bir kararın alınabilmesi
için ulusal yada uluslararası konjonktürün seçimin yapılmasını zorunlu kılması
gerekir. Avrupa'da Marsilya faciasının yaşanması, Sar havzası sorununun ortaya
çıkması Fransızları telaşlandırmış, Almanların faaliyetlerini arttırmıştı. Avustur
ya sorunu ise endişeli halini sürdürüyordu; İtalyan diktatörü Mussolini ise büyük
bir askerî güç oluşturmaya yönelmişti.1 Bu gelişmeleri yakından izleyen Türkiye
Cumhuriyeti yöneticileri Türkiye'nin hazırlıklı olmasının zorunluluğuna işaret
ediyorlardı.
14 Kasım 1934'te toplanan Halk Partisi Grubunda İsmet Paşa; Büyük Millet
Meclisinin normal olarak 1935 yazında yeniden seçim karan almasının anayasa
gereği olduğunu, uluslararası durumun seçimin yenilenmesini zorunlu kıldığını,
dolayısıyla seçimin yapılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hükümetinin duru
munun millet oyuyla yeniden belirlenmesinin yararlı olacağını belirtti. Fırka
Grubu da "Büyük Millet Meclisinin intihabatı yenilemesi ve bu keyfiyetin Büyük
Meclisine arz ve teklifı(nin) Fırka Reisliği(ne) bırakılması(nı) kabul etti".2
Bu toplantının ardından Meclisin 15 güne kadar, seçimin yenilenmesine karar
vereceği fakat Aralık ayının sonuna kadar çalışmalarını sürdüreceği, seçim
kanununda bazı değişiklikler yapacağı söylentileri basma sızdı. Bunun yanında
1- Seçimlerin tek dereceli olacağı 2- Her mebusluk için 9 adayın gösterileceği
3- Tüm ülke için tek aday listesi hazırlanacağı, 4- Kadınların da seçilebileceği gibi
haberler de yayıldı.3 Hükümet uluslararası durumu göz önüne alarak Millet Mec
lisinin kaynağı olan milletten, izleyeceği politika için yeniden onay almak istedi4
ve konu seçimin asıl yenilenmesine karar verecek olan TBMM'ne aktarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5 Aralık 1934 günlü toplantısında Malatya
Milletvekili İsmet İnönü, Tekirdağ Milletvekili Cemil Ubadm, Kütahya Millet1 Ebuzziya, "Meclisin Feshi Meselesi", Zaman, 17 Teşrinisani 1934. Cumhuriyet Gazetesi'nin 14
Teşrinisani 1934 tarihli haberinde seçimin yenileneceği bildiriliyor
2 Bkz. Cumhuriyet, 15 Teşrinisani 1934, s.l
3 Cumhuriyet, 15 Teşrinisani 1934, s.l
4 bkz. Abidin Daver "Mebus Seçiminin Yenilenmesi", Cumhuriyet, 16 Teşrinisani 1934.
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vekili Receb Bey tarafından "Türkiye Büyük Millet Meclisi intihabının yenilen
mesine karar verilmesini içeren" bir önerge Meclis Başkanı tarafından okunarak
oya sunuldu. Bu teklif oybirliği ile kabul edilerek, seçimin yenilenmesine karar
verildi.1
Mir Gazetesi İsmet Paşa'nın böyle bir istekte bulunmasının "uluslararası
vaziyetin karışık olmasından " ve "Türk hükümetinin ve Cumhuriyet Halk Fır
kası 'nın yeniden Türk ulusunun itimadına müracaat etmesi lâzım " geldiğinden
kaynaklandığını yazdı.2
Seçim kararı alınmasına karşın Meclis'in gündeminde bitirilmesi gereken iş
ler vardı. Nitekim 23 Aralık 1934'e değin TBMM çalışmalarını sürdürmüştür. Bu
tarihte Tekirdağ Mebusu Cemal Uybadın'ın "Kurultayın bu toplantı senesi içinde
gelen işler bitirilmiştir, intihabın yenilenmesi de kurultayca onaylanmış bulun
masına göre bu devrenin 1 Mart 1935 tarihine kadar tatiline karar" verilmesini
isteyen önergesi okunmuştur. Başkan bu önergeyi oya sunmuş ve önerge oybirliği
ile kabul edilmiştir. Arkasından Meclis Başkanı Kâzım Özalp şu konuşmayı
yaparak IV. Dönemi fiilen sona erdirmiştir.
"Sayın arkadaşlar,
Dördüncü Büyük Millet Meclisi 4 Mayıs 1931 'de toplanmıştır. Teşkilât-ı
Esasiye Kanunumuza göre 1 Teşrinisani 1931 'e kadar geçen günler fevkalade iç
tima sayılmıştır.
Seçimin yenilenmesi için verdiğiniz karara göre birinci kanunun beşinci
gününden beri bütün ülkede seçim anıklığına girilmiştir. Meclis bu verdiği karar
dan sonra bu güne değin çalıştı gerekmezse beşinci Büyük Millet Meclisi işe baş
layıncaya kadar toplanmayacaktır.
Dördüncü Büyük Millet Meclisi 287 toplantı yaparak 801 kanun, 33 tefsir
çıkarmış ve ayrıca 207 karar vermiştir. Bu verimli çalışmaların çok yüksek olan
değerini kıvançla anarım. Türkiye 'nin bütün alanlarda erklenmesi ve yükselmesi
için verdiğiniz emekler hep yurd severlik duygularile olmuştur. Bunu Türk tarihi
öğünçle yazacaktır. Bütün acunda alkışlanan bu ünlü ilerlemeler sizin ve sizden
önceki Meclislerin yöndemli çalışmalarından doğmuştur.
Büyük Millet Meclisi ulusal erem ocağıdır. Siz, bu ulusal eremi cumurluk
tözüne en uygun bir yönde yerine getirdiniz. Sizden önceki Büyük Millet Mec
lisi 'nin yolu üzerinde benzer hızla yürüdünüz. Başardığınız işler arasında ulusun
yükselmesine başlıca yarayanlar pek çoktur. Bunlar ekonomik, soysal ve siyasal
kanunlarla berkitilmişlerdir.
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, TBMM, Zb.C, c.25, s. 81.
2 Türkiye'de Seçimler 20 İkinciteşrin 1934. Ayın Tarihi C.13, İkinci Kanun 1934.
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Temelini kurduğunuz sanayi kurumunun tuttuğu gidişte daha şimdiden değer
li verimler toplanmağa başlanmıştır. Bu güzeyde Türk ulusu yabancıya el aç
mayarak kendi çalışmasının verimi ile yaşayacak ve bütün erginliğini
koruyabilecektir.
Ulusluk olması gereken demiryolu, rıhtım ve bunlar gibi tükel işleri güt
tüğünüz ana siyasaya uygun olarak uluslaştırmakla en yararlı ulusal bir ülküyü
yapmış bulunuyorsunuz. Bu unutulmaz işlerden dolayı yurdunu seven her Türk
sizleri bu gün de, yarın da övme ve saygıyla anacaktır. Bunlarla birlikte onurlu
ve değerli ordumuzun yurdu koruma gücünü artırmakla büyük uyanıklık göster
diniz.
Dışarı siyasada da verdiğiniz öğütlere göre çalışan Hükümetimiz ulus için
yarar anlaşmalar başarmış, böylelikle dışarı siyasamız belli ve sağlam temeller
üzerine koyulmuştur.
Uluslar derneğine girmemiz, Balkan Antlaşması, barış içinde ilerlemek istek
lerinin doğurduğu sonuçların başlıcalarındandır.
Dilimizin özleşmesi işine BM. Meclisinin gösterdiği bağlılık övünçle anıl
mağa değer.
Laik budun tutumuna uygun olarak çıkardığımız kılık kanunu Cümurluk des
teklerinin bütünleşmesi dileğile atılan adımların en başta gelenlerindendir. Bu
kanun din yönünden kılık başkalığının öteden beri yaşamakta olduğu ayrılık
düşünüşünü ortadan kaldıracak ve birlik yaratacaktır.
Soyadı kanunu da soysal ilerlemede kıvançla anılacak bir atılıştır. Türk tari
hinin eski çağlarında yaşamış olan bu güzel türe saltanat çağlarında başta
bulunanların ümmet siyasası güderek ulusal duyguyu gevşetmeleri yüzünden bir
yana bırakılmış iken, sizin yaptığınız kanunla bunun diriltilmiş olması övünmeğe
değer bir iştir.
Dördüncü Büyük Millet Meclisi Türk kadınına verdiği onurlu, siyasal orun ile
ulusal borçlarının en büyüklerinden birini ödemiştir. Kurtuluş savaşına kanile,
canile girişen Türk kadınının ulus işlerinde sözü olması pek doğru, pek yerinde
idi. Türk kadınının bilinen yararlığına genişlik vermek ülke için çok asığlı olduğu
bellidir. Bu yüzden, kadınlarımızın köy, kent işlerine olduğu gibi bütün ulus iş
lerine de bakabilmeleri için yaptığınız kanunlarla gerçekten övünebilirsiniz.
Ünlü arkadaşlar, devrenin her yıl toplantısında beni reis seçmekle göster
diğiniz inana değerli olmaya çalıştım. Övünç veren işlerinizi burada sayarken,
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reisiniz olmaklığım dolayısile ben de sonsuz bir gönül sevinci duymaktayım. Bu
büyük işler yapılırken öğütlerinizi en doğru görüşle kavrayan ve yerine getiren
Hükümetin başarılı çalışmalarını övünçle anmayı borç bilirim.
Baylar, başarıcılığımızın kaynağı Atatürk 'tedir. Onun açtığı verimli yollar üs
tünde yürümekledir ki, ülküye yararlı olduğumuzu söyleyebilir ve bununla pek
yerinde olarak, övünebiliriz. Türklüğe yaptığı sayısız iyiliklerle hepimizin yürek
lerinde tükenmez gönenç yaşatan Uluğumuz Atatürk'e bağlılığımı ve sonsuz say
gılarımı buradan bir daha sunarım. Hepinize esenler ve ulusal işlerde öktüler
dilerim.'"
2-YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI
Çağdaş devletlerin temel dayanaklarından biri Anayasadır. Zira bu belge bir
devletin yapısını, devlet organlarının birbiriyle ilişkisini, bireylerin temel hak ve
özgürlüklerini belirleyen pozitif hukuk metinleridir. Türk toplumu XIX. yüzyılın
ikinci yarısında 23 Aralık 1876'da ilk kez Anayasayla tanışmıştır. Ancak bu
Anayasa uzun ömürlü olamamış 14 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'm kapatıl
masıyla askıya alınmıştır. 23 Temmuz 1908'de tekrar yürürlüğe konulan bu
Anayasa, 1909 yılında büyük bir değişikliğe tabi tutulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalkışına değin yürürlükte kalan bu anayasada zaman zaman
bazı değişiklikler yapılmıştır.
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra yeni dev
letin temel yapısını ortaya koyacak yeni düzenlemeler de yapılmıştır. Nitekim 21
Ocak 1921'de Teşkilât-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir. Oldukça kısa bir metin
olan bu anayasa ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktı. O nedenle Cum
huriyetin ilanından sonra 20 Nisan 1924'te yeni, çağdaş, gelişmiş bir Anayasa
yapıldı. Ancak önceki anayasalarda olduğu gibi bu Anayasada toplumda eşitliği
sağlamıyordu. Zira kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiyordu.
2.1. Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi
2.1.1. Belediye Kanununda Yapılan Değişiklik
Yeni Türkiye Devletini kuranların hedefi çağdaş bir devlet olabilmekti. Çağ
daş devlet demokratik bir devlet olduğuna göre, demokrasinin ilkelerini birer
birer yerleştirmek gerekiyordu.
/ TBMMZb. C, 4. Devre, C.25, s.309
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Nitekim 1930'a kadar yapılan devrimlerle bu konuda azımsanmayacak bir yol
alınmıştı. Ancak demokrasinin temel dayanağı olan eşitlik ilkesi henüz tam an
lamıyla gerçekleştirilememişti. Zira toplumun yansını oluşturan kadınlara seçme
ve seçilme hakkı verilmemişti. Oysa Türk kadını Türk tarihinin her evresinde er
keğiyle birlikte ülkesi ve ulusu için her türlü özveriyi göstermekten, her türlü
cefaya katlanmaktan geri durmamıştı. Tarlada, bağda, bahçede, Kurtuluş
Savaşı'nda hep onun yanında olmuştu. Öyle ise artık devlet yönetimine katılma,
ürettiği değerden alman verginin nereye, nasıl harcandığını sorma hakkının veril
mesi zamanı gelmişti. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nm vurguladığı gibi "İstibdat
ve cehalet devirlerinden arta kalan kötü ve sakat zihniyetlerin sakil ve sakim
mülâhazaların Cumhuriyet ve inkılâbın temiz ve faziletli muhitinde yeri yoktu. "l
Cumhuriyetin temiz ve faziletli muhitinde kadınlar da yerini almalıydı. İşte
bunun yolu Belediye Yasası yapılırken açıldı. Zira söz konusu yasanın 23 ve 24.
maddelerinde Belediye seçiminde oy kullanabilmek için, Türk olmak, 18 yaşını
bitirmiş olmak, hemşehri olmak; Belediye Meclisine seçilebilmek için de Türk
olmak, 25 yaşını bitirmiş olmak, hemşehri olmak, okur-yazar olmak gibi ilkeler
getirilmişti.2 Türk olmanın koşullan anayasada hemşehriliğin anlamı da Belediye
Yasasının 13. maddesinde belirtildiği için bu yasayla kadınlann belediye yöne
timine katılmaları sağlanmış oluyordu.
2.1.2. Köy Kanununda Yapılan Değişiklik
Bu yasanın benimsenmesinden üç yıl sonra Köy Kanununun 20. ve 30. mad
delerinin değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu değişiklik dolayısıyla Şükrü Kaya
bu değişikliği Türk İnkılâp ve Cumhuriyetinin temeline konan yeni bir taş olarak
nitelemiştir. "Türk kadını, tarihin ilk devirlerinden beri daima faziletin, cesaretin,
şecaatin ve aynı zamanda yurt sevgisinin sıcak bir kaynağı olmuştur. Eğer Türk
çocukları tarihte büyük şerefler kazanmışlarsa ve diğer milletlerarasında şerefraz olmuşlarsa emin olunuz ki bu, ana kucağında aldığı terbiye sayesinde olmuş
tur. Eğer Türk çocuğu zinde ve sıhhatli ise, güçlü ve kuvvetli ise emin olunuz ki
bu terbiyesinin sağlamlığındandır.
Eğer Türk çocuğu tarihte en yüksek seciyeli bir insan olarak tanınmışsa, eğer
Türk çocuğu dünyada en yüksek insaniyetperver olarak tanınmışsa emin olunuz
ki ana kucağında aldığı şefkatten mülhem olmuştur. Türk kadınının mazisini say
mak malumu ilâm kabilinden bir şey olur. Kendisi evimizin müdürüdür. Herhan1 TBMM. Zb. C, 3. Devre, C.17, s.24
2 bkz. TBMMZb. C, 3. Devre, C.17, Sıra No: 85, s. 68. Diğer ilkeler burada tek tek sıralanmıştır.
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gi bir köye giderseniz en evvel karşınıza çıkanın, köyün iktisadiyatını idare edenin
kadın olduğunu görürsünüz. Kadına evinde olduğu gibi, belediyelerde olduğu
gibi köylerde de idare hakkını vermek bir vazifedir. Ona köyde muhtar olmak ve
muhtar intihap etmek hakkını vermekle kendisine karşı bir şükran eseri göster
miyoruz, kendisinin zaten ve tabiaten haiz olduğu hakkının kanunen ifade etmiş
oluyoruz. Bu köy kanunu hakkında göstereceğiniz alaka Türk kadını için şurada
diktiğimiz abideden daha güzel daha insani bir abide olacaktır."1 diyerek bu
yasanın önemini açıklamıştır. Kütahya Milletvekili Recep Bey'in de Cumhuriyet
döneminde kadının haklar yönünden elde ettiği kazanımları anlatan konuşmasın
dan ve kentli kadına verilen seçme ve seçilme hakkının bu yasa ile köylü kadına
da verilmesini dileyen konuşmasından sonra teklif yasalaşmıştır. Böylece kadının
köyde de yöneticileri seçme ve yönetime ortak olma dönemi başlamıştır.
2.1.3. Teşkilât-ı Esasiye Kanununda Yapılan Değişiklikler
Türk tarihinin her aşamasında erkeği ile yan yana her türlü özveriye katlanan
ulus ve yurt işlerinde her türlü mahrumiyete her türlü acıya göğüs geren Türk
kadını henüz hak ettiği hakka ulaşamamıştı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti kadın ve
erkek tüm yurttaşların eseri idi. O nedenle kendi evinin, beldesinin işine karışan
Türk kadınını seçme seçilme haklarına kavuşturmak bir insanlık ödeviydi.
Cehalet devirlerinden geride kalan kötü, sakat zihniyetlerin Cumhuriyetin temiz
ve erdemli çevresinde yer bulabilmesi güçtü. İşte bu düşüncelerle Türk kadınına
mebus seçmek ve mebus seçilerek, yurdun tüm işlerinde erkeğin yanında yer al
masını sağlamak amacıyla Malatya Milletvekili İsmet Paşa ve 191 arkadaşı ortak
bir önerge vererek; Anayasanın 10 ve 11. maddeleriyle, "İntihabı Mebusan"
Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını istemişlerdir (4 Aralık
1934).
Teşkilât-ı Esasiye Encümeni bu teklifi "değişikliğin, ulus ve ulusun en başlı
ayırtsanlarından biri olan değişimciliğin parlayışı" olarak nitelendirilmiş ve
"Kurtuluş günlerinden beri kadın ve erkeklerin siyasal haklar bakımında hiçbir
ayırdımı olmadığı" "ulusal savaşta Türk kadını(nın) boynunun borcundan ötesini
de" yaptığını belirterek, kadının evde, analıkta bütün işlerini gördükten sonra
okula girdi(ğini) okuma-yazma öğrendiğini "muallim olup öğretti(ğini)", "ulus ve
belediye işlerine karıştı(ğını), hakim bile oldu(ğunu)" yeterli olgunluğu göster
diğini vurgulayarak ulusun bundan övünç duyduğunu, milletvekili seçememesini
ve milletvekili olamamasını bir eksiklik olarak değerlendirmiş ve şimdi en onur-

1 TBMMZb.C, 4. Devre, C. 16, s.48
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lu işi görmenin zamanı gelmiştir diyerek teklifin meclis genel kuruluna sunul
masını kabul etmiştir.1
5 Aralık 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Teşkilât-ı Esasiye
Kanunu" ile "İntihabı Mebusan Kanununda" yapılması öngörülen değişikliklerin
ivedilikle görüşülmesi istenmiş ve bu istek kabul edilmiştir.2
BAŞKAN : Celse açılmıştır.
Ruznamenin maddelerine geçmeden evvel Teşkilât-ı Esasiye Encümeni'nin
sevkettiği bir kanun lâyihası vardır. Bunun tercihan ve müstacelen müzakeresine
dair encümenin takriri vardır. Evvelâ takriri okutub reyinize arzedeceğim. Bunu
kabul ettiğiniz takirde kanun teklifinin müzkeresini yapacağız. Kanun tevzi edil
miştir.
Yüksek Başkanlığa
Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan
teklifin derhal ve müstacelen müzakeresini teklif ederiz.
Balıkesir

Tekirdağ

Hacim

Celâl Nuri

BAŞKAN: Bir de İntihabı Mebusan kanununun tadili hakkında bir teklif var
dır.
CELAL NURİ (Tekirdağ) : O ayrı bir kanundur. Bu bittikten sonra onun
için de ayrı bir takrir vereceğiz.
BAŞKAN : Diğeri için de takririniz varsa veriniz, ikisini beraber reye ko
yalım.
Yüksek Reisliğe
intihabı Mebusan Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan
teklifin derhal ve müstecelen müzakeresini teklif ederiz.
Balıkesir

Tekirdağ

Hacim

Celâl Nuri

BAŞKAN : Evvelâ Teşkilât-ı Esasiye Kanununun tadili hakkındaki teklifi
reyinize arzediyorum. Tercihan ve müstaccelen müzakeresini onay bulanlar... Bul
mayanlar... Onay bulunmuştur.
İntihabı Mebusan Kanununun tadili hakkındaki teklifi onay bulanlar... Bul
mayanlar... Onay bulunmuştur.
1 TBMMZb.C, 4. Devre, C. 25, S. Sayısı: .31, s. 3-4
2 TBMMZb.C, 4. Devre, C. 25, s.82
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Her iki kanun da tab ve tevzi edilmiştir. Bunların müzakeresine başlayacağız.
Teklif hakkında ilk sözü İsmet Paşa almış ve şunları söylemiştir.1
BAŞBAKAN GENERAL İ. İNÖNÜ (Malatya): Yüce saylavlar, kadınların
saylav seçmek ve saylav seçilmek hakkına sahib olmaları için yüce katınıza teklif
sunuyoruz. Kadınlarımızın Türk tarihindeki haklı yerleri, erkeklerle beraber,
daima, memleketin ve milletin mukadderatı üzerinde söz ve tesir sahibi ol
malarıdır. Türk kadını tarihte ne vakit haklı ve itibarlı yerini bulmuşsa, budun
mukadderatı üzerinde kendini tesirini gösterebilmişse, erkeklerle beraber karışık
ve güç yurd işlerinde elele çalışabilmişse, işte o zaman, büyük Türk ulusu, kudreti
ile, medeniyetile bütün dünyayı kaplamıştır.
Arkadaşlar, Türk kadınının, hakkı olduğu yerden ayrılıb, bir süs gibi, mem
leket işine karışmaz bir varlık gibi, bir köşeye konması Türk ananesi değildir.
Türk ananesinin ve Türk anlayışının zıddı olan bir usuldir ki onun, Türk mem
leketlerinde yerleşmesi asırlarca -elemlerinizi ve acılarınızı tekrar uyandır
mayayım- geçirdiğimiz felaketlerin başlıcalarından ve esaslılarından birini teşkil
eder.
Arkadaşlar; eski alışılmış darbımeselleri tekrar edecek değilim. Ulusumuzun
bütün ihtiyaçlarını, içinden ve yakından görmüş ve yetişmiş adamlar olarak,
inançla söyleyebiliriz ki Türk kadınının geniş alanda ulus işlerine karışmasından
istifade etmekteyiz, istifade edeceğiz. Yakın geleceklerde, Türk Devletinin ve Türk
ulusunun geniş kudretlerinin sırrı anlaşıldığı zaman, bunun başında, ilk günden
beri Türk inkılâbının Türk kadınına verdiği haklar esaslı bir delil olarak ileri
sürülecektir.
Bizim bugün yaptığımız bu teşebbüs, Büyük Millet Meclislerinin ve Türk in
kılâbının yıllardan beri güttüğü siyasanın tam bir varımıdır.
İnkılâpçılar, yüce heyetiniz, bunu, yurdun ve ulusun menfaati ve iyiliği namı
na anlayışlarımızın yeni bir belgesi olarak gösterib övünebiliriz. Ancak arkadaş
lar, yeni teklifimizle, Türk kadınına bu hakkı bir lütuf olarak veriyoruz kanaatin
de asla değiliz ve kimse bu kanaatte olamaz. Bizim kanaatimiz, bizim ananemiz,
Türk kadını için böyle vazifelere girmek, esasen hakkı olduğu ve yanlış olarak,
zülüm olarak çoktan beri geri bırakıldığı merkezindedir. Diğer birçok memleket
lerde nasıl olduğunu şimdi izah etmek istemem. Fakat bir memlekette ki, yurdun
her tarafı istilaya uğradığı zaman, kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz
omuza çalışırlar, memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tar-

1 TBMMZb. C, 4. Devre, C. 25, s.82-85
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lanın kara toprağından yiyecek çıkarmağa çalışırlar, elbette bu mevcudiyetlerin
yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeğe hakları vardır.
Herhangi bir ülkede kadınlar bu kadar ağır imtihanlar geçirmişse, orada da
kadınlar elbette bizim kanunen verdiğimiz haklara kavuşacaktır. Şart, evvela
kadınların, bizim kadınlarımız gibi çetin imtihanlardan geçmiş ve daha çok çetin
imtihanları göğüslemek için bileklerinde, akıllarında ve yüreklerinde kuvvet ol
duğunu ispat etmiş olmalarıdır.
Yüce arkadaşlar, Türk inkılâbının tarih anlatırken bunun bir kurtuluş ol
duğunu en başta söyleyecektir. Bu kurtuluşun muhtelif safhaları için de, bilhassa
kadınların kurtulmasını anacaktır. Bizim inkılâbımızın, bu memlekette görülen bir
çok ıslahat teşebbüslerinden en baş ayırımlarından biri, kadınlığa verdiğimiz
mevki ve kadın haklarını tanımakta gösterdiğimiz isabettir. Türk inkılâbı denildiği
vakit, bunun, kadının kurtuluş inkılâbı olduğu beraber söylenecektir. Şimdi al
makta olduğumuz teşebbüs, bu kurtuluş istikametinin tamamlanması, neticelen
mesi ve en verimli bir hale getirilmesidir. Gelecek Büyük Millet Meclisi 'nde kadın
saylavlarla beraber çalışmak, Büyük Millet Meclisi 'nin, kuruluşundan beri, bu
memlekete getirdiği feyizlerin daha çok genişlemesini, daha ileri verimlerde
bulunmasını temin edecektir, kanaatindeyiz. Temiz, duru kanaatimiz budur.
Arkadaşlar, bizim inkılâbımızı, gerek ona önderlik etmekte, gerek onu feyizli
ve verimli kılmakta, Atatürk, en anlatıcı bir surette temsil etmektedir. Kadınları
hakkından mahrum edilmekle, yarı yarıya kötürüm bir hale getiren ulusumuzun
üstünden bu baskıyı kaldırması, Atatürk'ün başlıca hizmetleri arasında
sayılacaktır.
Yüksek heyetinizin şimdi gösterdiği tezahürü Türk ulusunun ilerlemesi ve yük
selmesi için çalışan Yüce Önderimiz Atatürk 'ün gayretlerini; sevgi ve saygılarla
karşıladığınızın esaslı ve yeni bir delili olarak alıyoruz.
Arkadaşlar; fevkalade iyi işler başaran Büyük Meclis, bütün umutlarına eriş
miş bulunuyor. Memlekete ettiğiniz hizmetlerin en parlaklarından birini bugün,
Teşkilât-ı Esasiye Kanununun tadilde yapmış olacaksınız. Gelecek nesil dördün
cü Büyük Millet Meclisi 'nin büyük işlerini anarken, Türk kadınına bütün hakları
vermek, kötü bir sistemin kendilerini karanlıkta bırakan usullerinden onları kur
tarmak için gösterdiğiniz gayretleri daima şükranla, minnetle tekrar edecektir.
Türk kadınının memlekete hizmetleri, onun kurtuluşunu tamamlamakla taçlamış
oluyorsunuz.
Arkadaşlar; heyeti umumiyesini yüksek onayınıza layık görürseniz, Türk
ulusu içinde yeni bir devre açacak olan kanunun müzakeresine geçilecektir. Bu
kanunun müzakeresi ile Türk kadınına memleketin şurasında burasında layık ol9

duğu mevkii vermek için gösterilen tereddütleri zihinlerden silmiş olacaksınız.
Türk kadını da, Büyük Millet Meclisi 'nde memleketin mukadderatı hakkında söz
söylemek, kanunların ve alınan tedbirlerin aile veyurd için ameli ve faydalı ol
ması hakkında kıymetli fikirlerini millete karşı ifade etmek fırsatını haklı olarak
bulmuş olacaktır.
İsmet Paşa'dan sonra söz alan milletvekilleri de şunları söylemiştir :
REFİK (Konya): Çok değerli başkanın her işte olduğu gibi bunda da olgun
ve içten gelen dolgun sözlerinden sonra sizleri üzmek istemezdim. Fakat görüle
cek iş o kadar büyük ve o kadar evrensel ki, bunun üzerinde duygularımı birkaç
kelime ile yüksek saylavlarla sunmak istedim.
Büyük Türk Ulusu;
Ne mutlu sana; dün senin olmayan, senden olmayan kötü adamlar, kötü
idarelerin elinde öz varlığını ne söylüyor, ne de gösterebilirdin. Yakından, uzak
tan sana bakanlar senin özünü görmeden, bilmeden sana eksik gözle bakıyorlar
dı. Bu güç senin özünü, senin varlığını yine senin özünle acun uluslarına gösteren
bir güç yetişti. O gücün, senin gücünün adını anarken, acunun sana gözleri
kamaşarak baktığını görüyorum. Göğsüm sevinçle doluyor.
Büyük Ulus Kurultayının saygıdeğer üyeleri,
Dün bir evin pırtısı gibi değeri küçültülen Türk kadını durmadan yürüyen, ol
gunlaşan büyük inkılâbın bu atıma girmesile yepyeni bir acuna giriyor. Türk
kadınını acun tanır. Erkekten hiç bir savaşta geri kalmamış, onunla omuz omuza
yürümüş, onunla tarlada beraber çalışmıştır. Ekin kaldırırken, ineğini sağarken,
yavrusuna ninni söylerken dahi erkekten ayrılmayan Türk kadını ulus işlerinde de
yüksek varlığını göstermiştir.
Baylar şimdi onayımıza verilen bu kanunla Türk kadını değeri olan yeri alıyor.
Büyük ulusun yüksek kurultayı, bugün Yüksek Kurtarıcının önderliğinde vere
ceği kararla büyük inkılâbın değerli kıldığı büyük işlerden birisini daha yapmış
olacaktır.
Baylar, sevinelim, öğünelim, çünkü; Türküz; çünkü Atatürk'ümüz vardır. Ulus
varolsun. Atatürk sağ olsun.
SADRI MAKSUDİ (Şebin Karahisar) ; Saygılı Türkler, kadınlara siyasî
hak verilmesi münasebetile kürsüye gelmem sizin vereceğiniz reylere tesir etmek
için değildir. Zaten bu kanunun lehine rey vereceğinize eminim. Kürsüye çık
mamın sebebi; bu münasebetle kadınların siyasî hakları hakkında bugün hukuk
felsefesile uğraşan bilginlerin tebellür etmiş fikirlerini hulâsa etmektir.
Bu fikirlerin hulâsa edilmesi faydalı olacağına kaniim. Baylar, kadınlara
siyasî hak verilmesi meselesi öteden beri hukuk felsefesi ile uğraşan bilginler
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arasında mevzubahs olmuştur. Fikirleri çok işgal etmiş, uğraştırmıştır. Bu mese
le kadınların zekası meselesi ile alakadardır. Kadınların zekası erkek zekasına
müsavi midir; değil midir, meselesi meydana çıkmıştır. Bu mesele üzerinde alim
ler tamamile bitaraf olarak müteadit noktalarda tetkikat yapmışlar ve kadınların
zekası tamamile erkek zekasına müsavi olduğunu ispat etmişlerdir ve bugün bunu
ispat eden alimlerin ileri sürdükleri deliller arasında hatırımda kalan birisini zik
redeceğim. Baylar, en çetin ilimler riyazi ilmidir. Bütün ilimler arasından çetin
olarak riyazi ilmi ileri sürülüyor. Riyazi ilimleri sahasında temayüz etmiş olan
şahıslar parmakla sayılacak kadar azdır. Baylar, iklidisler sırasında ismi zik
redilecek olan sofyalardan biri kadındır. Kavaleski isminde Ruslaşmış bir Türk
kadını vardır. Bu kadın İsveç darülfünunlarından birinde riyaziyat profesörü idi.
Baylar, meselinin ilmi tarafı böyle iken her memlekette kadınların zekasından
şüpheyi tazammum eden bir takım fikirler vardır.
Zekasından şüpheyi tazammum eden bir takım fikirler vardır. Bu fikirler eski
devirde bizim memlekette vardı, bugün kalmamıştır. Bu fikir şu idi: Kadınlar, güya
zeka cihetinden erkeklerden dunmuş.
Baylar, bu mesele üzerinde uzun uzadıya tevakkuf etmeyeceğim. Fakat bir şey
muhakkaktır: Herkes, bütün erkekler kendi analarının zekasına, ferasetine, geniş
görüşüne hayrandır. Kadınların ekserisi anadır. Buna göre bütün erkekler kadın
ların zekasına, ferasetine inanmış oldukları isbat edilmiş demektir. Hiç bir erkek
görmedim ki anasının ferasetine hayran olmasın. Onun için baylar, kadınlar hak
kındaki menfi hükümler düşünmeksizin kabul edilmiş fikirlerdir. Hakikatte erkek
ler kadınların zekasını itiraf etmektedirler.
Şimdi gelelim baylar Türk tarihindeki kadınların rollerine: Başbakan gayet
doğru olarak Türk tarihindeki Türk kadınlarının rolünden bahsettiler. Hakikaten
baylar, her devirde Türk kadını daima siyası hayata iştirak etmiştir. Bunun bin bir
delili içinde ancak üç tanesini zikredeceğim: Biri Araplar tarafından Buhara
havalisi zaptedildiği zaman Buhara Hanı (Toksad) reşit olmadığı için memleketi
anası hatun idare ediyordu.
Orhun abidelerinde bahsedilen Kutluluğun zevcesi Bilge Han ve Kültekin 'in
anası Bilge Hatun Kutluk vefat ettikten sonra Hükümet idaresine tesir icra etmiş
ti.
Üçüncüsü; onuncu asırda Çin 'e gelen seyyahlardan birisi Uygur Hanlarile
siyasî mülakatlarda bulunurken bu müzakereye Uygur Hanın Hatunu da iştirak
etmiştir. Kadınların siyasete iştiraki Türklerde bir ananedir.
Fiilen Avrupa 'da bugün bu hakları vermiş memleketler var mıdır? Evet üç
milyon nüfusu olan Finlandiya bu küçük memlekette kadınlar siyasî hakkı 30
seneden beri haizdirler. Finlandiya 'da amele lehinde, çocukluk, kadınlık lehinde
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çıkan kanunların ekserisi kadın mebusların teşebbüsü veya onların tesirile olmuş
tur. Finlandiya kadınların siyasî hakka iştirakinden çok memnundur. Bundan son
ra İngiltere'de, Amerika'nın bir çok yerlerinde kadınların siyasî hukukunun
tanınmış olduğunu görüyoruz.
Rusya 'da parlamento yoktur, kongrelere kadınlar da iştirak etmektedir.
Ancak bugün demokrasi rejiminden farklı rejimler tesis etmekte olan mem
leketlerde kadınlar siyasî haklardan mahrum edilmişlerdir. Kadınlara siyasal
hakların verilmesi, Türkiye 'nin demokratlık yolunda inkişafının tabii bir netice
sidir. Ben bunun çok hayırlı bir teşebbüs olduğuna kaniim. Türk zekasına Türk
kadınının zekasının da katılması, eklenmesi çok hayırlı neticeler verecektir. Onun
için Hükümeti tebrik etmekle, sizin de rey vereceğinize emin olduğum için, sizleri
tebrik etmekle iktifa ediyorum.
İSMAİL MEMET (Sivas) : Baylar senelerden beri hizmet ettiğimiz
Padişahlardan biz bu hakkı isteseydik Türk köylüsü, Türk kadını mebusluk hakkı
isteseydi mükafat olarak bizi ya ipe çekerdi ya denize atardı.
Şunu cümleye söylemek isterim ki Türk kadınları, Türk köylüleri! sizin saadet
yollarınız açıktır ve açılmıştır. Çünkü başımızda Atatürk 'ümüz Başbakanımız var
dır.
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) : Arkadaşlar, yaratılışı, yaşayışı, mev
cudiyeti kendi milletdaşları arasında, vatandaşları arasında hak birliği esasına
dayanan Türk teşkilatı esasiesinde bir gedik vardı. Bugün esasını kabul ettiğimiz
birliğin yalnız gedik olan bir noktasını ikmal etmiş olmakla; milletin işlerine
senelerden beri muvaffakiyetle ve katiyetle daima yürüyerek saadetle muvaffak
olan Halk Fırkası bu vazifeyi dahi temin etmek falizetini göstermiş olmakla tari
hin en parlak sayfalarına bir yaprak daha ilave etmiş oluyor.
Başkanımız, kadınlara bu hakkın verilmiş olduğunu ifade etmek doğru ol
madığını, bilakis zaten mevcut olan bir hakkın bir şekil halinde tesbit edilmiş ol
duğunu söylemekle çok doğru yaptı. Nasıl doğru olmasın ki mefkuresi doğduğu
andan itibaren erkekle ilerleyen, büyüdükçe içtimaî vazifesi bazı safhalarda er
keğe tefevvuk eden, tarlasında ekici ve biçici, çocuğuna bakıcı, erkeğine yardım
cı olan Türk kadınını, en ağır yükü taşımak ve en büyük harplere iştirak etmek
suretile uzun zamandan beri vatanperverliğini ve Türk kadınının kadınlık mef
humunu ispat ve irade etmiştir. Kendilerini tebcilden başka elimizden bir şey gel
mez. Bu kanun müzekere edilirken dünyada duyulması icab eden saadetin en yük
seğini duyuyorum. Gözümüzün önünde Cumhuriyet devrinin bütün terakki ham
lelerini yaparken, kendilerini hayatlarımıza iştirak ettirdiğimiz kadınların; mual
limlikte, hakimlikte, harb ve darpta bizden geri kalmadıklarını görmekle ne kadar
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isabetli karar verdiğimizi cihana karşı göstermiş olduk. Bu kanunla çalışma
hudutları evden, tarladan, dairelerden, mahdud belediye dairelerinden aşarak
bütün Türkiye 'ye şamil olmak üzere tevessü eden Türk kadınlarının omuzlarına
aldıkları yük daha çok ağırlaşmıştır. Bu siyasî yükün ağırlığını kaldıracak kadar
kabiliyetli ve faziletli olan Türk Hanımlarının bu saygıdan, yüksek kabiliyetlerin
den, milletin bu siyasî sahada dahi istifade edeceğini düşünmek ve onların bu
cihazlarda dahifaideli olmalarını temenni etmek elbette çok iyi olur. Onun için
dir ki, bilhassa âmme hukukuna taallûk eden bir hakkın şimdiye kadar açık kal
mış olan bir gediğini kapatmak yolunda bize verilen, daima arkasından gitmekle
bütün milletin reha ve saadet bulduğu Atatürk'ün büyük direktifi ve onları takib
ve tatbik edenlerin çalışmaları, kendilerine karşı gösterilen saygıları artırmakla
beraber kadınlara karşı zaten mevcut saygı ve sevgimizi dahi artırmıştır.'
Bu tartışmalardan sonra Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nım 10 ve 11. maddeleri
258 kişinin oyu ile değiştirilerek yirmi iki yaşını bitiren kadın, erkek her Türk
milletvekili seçmek hakkına kavuşmuş, otuz yaşını bitiren kadın, erkek her
Türk'ün milletvekili olabilmesinin yolu açılmıştır.2 Böylece Türk demokrasisi
yeni bir mevzi daha kazanarak siyasî haklarda kadın ve erkeğin eşit olduğunu
kendinden çok daha önce demokratik sistemlere geçen ülkelerden daha erken ger
çekleştirmiştir.
Bu olay Türk kadınlarını mutlu etmiştir. Ankara Kız Lisesi öğretmenlerinin
çağrısı üzerine 6 Aralık 1934'te saat 13'te bir toplantı yapılmıştır. Kadınlara seç
me ve seçilme haklarının tanınması tarihinin her yıl Kadınlık Bayramı adıyla kut
lanmasını istemişlerdir.310 Aralık 1934 akşamı radyoda İngilizce, Fransızca kon
ferans vererek kendilerine tanınan hakkı dünyaya duyurmaya karar vermişlerdir.4
Kadınlara milletvekili seçmek ve milletvekili seçilmek hakkının verilmesi
üzerine kadınlar Ankara Halkevi'nde bir toplantı yaparak şu mektubu TBMM
Başkanlığı'na sunmuşlardır.
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı 'na
Dün Büyük Millet Meclisi Türk kadınlarının saylav seçmek, saylav seçilmek
kanununa onay verdi. Biz Türk kadınları bundan gönenç duyduk. Gerekli olan iş
yapıldı. Türk kadını bundan sonra daha eyi anlaşılacaktır. Bu hakikati anlayan
ortaya koyan, kanunla teyit eden Büyük Türk ulusunun mümessillerine minnet.
1 a.g.e., 4. Devre, C.25, s.82-85
2 bkz. TBMMZb, C.25, s.85, İstanbul'daki gösteriler için bkz. Cumhuriyet, 8 Aralık 1934, s.6;
Ulus, 8 Aralık 1934, s. 1-3; Ulus, 9 Aralık 1934, s.5; Ulus, 10 Aralık 1934, s.4.
3 bkz. Ayın Tarihi, C.13, 1935, s.6, Ulus Gazetesi, 6/7İlkkanun 1934, s.1,3,4
4 Cumhuriyet, 9 Aralık 1934, s. 3.
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Ankara Halkevi 'nde toplanan Türk Kadınları namına;
Afet, Mevhibe İnönü, Meveddet Özalp, Fitnat, Naşide, Madde R., S. Nevber,
M. Yain, Melahat H. Esma, Naciye, Nedime Nuri, Makbule Eldemir, Zehra İhsan,
Makbule Zaim, Süheylâ, Samiye, Azime, Nazire Özmen, Mediha Refik, Seza,
Nezahat C. Savran, Ahter.1" Bu arada İstanbul'da da önemli gösteriler olmuştur.2
Mısır Kadınlar Birliği de 18 Aralık'ta yaptığı toplantıda TBMM'nin Türk
kadınına verdiği siyasî haktan dolayı Türkiye Hükümetine Başkanlan Herda
Şurair'in imzasıyla bir mektup yazarak memnuniyetini dile getirmiştir.3
3. MECLİSİN YENİLENMESİ
3.1. Seçim Yasasında Yapılan Değişiklikler
Demokratik sistemlerin temel öğelerinden biri seçimdir. Ancak seçimin bir
kez değil belirli aralıklarla yenilenmesi gerekir. O nedenle de seçim yapılırken,
seçim yasasına uyulması zorunludur. Demokrasilerin geliştiği demokratik
geleneklerin yerli yerine oturduğu ülkelerde seçim yasaları da pekişmiştir. Fakat
demokrasiye yeni geçmiş ülkelerde seçim yasaları sık sık değişmektedir. Bu da
zaman zaman ülkedeki siyasal rejimleri etkilemektedir.
Halkın devlet yönetimine katılmasının bir göstergesi olan seçimle Türk top
lumunun tanışması XIX. yüzyılın ilk yarısında olmuştur.4
Tanzimat döneminde devletin malî politikalarını düzenli hale getirebilmek
için Muhassıllık Meclisleri adı verilen bir meclis kurulmuştu. Üyelerin çoğun
luğunu devlet görevlilerinin oluşturduğu bu meclise yörenin ileri gelenlerinden
(vücuh-ı memleket) dört üye katılıyordu. Müslüman olmayan toplulukları temsilen de iki kişi katılırdı. İşte yörenin ileri gelenlerinden dört kişiyi seçmek Tür
kiye'de seçim sorununu dolayısıyla da halkın yönetime katılması konusunu gün
deme getirmiştir. Muhassıllık Meclisleriyle başlayan halkın yönetime katılması
uygulamaları memleket meclisleri ve idare meclisleriyle sürdürülmüştür.
Kanun-i Esasinin ilânından sonra Meclis-i Mebusan'm açılması gerekince
taşrada yönetime katılan halka, merkezi yönetime de katılma yolu açıldı. Ancak
bu da sınırlı oldu. Zira sadece İstanbul'da seçim yapıldı.
Anayasa Komisyonu 1878 için seçimlerin tüm yurt yüzeyine yayılmasını ön
görmüş ise de bu gerçekleşememiştir. Kısa süren I. Meşrutiyet Döneminde bu
/
2
3
4

bkz. TBMMZb C, 4. Devre, C.25, s.90.
Cumhuriyet, 8 Aralık 1934.S.6, Ulus 8/9/10 Aralık, s. 1,3,5,4
Cumhuriyet, 9 Ocak 1935, s. 5.
İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi I. veli. Meşrutiyete Geçiş Süreci, Ankara: C.l, 1997
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konuda önemli bir gelişme olmamıştır. Zira hazırlanan bir seçim yasası tasarısı
Meclis-i Mebusan'da görüşülmüş Meclis-i Ayanca kabul edilmiş fakat padişah
tarafından onaylanmadığı için yasalaşamamıştır.
23 Temmuz 1908'de Meşrutiyet yeniden ilan edildikten sonra Meclis-i
Mebusan'ın açılması gündeme gelince bu tasarı canlandırılmıştır. 20 Eylül
1908'de adeta seçim kararnamesi olarak yayınlanmıştır.1 Bu belge 1942'ye dek
ülkemizde yapılan tüm seçimlerin yasal dayanağını oluşturmuştur. Ancak zaman
içinde Türkiye'de demokrasi geleneği ve demokratik bilinç geliştikçe söz konusu
belgede de bazı değişiklikler yapılmıştır. Örneğin 1923'te her 20.000 nüfusa 1
milletvekili seçilmesi, 18 yaşını bitirenlerin seçmen olabilmesi ve birinci ve ikin
ci seçmen olabilmek için verilmesi gereken verginin kaldırılması bu konuda ol
dukça radikal değişikliklerdir.
/
5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilince, seçimlerin
dayanağını oluşturan belgelerde de buna göre düzenleme yapmak gerekiyordu.
Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 191 arkadaşı 4 Aralık 1934'te "İntihabı
Mebusan " kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmasını içeren bir tek
lif hazırlamışlardır. Buna göre "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri Türkiye
Devleti halkından her kırk bin nüfusta bir kişi olmak üzere" seçilecektir. Bir
seçim çevresi kırk bin nüfusdan az olsa bile yine de bir milletvekili seçecektir.
Kırk binden yukarı olur ise 55.000'e kadar (1), 95.000'e kadar (2), 135.000'e
kadar (3), 175.00'e kadar da (4) mebus seçecektir. Seçim yasasının 5, 11, 16, 23
ve 58. maddelerinde geçen 18 yaşını bitiren kaydı 21 yaşını bitiren şeklinde
değiştirilecek, adı geçen maddelerdeki (zükûr) kaydı kaldırılıp yerine kadın erkek
sözcükleri eklenecektir. Aynca oy verirken oy veren kişinin kimliğinin belirlen
mesi de zorunlu olacaktır.
Anayasa komisyonu bu teklifi kabul etmiş ve TBMM Genel Kurulu'na sunul
masına karar vermiştir. 5 Aralık 1934'te ivedilikle görüşülmesi kabul edilen bu
teklifte sadece yirmi iki yaşını bitirenler şeklinde bir küçük değişiklik yapılarak
madde kabul edilmiştir. Bu değişikliğin ardından İcra Vekilleri Heyeti 18 Aralık
1934'te İntihab-ı Mebusan Kanunu'nda yine bazı değişiklikler yapmayı kararlaş
tırmış, bunun için dört maddeden oluşan bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Tasarının
gerekçesinde "Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 'nun tadili ile kadınların da mebus seç
mek ve seçilmek hakları kabul edilmiş olduğundan İntihabı Mebusan Kanunu 'nun
mebus miktarını tayin eden ikinci maddesi tadil edilmiş ve 20.000yerine 40.000
nüfus esası üzerinden mebusların adedi tesbit edilmiştir. Aynı nisbetin müntehibi sani miktarının tayininde gözetilmesi ve kadın erkek üzerinden olacak olan mün1 Güneş, a.g.e., s. 243 vd.
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tehibi sani adedinin tayininde mevcut nisbetlerin bir misli arttırılması aynı mik
tarın elde edilmesi için lüzumlu görülmüş ve bu nisbetlerden bahseden kanunun
21 m. 23. maddeleri de bu esas dairesinde değiştirilmiştir" denmekteydi.
Hükümetin bu gerekçesiyle birlikte tasarı Dahiliye Encümeni'nde de incelenerek
söz konusu değişikliğin İntihabı Mebusan Kanunu muvakkatinin bazı mevadına
muadil 3 Nisan 1339 tarih ve 320 sayılı kanunun 5." maddesinde değişikliğin
yapılması uygun bulunmuştur. Buna göre bir nahiyede kadın ve erkek nüfustan
her 400 kişi için bir müntehib-i sani seçilecektir. Bu miktarı aşan nüfus için ise
600'e kadar (1), 601'den 1000'e kadar (2), 1001'den 1400'e kadar (3), daha faz
lası için de buna göre bir düzenleme yapılması kabul edilmiştir.1 Böylece yeni
seçime gidilirken gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, demokratik katılımın
genişletilmesi sağlanmıştır. Ancak uygulanan iki dereceli seçim yönteminden
vazgeçilememiştir.2
4. SEÇİMLERİN YAPILMASI
4.1. Siyasî Parti Faaliyetleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim karan aldıktan sonra ülkede siyasî
yaşamın canlanması gerekirdi. Ancak 1935'te böyle bir canlanmayı göremiyoruz.
Zira demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden olan çok partili yaşam henüz gerçek
leşememiştir. Daha önceleri 1924'te, 1930'da yapılan denemeler başarısızlıkla
sonuçlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında herhangi bir parti yoktu.
Dolayısıyla siyasî yaşamı da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hareketlilik belirliyordu.
5 Aralık 1934'te Anayasada değişiklik yapıldıktan sonra kadınlar da seçme ve
seçilme hakkına kavuşmuştu. Bu hakkın kullanılabilmesi için kadınların da
siyasal yaşamın içine alınması gerekiyordu. Bu bilinçle CHF Umumi Katibi
Recep Peker, 2 Aralık 1935'te bir tamim yayınlayarak kadınların partide aktif
görev almalarına olanak sağlamıştır. Bu tamimde şöyle deniyordu:
"Kadınlarımızın saylav seçimlerine girmeleri yasası çıkınca fırkamıza yeni
görevler düşüyor. Seçim iki dereceli olduğu için, ikinci seçmenler arasında kadın
ların da bulunması gerekir. Bunun için de kadınların fırkamıza kayıtları lâzımdır.
İyi vasıflı kadın üyelerin artmasıyla fırkamız hem şereflenecek ve hem de güç
lenecek. Kadın arkadaşlarımızın sayılarının arttırılması gerekir. Bir kaç değil çok
kadın fırkanın ikinci seçmeni olmalıdır. Belediye seçiminde nisbeten az kadın üye
seçilmesi fırka merkezini üzmüştür. Biz kadınlara sözde bir seçim hakkı vermek
1 TBMMZb.C. 4. Devre, C.25, s.234
2 Bu durum 1946'ya kadar sürecektir.
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için değil, erkek arkadaşları gibi aslında yüksek olan, Türk kadınını pek samimi
olarak devlet idaresine katılmak için bu yola girdik. Halkevlerinin zaten seçim
hakkıyla ilgili olmayan çalışmalarında da kadınlara verdiğimiz yer dardır.
Kadınları yalnız devam edici değil, çalışıcı olarak halkevleri hayatına yığınla or
tak ettirmemiz lâzımdır. Bu günlerde bütün teşkilatın birden çalışarak kadınları
fırka içine alma yolunda yoğun çaba göstermesini kabul ve kayıt işlerinin kolay
laştırılmasını isterim "{
Bu tamimden sonra gerek ikinci seçmen, gerekse parti üyesi olan kadınların
sayısı artmıştır. Zonguldak'tan Kâniye Selahattin hanım ilk kez Fırka İdare
Heyeti'ne seçilmiştir.2
Anayasa ve seçim yasasında yapılan değişikliklere paralel olarak 1935 yılın
da ilk kez kadınların da mebus adayı olarak gösterilmelerine başlanmıştır. Top
lumun bu konudaki tavrını öğrenebilmek için Cumhuriyet gazetesi, "Kadın say
lav olursa" diye bir anket yapmış ve kadınlara mebus olmaları halinde neler
yapacaklarını sormuştur.3 Böylece hem halkı hem de kadınları seçime hazır
lamaya çalışmıştır.
Radyoda seçim hakkında her akşam konferanslar verilmiş, seçim bölgelerin
de halkı aydınlatıcı konuşmalar yapılmıştır.4
Cumhuriyet Halk Fırkası çeşitli meslek gruplarından, bürokratlardan ve
mebuslardan belirlediği ikinci seçmen adaylarını saptamış ve açıklamıştır.5 Ör
neğin Ankara ve Ankara'ya bağlı nahiyelerden 51 'i kadın, 281'i erkek olmak
üzere 332 kişilik bir liste yayınlanmıştır.6 20/21 Ocak 1935'te ikinci seçmenlerin
seçimi yapılmıştır. Ankara'da 40.860 seçmenden 37.542'si oyunu kullanmış ve
CHF'nın adaylarını seçmiştir.7 Sandık başlarında bile seçim hakkında seçmeni
aydınlatıcı konuşmalar yapılmıştır.
1935'de milletvekili olmak için başvuranların sayısı 2000'i geçmiştir.8Basma
sızan haberlere göre; Meclis'te 15 kadar kadın 10 tane de bağımsız milletvekili
olacak, Meslek erbabı sayısı arttırılacaktı. Karı-koca ve kardeşlerin milletvekili
olmasına izin verilmeyecekti.9
1
2
3
4
5
6

bkz. Ayın Tarihi, No. 13, 1935, s.27-48; Cumhuriyet, 13 Aralık 1934, s.6
bkz. Ulus, 23 Sonkanun 1935, s. 3
Cumhuriyet, 25 İkinci Kanun 1935, s.l vd.
Ulus, 18 Sonkanun 1935, s.l
Ankara adayları için bkz. Ulus, 18 Sonkanun 1935, s. 1-5
Ankara ikinci seçmen adayları için bkz. Ulus, 18 Sonkanun 1935, s.l, 33, 5. İstanbul ikinci seç
men adayları için bkz. Cumhuriyet, 16-18.1.1935
7 Ulus, 22 Sonkanun 1935, s.l
8 Cumhuriyet, 30.1.1935, s.3
9 Cumhuriyet 30 Ocak 1935, s.3. Milletvekili adayları için bkz. Cumhuriyet, 5 Şubat 1935, s. 7 vd.
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21 Ocak 1935'te Mustafa Kemal Atatürk İsmet İnönü'yü de yanına alarak İs
tanbul'a gitmiş ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmiştir.
İsmet İnönü, "CHF, umumî reislik divanı saylav namzedleri hakkında istişare
için fırka idare heyetlerini" 2 Şubat 1935'te saat 11'de toplantıya çağırmıştır.1
CHF Başkanlık Divanı ile Genel İdare Heyeti, Fırka Meclis Grubu İdare
Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti 2 Şubat 1935'te Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün
başkanlığında toplanmış ve yeni seçimde izlenecek politika, ulusa yayınlanacak
bildiri, bağımsız milletvekillerinin seçileceği yerler ve bunların sayılan üzerinde
durmuştur. Bunun yanında azınlık unsurlardan bağımsız mebus seçilmesi için
CHF'nın yardımcı olması da bu toplantıda kararlaştırılmıştır.2
3 Şubat 1935'te Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkası örgütlerine ve ikinci seç
menlere yönelik şu bildiriyi yayınlamıştır:
'''Şubatın sekizinci cuma günü yapılacak saylav seçimi işleri üzerinde çalışan
Fırka Umumi Reislik Divanı yeni mecliste de müstakil üyelerin bulunmasına im
kân vermek için Fırka namzed listesinde 16 boş yer bırakmaya karar vermiştir.
Aşağıda yazılı vilayetlerin her birinde birer saylavlık yer için Fırkadan namzed
gösterilmeyecektir.
Cumhuriyetçi ve milliyetçi olmakla beraber fırkamız programından başka bir
programla ve fırkalı olmanın tabii kayidleri dışında serbest çalışacak samimi
yurddaşların ulus kürsüsünden yapacakları tenkidler ve söyleyecekleri
mütelealarla milli çalışmanın kuvvetleneceği kanaatinde bulunuyoruz. Bu yolda
geçirdiğimiz dört yıllık tecrübe fırka esaslarımızın ve fırka hükümeti çalışmalarının^ulus önünde yapılan tenkidlerle karşılaştırılmsına fırsat vermiş ve
yurddaşların siyasal olgunluğunu arttırmıştır. Her gün her vesile ile düşündük
lerini ve yaptıklarını fırka içinde vefırkalılar arasında olduğu kadar iyi ve temiz,
bütün yurddaşların da murakabesine arzetmeği vazife sayan fırkamızın bu
kararını bildirirken fırka teşkilatımızdan ve fırkalı ikinci müntehiblerden yukarı
da yazılı vasıftaki müstakil namzedlere rey vermelerini isterim.
Birer saylavlık yeri boş bırakılacak olan yerler şunlardır:
Ankara, Afyon, Antalya, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya,
Sivas, Tokad, Muğla, Niğde, Yozgad, Çankırı ve Kastamonu."3
Toplantıya 3 Şubat'ta devam edilmiş adaylar saptanmış 4 Şubat'ta da
Anadolu Ajansı'na verilmiş, ve 5 Şubat 1935'te Atatürk'ün şu bildirisiyle
CHF'nin milletvekilleri adayları açıklanmıştır.
/ Ulus, 2 Şubat 1935, s.l
2 Ayın Tarihi No. 15, 1935, s.2. Ulus, 3 Şubat 1935, s.l
3 bkz. Ulus, 3 Şubat 1935, Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara, Atatürk
Araştırma Merkezi 1991, s.640-641

18

"Sevgili yurddaşlarım;
Büyük Millet Meclisi 'nin yeni saylav seçimine girerken, geçen dört yılın iş
lerini gözden geçirmek faydalı olacaktır. Bu suretle çetin yıllarda bana ve önderi
bulunduğun Cumhuriyet Halk Fırkası 'na destek olan ve doğru yolu gösteren
güveninizin yerinde olduğu kolaylıkla anlaşılmış olacaktır.
Genel Sıkıntı
1930 ve 1931 yıllarından beri acun, hiç ayırd tanımıyan genel bir sıkıntı için
dedir. Her yerde ürünlerin fiatleri düşmüş olduğu halde alıcılar azalmış, ticaret
muvazeneleri bozulmuş, iş hacimleri daralmış, en sağlam paralar sarsılarak düş
müş ve düşürülmeğe mecbur kılınmıştır. Bizim yurdumuz bu sarsıntılara bilhassa
maruz bulunuyordu. Çünkü, ticaret ve tediye muvazenesi öteden beri açık bulun
duğu halde ziraat maddelerinin jiat düşkünlüğü ve yurdun geniş ölçüde sınai
mamulata olan ihtiyacı, alış veriş açığını daha ziyade artıracaktı. Bu zorluklar ve
ihtimaller yüzünden, ülkede genel sıkıntı, malî olarak da ağır tesirler yapacağın
dan, Devletin Hazinesi gittikçe daha fazla darlığa maruz bulunuyordu.
Uluslararasında kuşku
Bu çetin şartlar, her alanda, yeni kurumlar yapmaya mecbur olan yurdumuz
da açılmayı ve ilerlemeyi durduracak mahiyette idi. Bütün bu çetin şartlara şu
gayet mühim noktayı da katmak gerektir: Geçen dört yıl içinde, uluslararası
durumu yeni ve derin bir buhrana girmiş ve uluslararasında kuşku ve güvensizlik
şiddetle kendisini hissettirmiştir.
Geçen dördyıl içinde, ben ve fırkam, ulusun başlıca bu meselelerini hallet
mek vazifesinde idik. Bugün yüksek katınıza açık alınla çıkıyoruz. En nazik ulus
davalarını, en isabetli tedbirlerle en doğru yollarda takib ettiğimiz ve her alanda
müsbet neticeler aldığımız kanısındayız.
Ekonomi Alanında Yapılanlar
Ekonomide, ticaret muvazenesini temin edecek ve ulusun satın alma
kabiliyetini koruyacak tedbirler bulundu. Bu güzeyde iş ve değişme hacimlerinin
daralması, nisbetle birçok ülkeleden önce durdurulmuştur. Yurd için yeni kazanç
yolları bulmaya verilen ehemmiyet, hızla iyi ve hayırlı tesirini hissettirmeye baş
ladı. Geniş Ölçüde sanayileşme hareketi, Devletçe ve ulusça alınan yeni durumun
en belli vasfıdır.
Bugün ziraî ve sınai ürünlerimizin fiyatlarında düşkünlük durmuş, hatta genel
olarak yükselme başlamıştır. Zirai ve sınai ürünlerimizin miktarları dahi, çok ül
kelerde azalmaya ve azaltılmaya mahkum olduğu halde, bizde, bir artma göster
mektedir. Yetiştiriciyi meyus etmeyecek kanaatli bir fiat ile ürün artımı yeni
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ekonomi düzenimizin sağlam temellerinden ve mutlu ayırdımlarından biri olmak
yolundadır.
Bütçemiz açıksızdır.
Ekonomik tedbirlerin doğruluğu ve sağlamlığı ulusun genel yaşayışında ve
herşeyden önce Devletin maliyesinde müsbet tesirini derhal gösterdi. Şiddetli ve
sert tasarruf tedbirlerile muvazenesi temin olunan Devlet bütçesi 1931 'den son
ra her yıl muvazene içinde artmaya başlamıştır.
Birçok vergiler ıslah edilmiş, hatta indirilmiş olduğu halde, tahsilatta ve büt
çe yekûnunda artma kabiliyeti görülmesi sağlam bir malî bünyenin ve ekonomik
ahvalin her yıl daha ziyade eyileşmesinin en müsbet belgesidir.
Barış Yolunda Yaptıklarımız
Uluslararası güvensizlik ve kuşku devrinde biz, büyük Türk ulusunun yüce
menfaatlerine en uygun tedbirleri büyük hassasiyet ile takib ettik. Barışı seven ve
onu her türlü taarruz niyetlerinden uzak bir surette kurumlandırmak isteyen temiz
bir zihniyetle dinsel tertiblerin meydana gelmesine çalıştık. Bugün barışı ve ulus
lar arasında iyi geçinmeyi amal tutan ülkelerde, birleşik siyasamız ve karşılıklı
türlü andlaşmalarımız vardır. Bir yönden de ulusal korunma vasıtalarına özel bir
değer verdik. Bugün, Türk ulusu iki köklü vasıf ile uluslararası münasebetlerle
kendini göstermektedir. Bunlardan biri ulusumuzun kendi müdafaa için sarsılmaz
bir azim sahibi olarak hürmet edilmeğe layık bir kudrette olması; diğeri
ulusumuzun dostluklarına ve ittifaklarına, ahval ne olursa olsun, değişmez bir
sadakatle riayetkar olacağına inanılmasıdır. Türk vatanı, ulusun bu yüksek vasıf
ları güvenine dayanarak ilerlemektedir.
Ana siyasî Davamız
Sevgili yurddaşlarım,
Türk vatanını mütemadiyen yükselten ve ilerleten ana siyasada devam etmek
kararındayız. Eğer yüce itimadınızı üzerimden ve önderi bulunduğum Cum
huriyet Halk Fırkası 'ndan esirgemezseniz, gelecek dört yıl içinde ortaya koya
cağımız eserlerin de geçenlerden daha çok ve daha verimli olacağına kati ve
samimi inanımız vardır. Ekonomide, malî yede, nafıada, kültürde ve milli
müdafaa ile iç ve dış siyasada doğruluğu denenmiş gidiş yollarında azim ile
yürüyeceğiz. Ekonomide sanayileşme programımızı tahakkuk ettirmek, ürün
lerimizin nefasetlerini ve standartlarını tanzim ve muhafaza etmek, her türlü
deniz ekonomisini genişletmek, her türlü maden ekonomisini büyültmek, küçük
kredi müesseselerini vücuda getirmek kararındayız.
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İhtikara Meydan Verilmeyecek
Sanayileşme devrinde ihtikar suretinde bir fiat pahalılığına mahal vermemek
için ciddi kontrol tedbirleri genişlettirilecek ve pekleştirilecektir.
Maliyede vergi ıslahatına devam olunacaktır. Bu ıslahat, yurddaşın malî
yükümlerini, yersiz sıkıntılara ön vermeyecek surette, düzeninde ödemesini tem
ine matuftur. Tedrici ve iktisadı gelişmeye uygun bir terakki ile Devletin hazinesi
ni çok kudretli bir hale getirme esaslı bir umdemizdir.
Demiryolları Siyasası
Nafıa programımızı durmadan takib edeceğiz. Asırlardan beri ihmal edilmiş
olan vatan bayındırlığını şimdiye kadar büyük zorlukları yenerek nasıl takib
edebildikse, bundan sonra, daha ziyade dikkat ve sebat ile takib edeceğiz. 1935
senesi nihayetine kadar demiryolları Diyarbekir'e varmış, kömür havzasına ve
Antalya 'ya doğru uzanmıştır. Erzurum hatları faaliyetle ilerliyor ve ilerleyecektir.
Sağlık ve sosyal yardım faaliyetimiz önümüzdeki yıllarda daha ziyade genişliyektir.
Ulusal Birlik
Büyük Türk ulusunun kadın ve erkek seçmenleri;
Bir yurdun en değerli varlığı, yurddaşlar arasında ulusal birlik, iyi geçinme
ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurd er
ginliğini korumak için bütün yurddaşların canını ve her şeyini derhal ortaya koy
maya karar vermiş olmak, bir ulusun en yenilmez silahı ve koruma vasıtasıdır. Bu
sebeble, Türk ulusunun idaresinde ve korumasında ulusal birlik, ulusal duygu,
ulusal kültür, en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.
Kudretli Bir Nesil
Yüksek ve inkılâpçı bir kültür seviyesine varmak için, önümüzdeki yıllarda
daha çok emek vereceğiz. Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları
seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde kabiliyeti artmış ve yük
selmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasamızın açık dileğidir.
Yüce Türk ulusundan itimad isterim. Yeniden deruhte edeceğimiz ağır vaz
ifeleri yüz akı ile başarmak ve ulusumuza müsbet hesablarını verebilmek samimî
kaygımızdır. Bu onurlu ve ağır vazifeli yolda, birlikte çalışabileceğim arkadaş
larımı yüce seçmenimize sunuyorum.
Seçim kararınızdan sonra da muvaffakiyetimizin güvenci ve vasıtası, ancak
yurddaşlarımın aramsız yardımları ve ilhamları olacaktır.
Kemal Atatürk "l
1 Bu bildirinin bir yorumu için bkz. N. A. Küçüka, "Yeni Seçime Girerken", Ulus, 8 Şubat 1935,
s.l; "Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannanameleri, s.641-644", Cumhuriyet, 5 Şubat 1935,
s. 1-5; Ulus, 5 Şubat 1935, s. 1, 3, 4 aday isimleri burada verilmiştir.
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Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ıday gösterilen milletvekilleri şunlardır:
AFYON KARAHİSAR (7)
Ali ÇETÎNKAYA
Nafîa Vekili
Cemal AKÇİN
Eski Afyon Milletvekili
Haydar ÇERÇEL
Eski Afyon Milletvekili
İzzet AKOSMAN
Eski Afyon Milletvekili
İzzet Ulvi AYKURT
Eski Afyon Milletvekili
Emine Mebrure GÖNENÇ
Mersin Belediye Meclisi Üyesi
Boş
AMASYA (3)
(Ahmet) Esat URAS
İsmail Hakkı MUMCU
(Mehmet) Nafiz AKTIN
ANKARA (13)
Ahmet ULUS
Aka GÜNDÜZ
Eşref DEMİREL
Falih Rıfkı ATAY
(Hatı) Satı ÇIRPAN
Mustafa Kemal ATATÜRK
Ömer Mümtaz ÖKMEN
Müşfik AYAŞLI
(Mehmet) Rasim AKTAR
Rifat ARAZ
Şakir KINACI
Yahya Galip KARGI
Boş
ANTALYA (6)
Cemal TUNCA
Numan AKSOY
Rasih KAPLAN
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Eski Amasya Millet Milletvekili
Eski Amasya Millet Milletvekili
Eski Amasya Millet Milletvekili

Ulus Gazetesi Başustası
Eski Ankara Milletvekili
Eski Ankara Milletvekili
Eski Bolu Milletvekili
Ankara Kazan Köyü Muhtarı
CHF Ankara Başkanvekili
CHF Üyesi Çiftçi
Eski Ankara Milletvekili
Eski Ankara Milletvekili
Eski Ankara Milletvekili
Eski Ankara Milletvekili

Eski Antalya Milletvekili
Eski Antalya Milletvekili
Eski Antalya Milletvekili

Celâlettin MENGİLÎBÖRÜ

Halep Konsolosu

Tevfık Nazif ARIC AN

Adliye Bakanlığı Müsteşarı

Türkan BAŞTUĞ (ÖRS)

Feyziati Lisesi Müdiresi

Boş
AYDIN (6)
Abidin ÖZMEN

Maarif Bakanı

Adnan ERTEKİN

Eski Aydın Milletvekili

Mazhar GERMEN

Eski Aydın Milletvekili

Mehmet Nazmi TOPÇU

Tüccar ve Aydın Kooperatif İdare
Meclisi Üyesi

Nuri Kâzım GÖKTEPE

Söke Çifçilerinden

Hasan Tahsin SAN

Eski Aydın Milletvekili

BALIKESİR (12)
Cemal ESENER

Emekli Miralay

Hasan Vasıf SOMYÜREK

Dişçi Mektebi Profesör

Enver ADAKAN

Eski Balıkesir Milletvekili

Kazım ÖZALP

Büyük Millet Meclisi Başkanı

Hacim Muhittin ÇARIKLI

Eski Balıkesir Milletvekili

Hayrettin KARAN

Eski Bilecik Milletvekili

İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

Eski Balıkesir Milletvekili

Mehmet Cavit DEMİR

Eski Balıkesir Milletvekili

Süreyya ÖRGE EVREN

Eski Aksaray Milletvekili

Osman Niyazi BURCU

Eski Çanakkale Milletvekili

Rahmi SELÇUK

Susurluk Çiftçilerinden

Sabiha GÖKÇÜL

İzmir Kız Öğretmen Okulu Müdiresi

BAYAZID (3)
Halit BAYRAK

Eski Bayazıd Milletvekili

İhsan TAV

Eski Bayazıd Milletvekili

Ubeydullah EFENDİ

Eski Bayazıd Milletvekili
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BİLECİK (3)
Besim Ömer AKALIN

Profesör

İbrahim ÇOLAK

Eski Bilecik Milletvekili

Salih BOZOK

Eski Bilecik Milletvekili

BOLU (7)
Cevat Abbas GÜRER

Eski Bolu Milletvekili

Emin Cemal SUDA

Eski Bolu Milletvekili

Hasan Cemil ÇAMBEL

Eski Bolu Milletvekili

İsmail Hakkı UZMAY

Eski Bolu Milletvekili

Mithat DENLİ

Emekli Askeri Kaymakam

Mithat Kuzay DAĞDEMİR

Eski İstanbul Milletvekili

Şükrü GÜLEZ

Eski Bolu Milletvekili

BURDUR (3)
Halit ONARAN

Eski Burdur Milletvekili

İbrahim Necmi DİLMEN

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Genel Katibi

Mustafa Şeref ÖZKAN

Eski Burdur Milletvekili

BURSA (11)
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AsafDORAS

Eski Bursa Milletvekili

Atıf AKGÜÇ

Adliye Müfettişi

Galip KAHRAMAN

Eski Bursa Milletvekili

Refik GÜRAN

Eski Bursa Milletvekili

Sadi KONUK

Cumhuriyet Halk Fırkası Bursa Vilayet
İdare Heyeti Başkanı

Esat SAGAY

Eski Bursa Milletvekili

Fatin GÜVENDİREN

Eski Trabzon Milletvekili

Mustafa Fehmi GERÇEKER

Eski Bursa Milletvekili

Rafet CANITEZ

Eski Bursa Milletvekili

Sadettin Ferit TALAY

Avukat

Şekibe İNSEL

Çiftçi

ÇANAKKKALE (5)
Ahmet Cevat EMRE
Mustafa BENGİSU
Hilmi ERGENELİ
Şükrü YAŞIN
Ziya Gevher ETİLİ

Eski Çanakkale Milletvekili
Ödemiş Belediye Başkanı
Birinci Umumi Müfettiş
Eski Çanakkale Milletvekili
Eski Çanakkale Milletvekili

ÇANKIRI (5)
Mustafa Abdülhalik RENDA
RifatÜNÜR
Sami ÇÖLGEÇEN
Ziya ESEN
Boş

Eski Çanakkale Milletvekili
Eski Çankırı Milletvekili
Eski Milletvekili
Eski Çankırı Milletvekili

ÇORUH (8)
AkifAKYÜZ
Ali ZIRH
Asım US
AtıfTÜZÜN
Fuat TUNCAY
Hasan Cavid BELÜL
Mehmet Ali OKAR
Ömer FEHMİ
ÇORUM (7)
Ali Rıza ÖZENÇ
Mustafa CANTEKİN
Eyüp Sabri AKGÖL
İsmail Kemal ALPSAR
İsmet EKER
Münir ÇAĞIL
Nabi Rıza YILDIRIM

Eski Rize Milletvekili
Eski Rize Milletvekili
Eski Artvin Milletvekili
Eski Rize Milletvekili
Eski Rize Milletvekili
Eski Rize Milletvekili
Eski Artvin Milletvekili
Yollar ve Binalar Dairesi Başkanı

Tayyare Cemiyeti Müfettişi
C.H.F Vilayet Heyeti Eski Başkanı
Eski Çorum Milletvekili
Eski Milletvekili
Eski Çorum Milletvekili
Eski Çorum Milletvekili
Eski Çorum Milletvekili
Eski Çorum Milletvekili
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DENİZLİ (8)
Mustafa Hamdi BERKMAN
Kâzım SAMANLI
Emin Aslan TOKATLI
Haydar Rüştü ÖKTEM.
Mazhar Müfit KANSU
Necip Ali KÜÇÜKA
Yusuf BAŞKAYA
Boş
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Denizli Memleket Hastanesi Başhekimi
Eski Denizli Milletvekili
Eski Denizli Milletvekili
Eski Denizli Milletvekili
Eski Denizli Milletvekili
Eski Denizli Milletvekili
Eski Denizli Milletvekili

DİYARBAKIR (7)
Kazım SEVÜKTEKİN
Huriye Baha ÖNİZ
Rüştü BEKÎT
Tevfık BİLGE
Zekai APAYDIN
Zeki Mesut ALSAN
Zülfı TİĞREL

Eski Diyarbakır Milletvekili
Pedagoji Öğretmeni
Evkaf Genel Müdürü
Tarih Öğretmeni
Milli Müdafaa Başkanı.
Eski Diyarbakır Milletvekili
Eski Diyarbakır Milletvekili

EDİRNE (4)
Fatma Şakir MEMİK
Faik KALTAKKIRAN
Mecdi BOYSAN
Şeref AYKUT

İç Hastalıkları Mütehassısı
Eski Edirne Milletvekili
Tüccar
Eski Edirne Milletvekili

ELAZİZ (5)
Ahmet Saffet OHKAY
Fazıl Ahmet AYKAÇ
Fuat AĞRALI
Fuat Ziya ÇİYİLTEPE
Tahsin BERK

Eski Elazığ Milletvekili
Eski Elazığ Milletvekili
Maliye Bakanı
Eski Elazığ Milletvekili
Eski Elazığ Milletvekili

ERZİNCAN (4)
Abdulhalik FIRAT
Aziz Samih İLTER

Eski Erzincan Milletvekili
Eski Erzincan Milletvekili

Osman Hikmet IŞIK

Sivas Halkevi ve Belediye Başkanı

Saffet ARIKAN

Eski Erzincan Milletvekili

ERZURUM (10)
Hüseyin Aziz AKYÜREK

Eski Erzurum Milletvekili

Ahmet Fikri TUZER

Eski Erzurum Milletvekili

Fuad SİRMEN

Ankara Cumhuriyet Savcısı

Zeki SOYDEMİR

Eski Genel Kurmay Başkanı

NafıAtufKANSU

Eski Erzurum Milletvekili

Nafiz DUMLU

Eski Erzurum Milletvekili

Nakiye ELGÜN

İstanbul Şehir Meclisi Üyesi

Necip Asım YAZIKSIZ

Eski Erzurum Milletvekili

Şükrü KOÇAK

Türk Tayyare Cemiyeti Başkan
Yardımcısı

Tahsin ÜZER

Eski Konya Milletvekili

ESKİŞEHİR (5)
Ahmet ÖZDEMİR

Eski Eskişehir Milletvekili

Emin SAZAK

Eski Eskişehir Milletvekili

Osman Zühdü IŞIN

CHF Eskişehir Vilayet İdare Heyeti
Başkanı

Yusuf Ziya ÖZER

Eski Eskişehir Milletvekili

Boş
GAZİANTEP (7)
Ali KILIÇ

Eski Gaziantep Milletvekili

Bekir Sıtkı KALELİ

Avukat

Mehmet ŞAHİN

Eski Gaziantep Milletvekili

Nuri CONKER

Eski Gaziantep Milletvekili

Ömer Asım AKSOY

Gaziantep CHF Başkanı

Ahmet Remzi GÜREŞ

Eski Milletvekillerinden

Reşit AĞAR

Eski Gaziantep Milletvekili
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GİRESUN (7)
İhsan SÖKMEN
Hakkı Tarık US
İsmail SABUNCU
Muzaffer KILIÇ
Münir AKKAYA
Sadri Maksudi ARSAL
Talat ONAY

Eski Giresun Milletvekili
Eski Giresun Milletvekili
Eski Ş. Karahisar Milletvekili
Tüccar ve İstanbul Şehir Meclisi Üyesi
Eski Giresun Milletvekili
Eski Ş. Karahisar Milletvekili
Eski Çankırı Milletvekili

GÜMÜŞHANE (5)
Ali Şevket ÖNDERSEV
M. Durak SAKARYA
Edip Servet TÖR
Hasan Fehmi ATAÇ
Şevket ERDOĞAN

CHF Bilecik İl Başkanı
Erzurum Belediye Başkanı
Eski Gümüşhane Milletvekili
Eski Gümüşhane Milletvekili
Eski Gümüşhane Milletvekili

İÇEL (5)
Emin İNANKUR
Ferid Celâl GÜVEN
Süleyman Fikri MUTLU
Hakkı SAYDAM
Hamdi ONGUN

Eski İçel Milletvekili
Eski Mersin Milletvekili
Eski Mersin Milletvekili
Eski İçel Milletvekili
Eski Mersin Milletvekili

İSTANBUL (17)
Abdülhak Hamit TARHAN
Ahmet Hamdi DENİZMEN
Ali BARLAS
Ali Rana TARHAN
Refik SAYDAM
Fakihe ÖYMEN
Şükrü Naili GÖKBERK
Halil Ethem ELDEM
Hamdi Mustafa GÜRSOY
Hayrullah ERGİN

Eski İstanbul Milletvekili
Eski İstanbul Milletvekili
Eski İstanbul Milletvekili
Gümrük ve İnhisarlar Bakanı
Sıhhiye Bakanı
Bursa Kız Lisesi Müdürü
Eski Kolordu Komutanı
Eski İstanbul Milletvekili
Eski İstanbul Milletvekili
Eski İstanbul Milletvekili

Sadettin Rıza URAS
Salah CİMCOZ
Yaşar YAZICI
Ziya KARAMURSAL
Yusuf AKÇORA
Boş
İSPARTA (4)
Hüsnü ÖZDAMAR
İbrahim DEMİRALAY
Kemal Turan ÜNAL
Mükerrem UNSAL
İZMİR (13)
Benal Nevzat (İŞTAR) ARIMAN
Mahmut Celâl BAYAR
Tevfık Rüştü ARAŞ
Kazım İNANÇ
Hamdi AKSOY
Hasan Ali YÜCEL
Hüseyin Hüsnü ÇAKIR
Kamil DURSUN
Mahmut Esad BOZKURT
Mustafa Rahmi KÖKEN
Sadettin EPİKMEN
Şükrü SARAÇOĞLU
Boş
KARS (7)
Baha Tali ÖNGÖREN
Esat ÖZOĞUZ
Muhittin AKYÜZ
Hüsrev Sami KIZILDOĞAN
Mehmet Nazif SİREL

Eski İstanbul
Eski İstanbul
Eski İstanbul
Eski İstanbul
Eski İstanbul

Eski İsparta
Eski İsparta
Eski İsparta
Eski İsparta

Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili

Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili

CHF Vilayet İdare ve Belediye Meclisi Üyesi
İktisat Bakanı
Hariciye Bakanı
Eski İzmir Milletvekili
Eski İzmir Milletvekili
Ortaöğretim Genel Müdürü
Tekel Genel Müdürü
Eski İzmir Milletvekili
Eski İzmir Milletvekili
Eski İzmir Milletvekili
Eski İzmir Milletvekili
Adliye Bakanı

Eski Kars Milletvekili
Eski Rize Milletvekili
Eski Kars Milletvekili
Eski Milletvekili
Eski Kars Milletvekili
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Ömer Kamil KÜNTAY
Faik BERMEK

Eski Kars Milletvekili
Eski Kars Milletvekili

KASTAMONU (9)
Ahmet Şükrü ŞENOZAN
Tevfık ASLAN
İbrahim Osman KARANTAY
Abdurrahman Sami ERKMEN
Sıtkı ŞERİFEKEN
Şerif İLDEN
Tahsin COŞKAN
Veled İZBUDAK
Boş

İzmir'de Doktor
Kastamonu CHF Başkanı
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Üyesi
Emekli Binbaşı
Çiftçi
Dışişleri Bakanlığı Birinci Şube Şefi
Eski Kastamonu Milletvekili
Eski Kastamonu Milletvekili

KAYSERİ (8)
Ahmet Hilmi ARGA
Ferruh Ferruha GÜPGÜP
Hasan Ferit PERKER
Nahit KERVEN
Reşit ÖZSOY
Salih TURGAY
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Süleyman DEMİREZEN
Veli YAŞIN

Eski Kayseri Milletvekili
Kayseri Belediye Meclisi Üyesi
Eski Milletvekili
Eski Kırklareli Milletvekili
Eski Kayseri Milletvekili
İstanbul Bakırköy Barut Fabrikası
Baş Kimyageri
Ankara Askeri Fabrikasında Ustabaşı
Çanakkale CHF ve Belediye Başkanı

KIRKLARELİ (3)
Fuat UMAY
Şevket ÖDÜL
Zühtü AKIN

Eski Kırklareli Milletvekili
Eski Kırklareli Milletvekili
Çiftçi Lüleburgaz CHF Başkanı

KIRŞEHİR (4)
Ali Rıza ESEN
Hazım BÖREKÇİ
Lütfı Müfit ÖZDEŞ
Mehmet SEYFELİOĞLU

Baytar Genel Müfettişi
Eski Kırşehir Milletvekili
Eski Kırşehir Milletvekili
CHF Başkanı

KOCAELİ (8)
Ali DİKMEN
Ziya Nuri BİRGİ
Hasan Hayri TAN
İbrahim Süreyya YİĞİT
Kemalettin ALPAK
Mahmut Nedim BOZATIK
Ragıp AKÇA
Selahattin YARGI
KONYA (15)
Ahmet Hamdi DİKMEN
Ali Muzaffer GÖKER
Ali Rıza TÜREL
Behire Bediz MOROVA (AYDİLEK)
Mehmed Cemal TEKİN
Osman Şevki ULUDAĞ
Kazım GÜREL
Kazım OKAY
Mustafa Lütfü EKEN
Mustafa Halid ÜNER
Mustafa ULUSAN
Naim Hazım ONAT
Mustafa Şevket DAĞ
Tevfık Fikret SILAY
Boş
KÜTAHYA (9)
Besim ATALAY
Mehmet Lütfı KIRDAR
İbrahim DALKILIÇ
Mehmet SOMER
Muhlis ERKMEN

Eski Kocaeli Milletvekili
Eski Afyon Milletvekili
Eski Edirne Milletvekili
Eski Kocaeli Milletvekili
Eski Kocaeli Milletvekili
Emekli Mirelay
Eski Kocaeli Milletvekili
Eski Kocaeli Milletvekili

Eski Konya Milletvekili
Eski Konya Milletvekili
İzmir Cumhuriyet Savcı Yardımcısı
Bolu Belediye Meclisi Üyesi
İstanbul Lokantacılar Cemiyeti Başkanı
İstanbul'da Doktor
Eski Konya Milletvekili
Eski Giresun Milletvekili
Eski Konya Milletvekili
Uşak Şeker Fabrikası Ustası
Eski Konya Milletvekili
Eski Konya Milletvekili
Ressam
Eski Konya Milletvekili

Eski Aksaray Milletvekili
İzmir CHF Vilayet İdare Heyeti Üyesi,
Göz doktoru
Eski Kütahya Milletvekili
Eski Kütahya Milletvekili
Ziraat Bakanı
31

Naşit Hakkı ULUĞ
Ömer Davut DİNÇ
Recep PEKER
Boş
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Eski Kütahya Milletvekili
Eski Kütahya Milletvekili
CHF Genel Sekreteri

MALATYA (9)
Hilmi ORTAÇ
Emrullah BARKIN
Osman Nuri KOPTAGEL
İsmet İNÖNÜ
Mahmut Nedim ZAPÇI
Mihri İffet PEKTAŞ
Abdulmuttalip ÖKER
Osman Hilmi TANER
Vasıf ÇINAY

Eski Malatya Milletvekili
Genel Müdür
Eski Fırka Kumandanı
Başbakan
Eski Malatya Milletvekili
Türkçe Öğretmeni
Eski Malatya Milletvekili
Malatya CHF Başkanı
Eski Malatya Milletvekili

MANİSA (11)
Saim UZEL
Hikmet BAYUR
Kani KARAOSMAN
Mehmet Kâzım Nami DURU
Kenan ÖRER
Osman ERCİN
Refik Şevket İNCE
Sabri TOPRAK
Tahir HİTİT
Turgut TÜRKOĞLU
Yaşar ÖZEY

Eski Manisa Milletvekili
Eski Maisa Milletvekili
Eski Manisa Milletvekili
Maarif Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Eski Manisa Milletvekili
Eski Manisa Milletvekili
Eski Manisa Milletvekili
Eski Manisa Milletvekili
Eski Manisa Milletvekili
Eski Manisa Milletvekili

MARAŞ (5)
Hasan Reşit TANKUT
Kemal KUSUN
Mehmet ERTEN

Eski Maraş Milletvekili
Eski Milletvekili
Eski Maraş Milletvekili

Mitat ALAM
Mehmet Nuri URAL

Eski Maraş Milletvekili
Eski Maraş Milletvekili

MARDİN (7)
Abdürrezzak SATANA
Ali Rıza LEVENT
Hasan Edib ERGİN
Ahmet Hilmi ÇORUK
İrfan Ferit ALPAYA
Osman Necati DİNÇER
Rıza ERTEN

Eski Mardin Milletvekili
Adana Sıtma Enstitüsü Laboratuvar Şefi
Devlet Şurası Üyesi
Kastamonu Belediye Başkanı
Eski Mardin Milletvekili
Avukat
Eski Mardin Milletvekili

MUĞLA (5)
Hüseyin Avni ERCAN
Nuri TUNA
Şükrü KAYA
Yunus Nadi ABALIOĞLU
Boş
MUŞ (4)
Hakkı KILIÇOĞLU
Naki YÜCEKÖK
Şevki ÇİLOĞLU
Ahmet Şükrü ATAMAN

Eski Muğla Milletvekili
Eski Muğla Milletvekili
İçeri Bakanı
Eski Muğla Milletvekili

Eski Muş Milletvekili
Eski Muş Milletvekili
İstanbul'da Diş Hekimi
Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü

NİĞDE (7)
Ahmet Tevfık ULUÇAY
Cavit ORAL
Rasim Ferit TALAY
Faik SOYLU
Halit MENGİ
Mehmet Kamil İRDELP
Boş

Eski Niğde Milletvekili
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı
Eski Bursa Milletvekili
Eski Niğde Milletvekili
Eski Niğde Milletvekili
Brüksel Maslahatgüzarı
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ORDU (7)
Ahmet İhsan TOKGÖZ
Ali Canip YÖNTEM
Ziya (Naki) YALTIRIM
Hamdi YALMAN
İsmail ÇAMAŞ
Muhittin Baha PARS
Selim Sırrı TARCAN

Eski Ordu Milletvekili
Eski Ordu Milletvekili
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Eski Ordu Milletvekili
Eski Ordu Milletvekili
Eski Milletvekili
Maarif Bakanlığı Genel Müfettişi

SAMSUN (8)
Ali TUNALI
Asım SİREL
Etem TUNCEL
Ayşe Meliha ULAŞ (EKEMAN)
Mehmet Ali YÖRÜKEL
Mehmet GÜNEŞDOĞDU
Ruşeni BARKIN
Zühtü DURUKAN

Ankara Askeri Silah Fabrikasında Ustabaşı
Eski Samsun Milletvekili
Eski Samsun Milletvekili
Samsun Lisesi Öğretmeni
İstanbul Şehir Meclisi Üyesi
Eski Samsun Milletvekili
Eski Samsun Milletvekili
Eski Samsun Milletvekili

SEYHAN (8)
AliMunifYEĞENAĞA
Damar ARIKOĞLU
Esma NAYMAN
Naci ELDENİZ
Hilmi URAN
İbrahim METE
Ömer Resul BİÇER
İbrahim Tevfık TARMAN

Eski Adana Milletvekili
Eski Adana Milletvekili
Adana Belediye Meclisi Üyesi
Eski Cebelibereket Milletvekili
Eski Adana Milletvekili
Eski Cebelibereket Milletvekili
Eski Adana Milletvekili
Ziraat Genel Müdürü

SİİRD (4)
Halil Hulki AYDIN
İsmail Müştak MAYAKON
Mahmut SOYDAN
Osman Şevki SÜSOY

Eski Siirt Milletvekili
Yazar
Eski Siirt Milletvekili
İnhisarlar Tokat Başmüdürlüğünde Memur

SİNOB (5)
Cevdet Kerim İNCEDAYI
Mehmet Galip ÜSTÜN
Hulusi ORUÇOĞLU
Hüsamettin OKAN
Yusuf Kemal TENGİRŞENK
SİVAS (10)
Hüsrev GEREDE
İsmail Mehmet UĞUR
Necmettin SADAK
Rasim BASARA
Remzi ÇİNER
Hatice Sabiha GÖRKEY
Şemsettin GÜNALTAY
Vasfı Raşit SEVİĞ
Ziya BASARA
Boş
TEKİRDAĞ (5)
Cemil UBADIN
Faik ÖZTRAK
Hüseyin Rahmi APAK
Şakir KESEBİR
Yahya Kemal BEYATLI

CHF İdare Heyeti Üyesi
Topkapı Yoksulları Koruma Cemiyeti
Başkanı
Eski Sinop Milletvekili
Diş Hekimi
Eski Sinop Milletvekili

Eski Tahran Büyükelçisi
Eski Sivas Milletvekili
Eski Sivas Milletvekili
Eski Sivas Milletvekili
Eski Sivas Milletvekili
Öğretmen
Eski Sivas Milletvekili
Eski Şebinkarahisar Milletvekili
Eski Sivas Milletvekili

Eski Tekirdağ Milletvekili
Eski Tekirdağ Milletvekili
CHF İdare Heyeti Üyesi
Eski Edirne Milletvekili
Eski Yozgat Milletvekili

TOKAD (7)
Ali Galip PEKEL
Nüfus Genel Müdürü
Mehmet HürremERGUN (MÜFTÜGİL) Elaziz Belediye Başkanı
Hüsnü KONAY
Eski Tokat Milletvekili
Nazım POROY
Eski Tokat Milletvekili
Recai ERİŞKEN
Eski Tokat Milletvekili
Süreyya Tevfık GENCA
Eski Tokat Milletvekili
Boş
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TRABZON (9)
Daniş EYÜBOĞLU

Eski Trabzon Milletvekili

Halil Nihat BOZTEPE

Eski Trabzon Milletvekili

Hamdi ÜLKÜMEN

Eski Trabzon Milletvekili

Hasan SAKA

Eski Trabzon Milletvekili

Mitat AYDIN

Eski Milletvekili

Raif KARADENİZ

Eski Trabzon Milletvekili

Ayşe Seniha HIZAL

Eski Maarif Müfettişi

Mehmet Sırrı DAY

Eski Maliye Bakanlığı Müdürü

Süleyman Sırrı GEDİK

Eski Trabzon Milletvekili

URFA (7)
Ali Saib URSAVAŞ

Eski Urfa Milletvekili

Behçet GÜNAY

Eski Urfa Milletvekili

Fuat GÖKBUDAK

Eski Milletvekili

Ahmet Vefık YAZGAN

Eski Baytar Daire Başkanı

Mehmet Emin YURDAKUL

Eski Urfa Milletvekili

Muhittin DİNÇSOY

Eski Bursa Belediye Başkanı

Refet ÜLGEN

Eski Urfa Milletvekili

VAN (3)
Hakkı UNGAN

Eski Van Milletvekili

İbrahim ARVAS

Eski Hakkari Milletvekili

Münip BOYA

Eski Van Milletvekili

YOZGAD (6)
Avni DOĞAN

Eski Yozgat Milletvekili

Ekrem PEKEL

Tekirdağ CHF Vilayet Başkanı

Ömer EVCİ

Çiftçi

Sim İÇÖZ

Eski Yozgat Milletvekili

Ahmet SUNGUR

Eski Yozgat Milletvekili

Boş
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ZONGULDAK (8)
Celâl Sahir EROZAN
Ahmet Mitat ALTIOK
Esat ÇAKMAKKAYA
Halil TÜRKMEN
Hasan KARABACAK
Ragıp ÖZDEMİROĞLU
Recep Zühtü SOYAK
Rifat VARDAR

Eski Zonguldak Milletvekili
Zonguldak CHF Vilayet Başkanı
Eski Zonguldak Milletvekili
Eski Zonguldak Milletvekili
Eski Zonguldak Milletvekili
Eski Zonguldak Milletvekili
Eski Sinop Milletvekili
Eski Zonguldak Milletvekili1

Bağımsız milletvekili seçileceği önceden basına sızmış olmasına ve daha son
ra resmiyet kazanmasına karşın 4 Şubat'a kadar sadece Ali Fuat Paşa (Konya),
Halil Bey (Muğla), Hüseyin Hüsnü (İzmir) ve Galip Kemali Beyin (İstanbul),
adaylıkları belli olmuştur.Kadmların da seçilme hakkına kavuşmaları üzerine es
ki Kadın Birliği Başkanı Nezihe Muhittin hanım da adaylığını koymuştur.2
Cumhuriyet Halk Fırkası listesinden ise Nakiye, Dr. Fatma Şakir, Seniha Nafiz
Hızal, Huriye Baha İz, Şekibe Şekib, Satı Kadın, Ferruh Esma, Zihni Nayman,
Benal Nevzad, Mebrure Gönenç, Mihri Hüseyin Pektaş, Sabiha, Sabiha Gökçel,
Türkan Başbuğ, Bediz Aydilek, Fakihe Öymen, Meliha Ulaş hanımlar kadın mil
letvekili adayı olarak gösterilmişlerdir.3
Galip Kemal Bey seçim dolayısıyla şu programı yayınlamıştır: "Reisicumhur
Atatürk'ün beyannamesindeki yüksek ulusal düşüncelere derin bağlılığımı göster
mek için cumhuriyetçi ve milliyetçi sağlam bir demokrat ülküsüyle müstakil saylavlığa namzedliğimi koyuyorum.
Otuzbir senelik memuriyet hayatım milli mücadele zamanında komada çalış
malarım ve son oniki senelik hususî yaşayışım yurda sonsuz sevgimi, cumhuriyete
derin imanımı gösterir.
Programım ulus kürsüsünde yalnız yurd kaygusu ile açık münakaşa yolunda
yürüyerek büyük önderimizin memleketimizde hakiki bir demokrasi yerleşmesi
yolundaki büyük ülküsüne candan çalışmaktır."*
1 bkz. Cumhuriyet, 5 Şubat 1935, Gazeteye göre eski milletvekillerinden 32 kişi aday göste
rilmiştir. TBMM Yıllık. V. Dönem, Devrei Fevkalade, 350-356
2 Cumhuriyet, 6 Şubat 1935
3 Cumhuriyet, 6.2.1935, s.5
4 Cumhuriyet, 4.2.1935, s.5
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İstanbul için 20 aday başvurmuş, Fırka General Refet'in seçilmesini istemiş
tir. Ali İhsan Paşa'nın İzmitten aday olacağı gazetelerce yazılmış ise de Paşa bu
haberleri yalanlamıştır.1
Bu seçimlerin bir özelliği de azınlıklardan da Dr. Abravaya, Dr. Taptas, eski
Osmanlı Bankası müdürlerinden Bere Keresteciyan, İstemat Zihni, Kevork Simkeşoğlu, Avukat İbrahim Nom (Eski Avram Naom), Eski hukukçu, şair, müzikçi
bir kişinin daha aday olduğunu açıklamalarıdır.2
Dr. Abravaya Tıp Fakültesi öğretim üyeliği yapmış dahiliye uzmanıdır. Türk
lüğü ile öğünen kişidir. Niğde'den adaylığını koymuştur. Cumhuriyet muhabirine
azınlık temsilcisi olarak değil Türk yurttaşı olarak adaylığını koyduğunu söy
lemiştir.
Dr. Taptas Rum kulak burun uzmanıdır. Saygın bir doktordur. Dürüst bir in
san olarak tanınıyor. Ankara'dan aday olmuştur. Dr. Taptas bir program yayın
layarak, "Ben azınlık mümessili değil, Türk ulusunun mebusu olmak istiyorum ve
buna her zaman sadık kalarak mecliste çalışacağım. Programımın ikinci mühim
maddesi de Cumhuriyetçiliktir. Bu rejimin muhafazasına son nefesime kadar
çalışacağım. Yurdumuzun maddi ve manevi menfaatına, sevgili ve kıymetli
vatanımızın daha ziyade yükselmesine var kuvvetimle çalışacağım'''demiştir. Dr.
Taptas Ankara Valiliğine ve Belediye Başkanlığı'na başvurarak aday olduğunu,
programını ikinci seçmenlere ulaştırmada kendilerine yardımcı olunmasını rica
etmiştir.3
Berç Keresteciyan Osmanlı Bankası Galata Merkezi Müdürlüğü yapmıştır.
İyi bir malî yecidir. Hilal-i Ahmer Genel Merkez Üyesidir. Keresteciyan'ın prog
ramında; "1- Ben Türk yurttaşıyım. Bu memleketin terakkisine bütün kalbimle
çalışmak benim emelimdir. Nasıl ki kahraman askerler memleketin müdafaasına
çalışırlar ve hayatlarını memleket için feda etmeğe hazırdırlar, benim kanaatim
ce benim gibi cumhuriyetçi yurttaşların da memleketin idarî işlerinde öyle tek
mil kuvvetleriyle çalışmaları samimi işlerinden biridir.
2- Ben yüce Atatürk'ün tesis ettiği cumhuriyetin bir ferdiyim ve daima cum
huriyetin idamesi ve yükselmesi için kendimce bir hattı hareket çizmişimdir. Cum
huriyetin tesisinden beri yüce Atatürk'ün, yüksek kumandası altında ve say
gıdeğer Halk Fırkası 'nın çizdiği devletçi, milliyetçi, laik inkılâpçı, halkçı prog
ramındaki esaslara on sene zarfında büyük terakkiler ve harikalar yapılmış ve
yapılmaktadır. Cumhuriyetin tesisi pek parlak neticeler vermiş ve bu muvaffakiyet
dünyanı her tarafına aksetmiştir.
1 Cumhuriyet, 27 Nisan 1935, s. 3
2 Cumhuriyet, 4.2.1935
3 bkz. Ayın Tarihi, No. 15, 1935, s.2. Ulus, 4 Şubat, 1935, s.l
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Ben azınlık mümessili olarak değil, sırf müstakil bir Türk yurttaşı olarak nam
zetliğimi koyuyorum. Tabidir ki intihabdan sonra memleketin menfaatine olarak
düşündüğüm prensipleri Büyük Millet Meclisi kürsüsünde açıkça söyleyeceğim. Bu
programımı beğenen yurttaşlarımın bana rey vereceklerinden eminim "demiştir
İstemat Zihni (Eskişehir)'de tanınmış Rum avukatlardandır. İstemat Zihni
"Öteden beri güttüğüm mezkure ve gaye peşinde yürürken, engel olacak azınlık
mümessili değil ulusun saylavı olarak seçilmek istiyorum. Mecliste de bu gayeyi
takip edeceğim. Koyu milliyetperver Türk ortodoksu, Türk yurttaşıyım. Cum
huriyetçi olmakla beraber devletçi, halkçı, laik ve inkılâpçıyım. Bütün emelim sırf
Türklüğe Türk Cumhuriyeti 'ne bütün kudretimle çalışmaktır. Ta küçüklüğümden
beri büyüdüğüm Türk mekteplerinde ve Türk topraklarında aldığım vatan ve Türk
duygularını rehber yaparak daima ulu önderimizin çizdiği hatlar ve çizgiler için
de vakfı nefsetmeği namus borcu bilirim'''1 diyerek oy istemiştir.
Kevork Simkeşoğlu, Darülfünun ve mülkiye mektebi eski hocalarmdandır.
"Gözümü açtığım günden beri ününü dilini, temiz ülküsünü benimsemiş ve öl
mez varlığı ile yaşamış olduğum sevimli yurdumda azlıklara da değer verilerek
onlardan Cumhuriyetçi, ulusçu ruhu taşıyanların da saylavlığa çağırılacağını
duydum, sevindim.
Azlık çokluk saylavı yoktur. Türk saylavı vardır. Bunun için güzel yurdumun
Büyük Ulus Kurultayına saylavlık namzetliğimi koyarken böyle yürekten bir dilek,
böyle gerçekten bir bağlılıkla durum almak Mten'm"demiştir.2
Seçim çalışmaları, adayların propagandaları sürerken CHF. İstanbul
Belediyesi de bu arada Sandık Alayı'nın programını yayınlamıştır Buna göre; 7
Şubat'ta şehir aydınlatılacak, bayraklarla süslenecek, 8 Şubat cuma günü sabah
tan saat 8'de seçim teftiş heyeti seçim sandığını bayraklarla süslenmiş bir kam
yona koyarak Taksim'e götürecek. Kamyonu süslenmiş otomobiller izleyecek.
Halk, öğrenciler tarafından büyük bir tezahüratla karşılanacak. Şehir meclisi
üyeleri konuşma yapacak, İstiklal Marşı okunacak, abideye çelenk konulacak.
Saat 9'da sandık alayı yola çıkacak. Önde şehir bandosu olacak, onu sandık
kamyonu, Belediye Reisinin otomobili, Fırka Vilayet Merkezi Reisi ve Erkânı
otomobilleri, üniversite rektör ve dekanları otomobilleri, teftiş heyeti otomobil
leri, genel meclis üyelerinin otomobilleri, ticaret odası esnaf örgütleri otomobil
leri, otomobilleri üniversite Öğrencileri izleyecek.
1 Cumhuriyet, 4.2.1935, s. 5
2 Cumhuriyet, 7 Şubat 1935, s. 3
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Bu alaya Türk Ermenileri de katılacaklarını bildirmişlerdir."
Alay tramvay caddesini izleyerek; Tepebaşı, Şişhane, Karaköy, Köprü,
Eminönü, Bahçekapı, Ankara Caddesi yoluyla fırka merkezi önüne oradan Cum
huriyet Meydanı yolu ile üniversite salonuna gidecek
Halk Beyazıd Meydanında toplanacak. Cumhuriyet meydanında bando bulu
nacak. Motosikletli polisler alaya yol açacak. Alay Taksim'den üniversiteye
gelene dek tüm taşıma araçları duracak.
Saat 11'den itibaren oy atımı başlayacak. Kaza temsilcileri sırası ile oy ata
cak, sandık 19.00'da kapanacak. Hemen tasnife geçilecek.2
Atatürk'ün de vurguladığı gibi 8 Şubat'ta tüm ülkede seçimler yapılmış ve
Cumhuriyet Halk Fırkasında aday gösterilenlerin tümü de seçimi kazanmıştır. İs
tanbul'dan seçilen milletvekilleri onuruna Halkevi tarafından Pera Palas'ta saat
22'de bir balo düzenlenmiştir.
Bu seçimde Berç Keresteciyan TÜRKER (Afyon), Nikola TAPTAS (Ankara),
Tayfur SÖKMEN (Antalya), Mustafa Galib ÖNSAY (Çankırı), Şefik TURSAN
(Denizli) İstamat Zihni ÖZDAMAR (Eskişehir), Refet BELE (İstanbul), Halil
MENTEŞE (İzmir), Nuri TAMAÇ (Kastamonu), Ali Fuat CEBESOY (Konya),
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla), Abravaya MARMARALI (Niğde), Şükrü BLEDA
(Sivas) bağımsız milletvekili olarak seçilmişlerdir.
Mustafa Kemal Paşa seçimin sona ermesi dolayısıyla 8 Şubat 1935'de şu
bildiriyi yayınlamıştır:
"Sevgili Yurttaşlarım,
Bana ve Partime inanınızı ve güveninizi gene gösterdiniz, saylav namzedi
olarak size sunduğum arkadaşları yüce seçiminize değerli buldunuz. Ulusça gös
terilen birlik, ülküye bağlılık bütün gözleri yeniden yurdumuza çevirmiştir.
1935 seçiminin bittiği bu, 8 Şubat akşamı Türkiye, iç ve dış alanlarda bundan
sonra da karşılaşabileceğimiz türlü meseleler önünde nasıl bir azim ve kuvvet
manzarası göstereceğini bir daha acuna bildirmiş oldu.
Öz dileğimiz yurdun yüceliği, yurttaşın genliğidir.3" Bu arada İstanbul, Tekir
dağ ve Samsunda bağımsız adaylara oy verilmemesi eleştirilere hatta Cumhuriyet
Halk Partisini suçlamalara varan ithamlara dönüşmüştür. Bunun üzerine Cum
huriyet Halk Partisi İstanbul temsilcisi Cevdet Kerim Bey "İstanbul 'da cereyan
eden intihabat tamamiyle demokrat ve cumhuriyetçi bir milletin yaptığı intihabattır.Başka memleketlerde acaba bir muhafazakarın,bir liberalin, bir cumhuriyet
çinin bir kıraliyet taraftarı mebusa hatta bir demokrat müntehibisaninin bir sos1 Cumhuriyet, 6.2.1935, s.5
2 Cumhuriyet, 4.2.1935
3 Ulus, 9 Şubat 1935
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yalist mebus namzedini intihap ettiği vahimidir ki bizde de İstanbul'da böyle
gülünç bir intihap olsun" diyerek oyverme işlemini ve ikinci seçmenlerin dav
ranışlarını onayladığını belirtmiştir.
Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katipliği bir bildiri yayınlayarak seçilen
milletvekillerinin mazbatalarının hazırlanabilmesi için milletvekillerinin nüfus
kayıtlarını ve soyadlarını telgrafla seçim bölgelerine ulaştırmaları istenmiştir. Bu
istek yerine getirilmiş ve milletvekilleri seçim mazbatalarını alarak Ankara'ya
gelmişlerdir.
5. MİLLETVEKİLLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI
Bankalar kanunu hükümlerinin 9 Haziran 1936'dan başlayarak yürürlüğe
konulması üzerine BMM üyelerinin tahsisatlarına aid çeklerde iskonto edilmek
üzere bankalara verildiği zaman ticari kredi senetlerinden sayılmaya başlanmıştı.
500 liradan fazla çekin kırdırılması için de çek sahibinden malî vaziyet belgesi
isteniyordu. Bu da TBMM. üyelerini rahatsız ediyordu. Bankalar yasasından kay
naklanan pürüzleri giderebilmek için Trabzon milletvekili Hasan Saka bir teklif
hazırladı. Bütçe encümeninin de olumlu bulduğu teklif TBMM Genel Kuruluna
aktarıldı.1
TBMM üyelerinin tahsisatını içeren çek ve ödeme emirlerine ait banka işlem
lerinin 2999 numaralı yasanın 24. maddesinde yazılı istisnai hükümlere tabi ol
ması, 1757 sayılı yasadaki yıllık tahsisat için malî sene başında verilen çek ve
ödeme emirleri, ölüm ya da genel seçimlerin yenilenmesi halinde geri alın
maması, bunların dışında ki herhangi bir nedenle milletvekilliği düşenlerden
vadesinden önce ödenmiş çek ve ödeme emirlerinin bedellerinin BMM'ce ödeme
yapılan bankalara bildirilerek ilgililerden tahsil edilmesi 3050 sayılı yasa teklifi
ile öngörülmüş ve bu teklif 12 Haziran 1936'da TBMM Genel Kurulunca kabul
edilmiştir.2
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 1613 sayılı yasa uyarınca harcırah
veriliyordu. Ancak bu harcırahlar sadece seçim bölgesi merkezlerine kadar uzak
lık göz önüne alınarak hesaplanıyordu. Oysa milletvekilleri seçim bölgesine yap
tıkları gezilerde vilayete bağlı tüm kazalara da uğruyordu. Daha ötesi kendi seçim
bölgesi dışındaki yerlere de gidiyordu. Bu gezilerde hayli masraf yapıyordu. İşte
bu dengesizliği giderebilmek amacıyla TBMM îdare Heyeti 1936 Mali Yılından
itibaren her toplantı yılında TBMM Üyelerine 1000'er lira verilmesini uygun bul
muş ve bu konuda bir teklif hazırlamıştır.
/ bkz. TBMMZb.C, 5. Devre, C.12, S. Sayısı: 270
2 bkz.TBMMZb.C, 5. Devre, C.12, s. 262
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Bütçe encümeninde de ele alınan teklif 5 Şubat 1937'de olumlu bulunmuş,1
8 Şubat 1937'de TBMM Genel Kurulunda görüşülerek teklif yasalaşmıştır.
Böylece TBMM üyelerine devir ve aile harcırahı da dahil olmak üzere gerek
alelade ve gerek fevkalade toplantılar dolayısıyla gelme ve gitme harcırahı olarak
her toplantı senesi için bir teşrinisanide (bir Kasım'da) toptan bin lira ödenmesi
kararlaştırılmıştır.2 TBMM İdare Heyeti bunun yanında 2512 sayılı yasanın 3 ve
16. maddesinde de bazı değişiklikler yapılmasını istemiştir. Bütçe Encümeni bu
değişiklik isteğini olumlu bulmuş ve 3158 sayılı Yasa ile 2512 sayılı Yasanın kimi
maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

/ bkz.TBMMZb.C, 5. Devre, C. 16, s. 108, S. Sayısı: 98
2 bkz.TBMMZb. C. 5. Devre,, C.12, s.108
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II. BÖLÜM

TBMM'NÎN TOPLANMASI VE
ÇALIŞMALARA BAŞLANMASI
1. BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU
TBMM iç tüzüğüne ve Anayasaya göre Meclis'in çalışmalarına başlayabil
mesi için seçilmiş milletvekillerinin yemin etmesi, bunun için de en yaşlı millet
vekilinin başkanlık ve en genç üç milletvekilinin katiplik yaptığı geçici bir baş
kanlık divanının oluşturulması gerekiyordu Bu işlem tamamlandıktan sonra mil
letvekilleri yemin edecek ve arkasından da başkanlık divanı oluşturulacaktı.
TBMM 1 Mart 1935 Cuma günü saat 14.00'de toplandı. O gün Meclis tümüy
le dolmuştu. Dinleyici locaları yetmediği için toplantı salonunun bir bölümü de
dinleyiciler için ayrılmıştı.
Başkanlık kürsüsünün sağında Bakanlık erkanı yer alıyordu. Büyük ve orta
elçilerle, elçilikler erkanı kendilerine ayrılmış yerde hazır bulunuyorlardı. Kadın
milletvekilleri arka sıralara oturmuştu. Ankara milletvekili Satı Kadın lacivert bir
tayyör giymiş, beyaz yakalı bir gömlek ve üzerine siyah bir kravat takmıştı.
Yanındakilerle köyü hakkında konuşuyordu. Refet Bey en ön sıraya oturmuştu.
Cumhurbaşkanı locasının yanındaki locada Atatürk'ün kızkardeşi Makbule ve
Afet Hanım vardı. Cumhurbaşkanlığı locasında Mareşal Fevzi Paşa gözüküyor
du. Adliye Bakanı Şükrü Saraçoğlu annesine sandalye bulmaya çalışıyordu. Trab
zon Milletvekili Hasan Saka, Meclisin en yaşlı üyesi olan Necip Asım Yazıksız'in
başkanlığında açılacağını, Kemal Turan Ünal (İsparta), Fatma Memik (Edirne),
Hasan Ali Yücel (İzmir)'in de katiplik yapacağını belirtmişti.
Necip Asım Yazıksız (Erzurum) kürsüye gelerek "Beşinci Büyük Millet Mec
lisi 'ni en yaşlı arkadaşınız olarak açıyorum.
Büyük ulusların tarihlerinde birer altın devrim vardır. Büyük Türk ulusunun
altın devrimini Atatürk kurmuştur.
Tek dilli ve tek imanlı olan ulusumuz gerçekten cumhuriyetle altın devrimine
girmiştir ve onu yaşıyor. Tarihe göre yeni başlayan bu devrim başlangıcındaki
hıza göre Türk'ü, Türk ulusunu kısa bir zamanda bütün ulusların üstünde bir
örüne götüreceğine büyük imanımız vardır''' diyerek toplantıyı açmıştır.1
Bu konuşmanın arkasından milletvekillerinin yemin etme işlemi başlamıştır.
İç tüzüğe göre milletvekilleri seçildikleri seçim çevresinin alfabedeki harf sırası/ TBMMZb.C,

5. Dönem, C.l, s.2.
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na göre her milletvekili kürsüye gelerek, Anayasanın 16. madesinde belirtilen şu
metni okuyarak göre "vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin bilâkaydüşart hakimiyetine mugayyir bir gaye takib etmeyeceğime ve cumhuriyet esas
larına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm" yemin
etmişlerdir.
And İçen Üyeler:
Afyon Karahisar : Ali Çetinkaya, Cemal Akçın, Haydar Çerçel, İzzet Akosman, İzzet Ulvi Aykurd, Mebrure Gönenç Türker.
Amasya : Esad Uras, İsmail Hakkı Mumcu, Nafiz Aktın.
Ankara : Aka Gündüz, Ahmed Ulus, Dr. Taptas, Eşref Demirel, Falih Rıfkı
Atay, Hatı Çırpan, Kemâl Atatürk, Mümtaz Ökmen, Müşfik Ayaşlı, Rasim Aktar,
Rifat Araş, Şakir Kınacı, Yahya Galib.
Antalya : Celâl Mengilibörü, Dr. Cemal Tunca, Numan Aksoy, Rasih Kap
lan, Tayfur Sökmen, Tevfik Arıcan, Türkân Başbuğ.
Aydın : Abidin Özmen, Adnan Ertekin, Dr. Mazhar Germen, Nazmi Topçu,
Nuri Kazım, Tahsin San.
Balıkesir : Cemal Esener, Dr. Hasan Vasıf Somyürek, General Kazım Özalp,
Hacim Kezer, Hayrettin Karan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Memed Cavid Demir,
Süreyya Evren, Osman Niyazi Burcu, Rahmi, Sabiha Gökçül.
Bayazıd : Halid Bayrak, İhsan Tav.
Bilecik : Dr. Besim Ömer Akalın, İbrahim Çolak, Salih Bozok.
Bolu : Cevad Abbas Güner, Dr. Emin Cemal Suda, Hasan Cemil Çambel, İs
mail Hakkı Uzmay, Mitat Dağdemir, Mitat Kuzay, Şükrü Gülez.
Burdur : Halid Onaran, İbrahim Necmi Dilmen, Mustafa Şeref Özkan.
Bursa : Asaf Doras, Atıf Akgüç, Dr. Galib Kahraman, Dr. Refik Güran, Dr.
Sadi Konuk, Esad Sağay, Fatin Güvendiren, Mustafa Fehmi Gerçeker, Refet
Canıtez, Sadettin Ferid Talay, Şekibe İnsel.
Çanakkale : Ahmed Cevad Emre, Dr. Mustafa Bengisu, Hilmi Ergeneli, Şük
rü Yaşın, Ziya Gevher Etili.
Çankırı: Mustafa Abdülhalik Renda, Mustafa Önsay, Rifat Ünür, Sami Çölgeçen, Ziya Esen.
Çoruh : Akif Akyüz, Ali Zırh, Asım Us, Atıf Tüzün, Fuad Tuncay, Hasan
Cavid, Memed Ali Okar, Ömer Fehmi.
Çorum : Ali Rıza Özenç, Dr. Mustafa Cantekin, Eyub Sabri Akgöl, İsmet
Eker, İsmail Kemal Alpsar, Münir Çağıl, Nabi Rıza Yıldırım.
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Denizli : Dr. Hamdi Berkman, Dr. Kazım Samanlı, Emin Aslan Tokad,
General Şefik, Haydar Rüştü Öktem, Mazhar Müfid Kansu, Necib Ali Küçüka,
Yusuf Başkaya.
Diyarbekir : General Kazım Sevüktekin, Huriye Öniz, Rüştü Bekit, Tevfık
Bilge, Zekai Apaydın, Zeki Mesud Alsan, Zülfü Tigral.
Edirne : Dr. Fatma Memik, Faik Kaltakkıran, Mecdi Boysan, Şeref Aykut.
Elaziz : Ahmed Saffet Ohkay, Fazıl Ahmed Aykaç, Fuad Ağralı, Fuad Ziya
Çiyiltepe, Hasan Tahsin Berk.
Erzincan : Abdülhak Fırat, Aziz Samih İlter, Hikmet Işık, Saffet Ankan.
Erzurum : Aziz Akyürek, Dr. Ahmed Fikri Tuzer, Fuad Sirmen, General
Zeki Soydemir, Nafi Atuf Kansu, Nafiz Dumlu, Nakiye Elgün, Necib Asım
Yazıksız, Şükrü Koçak, Tahsin Üzer.
Eskişehir : Ahmed Özdemir, Emin Sazak, İstemat Özdamar, Osman Işın,
Yusuf Ziya Özer.
Gazi Anteb : Ali Kılıç, Bekir Kaleli, Nuri Conker, Ömer Asım Aksoy, Rem
zi Görer, Memed Şahin.
Giresun : General İhsan Sökmen, Hakkı Tarık Us, Muzaffer Kılıç, Münir Akkaya, Sadri Maksudi Arsal, Talat Onay.
Gümüşane : Ali Şevket Öndersev, Durak Sakarya, Edib Servet Tör, Hasan
Fehmi Ataç, Şevket Erdoğan.
İçel: Emin İnankur, Ferid Celâl Güven, Hamdi Ongun, Süleyman Fikri Mut
lu.
İstanbul: Ahmed Hamdi Denizmen, Ali Barlas, Ali Rana Tarhan, Dr. Hakkı
Şinasi Erel, Dr. Neşet Ömer İrdelp, Dr. Refik Saydam, Fakihe Öymen, General
Refet Bele, General Şükrü Naili Gökberk, Halil Etem Elden, Hamdi Mustafa Gürsoy, Hayrullah Ergin, Sadettin Rıza Uraz, Salah Cimcoz, Yaşar Yazıcı, Ziya
Karamursal.
İzmir: Benal İştar, Celâl Bayar, Dr. Tevfik Rüştü Araş, General Kazım İnanç,
Halil Menteşe, Hamdi Aksoy, Hasan Ali Yücel, Hüsnü Çakır, Kamil Dursun,
Memed Sadettin Epikmen, Mustafa Rahmi Köken, Şükrü Saraçoğlu.
İsparta: Hüsnü Özdamar, İbrahim Demiralay, Kemal Turan Ünal, Mükerrem
Unsal.
Kars : Baha Tali Öngören, Esad Özoğuz, General Muhittin Akyüz, Hüsrev
Sami, Memed Nazif, Ömer Kamil Küntay, Yusuf Akçura.
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Kastamonu : Abdürrahman Erkmen, Dr. Şükrü Şenozan, Dr. Tevfik Aslan,
İbrahim Grantay, Nuri Tamaç, Sıtkı Eken, Şerif İlden, Tahsin Coşkun, Veled İzbudak.
Kayseri : Ahmed Hilmi Kalaç, Ferruh Gürgüp, Hasan Ferid Peker, Nahid
Kerven, Reşid Özsoy, Salih Turgay, Süleyman Demirezen, Veli Yaşın.
Kırklareli: Dr. Fuad Umay, Şevket Ödül, Zühtü Akın.
Kırşehir : Ali Rıza Esen, Hazım Börekçi, Lütfı Müfıd Özdeş, Memed Seyfelioğlu
Kocaeli: Ali Dikmen, Dr. Ziya Nuri Birgi, Hasan Hayri Birgi, İbrahim Sürey
ya Yiğit, Kemalettin Olpak, Nedim Bozatık, Ragıp Akça, Salahaddin Yargı.
Konya : Ahmed Hamdi Dikmen, Ali Muzaffer Göker, Ali Rıza Sürel, Bediz
Aydilek, Cemal Tekin, Dr. Osman Şevki Uludağ, General Ali Fuad Cebesoy,
Kazım Gürel, Kazım Okay, Mustafa Halid Üner, Mustafa Lütfi Eken, Mustafa
Ulusan, Naim Hazim Onat, Şevket Dağ, Tevfik Fikret Sılay.
Kütahya : Dr. Şakir Ahmed Ediz, Dr. Lütfi Kırdar, Besim Atalay, İbrahim
Dalkılıç, Memed Somer, Muhlis Erkmen, Naşid Hakkı Uluğ, Receb Peker.
Malatya : Abdülmuttalip Öker, Dr. Hilmi Oytaç, Emrullah Barkan, General
İsmet İnönü, General Osman Koptagel, Mahmut Nedim Zaber, Mihri Bektaş,
Oman Taner, Vasıf Çınay.
Manisa : Dr. Saim Uzel, Hikmet Bayur, Kani Ağaken, Kazım Nami Duru,
Kenan Örer, Memed Sabri Toprak, Osman Ercin, Refik Şevket İnce, Tahir Hitit,
Turgud Türkoğlu, Yaşar Özey.
Maraş : Hasan Reşid Tankut, Kemal Kusun, Memed Erten, Mitat Alam, Nuri
Ural.
Mardin : Abdürrezzak Satana, Dr. Rıza Levent, Edib Ergin, Hilmi Çoruk, İr
fan Ferid Alpaya, Osman Dinçer, Rıza Erten.
Muğla : Dr. Hüseyin Avni Ercan, Hüsnü Kitabcı, Nuri Tuna, Şükrü Kaya,
Yunus Nadi.
Muş : Hakkı Kılıcoğlu, Naci Yücekök, Şevki Çiloğlu, Şükrü Ataman.
Niğde : Ahmet Vefık Uluçay, Cavid İhsan Oral, Dr. Abravaya, Dr. Rasim
Ferid Talay, Faik Soylu, Halid Mengi, Kamil İrdelp.
Ordu : Ahmed İhsan Tokgöz, Ali Canib Yöntem, Dr. Ziya Naki Yaltırım,
Hamdi Yalman, İsmail Çamaş, Muhittin Baha Pars, Selim Sırrı Tarcan.
Samsun : Dr. Asım Sirel, Etem Tuncel, Meliha Ulaş, Memed Ali Yörüker,
Memed Yunus Güneşdoğdu, Ali Tunalp, Ruşeni Barkın, Zühtü Durukan.
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Seyhan : Ali Münif Yegena, Damar Arıkoğlu, Esma Nayman, General Naci
Eldeniz, Hilmi Uran, İbrahim Mete, Ömer Resul Biçer, Tevfık Tarman.
Siird : Halil Hulki Aydın, İsmail Müştak Mayakon, Şevki Süsoy.
Sinob : Cevdet Kerim İncedayı, Dr. Galib Üstün, Hulusi Orucoğlu, Hüsamet
tin Okan, Yusuf Kemal Tengirşenk.
Sivas : Hüsrev Gerede, İsmail Memed Uğur, Mitat Şükrü Bleda, Rasim Başar,
Remzi Çinar, Sabiha Görkey, Şemsettin Günaltay, Vasfi Raşid Seviğ, Ziyaettin
Başar.
Tekirdağ : Cemil Uybadın, Faik Öztrak, Hüseyin Rahmi Apak, Şakir
Kesebir, Yahya Kemal Beyatlı.
Tokad : Faik Permek, Galib Pekel, Hürrem Ergun, Hüsnü Konay, Nazım
Poroy, Resai Erişken.
Trabzon : Daniş Eyüboğlu, Halil Nihad, Hamdi Ülkümen, Hasan Saka, Mitat
Aydın, Raif Karadeniz, Seniha Hızal, Sırrı Day, Süleyman Sırrı Gedik.
Urfa : Ali Saib Ursavaş, Behçet Günay, Fuad Gökbudak, General Ahmed,
Vefîk Yazgan, Memed Emin Yurdakul, Muhittin Dinçsoy, Refet Ülgen.
Van : Hakkı Ungan, İbrahim Arvas, Münib Boya.
Yozgad : Avni Doğan, Ekrem Pekel, Emin Draman, Ömer Evci, Ahmet Sun
gur, Süleyman Sırrı İçöz.
Zonguldak : Dr. Mitat Altıok, Esad Çakmakkaya, Halil Türkmen, Hasan
Karabacak, Ahmet Ragıb Özdemiroğlu, Rifat Vardar.
Yemin merasimi bitirildikten sonra Meclis Başkanlığı seçimine geçilmiştir.
Herkes oylarını verdikten sonra oyların ayrımı için kura ile Halil Menteşe (İzmir),
Salah Cimcoz (İstanbul), Emin Sazak (Eskişehir) ayırtman olarak seçilmiştir. 377
oy ile Çankırı milletvekili Abdülhalik Renda Meclis başkanı seçilmiştir.
Başkanlığa seçilen Abdülhalik Renda "Sayın arkadaşlar, beni başkanlığa seç
mek suretiyle gösterdiğiniz yüksek itimattan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu
vazifeyi yaparken çok kıymetli yardımlarınızı benden esirgememenizi bilhassa
dilerim" diyerek kısa bir konuşma yapmış, arkasından da başkanlık divanının
diğer üyelerinin seçimine geçilmiştir.
Birincisi Başkanvekilleri, ikincisi idare amirlikleri ve üçüncüsü de katiplikler
için olmak üzere üç ayrı oy sepeti konmuştur. Mecliste bulunan milletvekilleri oy
larını kullandıktan sonra her sepetteki oyu ayırmak üzere
Başkanvekilleri için : Süleyman Demirezen (Kayseri), Lütfı Müfıd Özdeş
(Kırşehir), Esad Sagay (Bursa),
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İdare amirlikleri için : Şeref Aykut (Edirne), Fatma Memik (Edirne), Ragıp
(Zonguldak),
Katiplikler için : Rüştü Bekit (Diyarbekir), Halil Nihad (Trabzon), Dr. Ziya
Nuri Birgi (Kocaeli) seçilmişlerdir.
Oyların sonunda Hasan Saka (Trabzon), Nuri Conker (Gazi Anteb), Tevfık
Fikret Sılay (Konya), 368 oy ile başkanvekilliklerine, Halil Bayrak (Bayazid), İr
fan Ferid Alpaya (Mardin), Mehmed Ali Okar (Çoruh) 362 oy ile idare amirlik
lerine, Ali Muzaffer Göker (Konya), Ali Zırh (Çoruh), Ferid Celâl Güven (İçel),
Haydar Rüştü Öktem (Denizli), Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir)
374 oy ile katip üyeliklerine seçilmişlerdir.
Başkanlık divanı adına Hasan Saka (Trabzon);
"Sayın arkadaşlarım;
Yüksek kurultayın riyaset divanına bizleri seçmekle hakkımızda göstermiş ol
duğunuz büyük teveccüh ve itimaddan dolayı kendim ve arkadaşlarım namına
derin şükranlarımızı arz ederim. Bu teveccüh ve itimada layık olmağa çalışa
cağız. Tevdi buyurduğunuz vazifeleri ifa ederken, daima olduğu gibi, yüksek yar
dımlarınızın bizden esirgenmemesini dileriz''' diyerek kısa bir konuşma yapmıştır.
Yeni seçilen milletvekillerinin, milletvekilliği haklarından yararlanabilmesi
için seçim mazbatalarının TBMM'ce onaylanması gerekiyordu. 7 Mart 1935'te
saat 14.00'te toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim çevrelerine göre
milletvekillerinin seçim mazbataları görüşülmüş ve 396 kişinin mazbatası onay
lanmıştır. İki kişi hakkında itiraz edilmiş, bunların mazbataları da tetkik en
cümenine gönderilmiştir. Tetkik Encümeni'nin hazırladığı rapor 13 Mart 1935'te
TBMM'i Genel Kuruluna sunulmuş, Kastamonu Milletvekili Nuri Tamaç ile
Kütahya Milletvekili Ömer Dinç'in milletvekilliğine engel bir halin bulunmadığı
kabul edilerek, bu iki kişinin de mazbataları onaylanmıştır.
2. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra
Cumhurbaşkanlığı seçimine geçilmiştir. Gizli oy ile ve ad okunarak yapılan oy
lama sonunda Hürrem Ergün (Tokad), Dr. Sadi Konuk (Bursa), General Zeki Soydemir (Erzurum), Tevfık Tarman (Seyhan), General Muhittin Akyüz (Kars), Sır
rı Day (Trabzon), İzzet Ulvi Aykurt (Afyon Karahisar), Hazım Börekçi (Kırşehir),
Celâl Bayar (İzmir), Süleyman Sırrı Gedik (Trabzon)'in ayırtman olarak yer al
dığı seçimde 386 milletvekili oylamaya katılmış ve katılanların tümünün oybir
liği ile Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.
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Atatürk 18.15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkarak;
"Kamutayın sayın üyeleri;
Kamutayca beni bu seçim devresi içinde Cumurluk Başkanlığına seçmek yönü
ile yüksek Türk ulusu adına göstermiş olduğunuz büyük güvenden dolayı eğilerek
hepinize saygılarımı sunarım.
Reisicumhur sıfatı ile Cumhuriyetin kanunlarına ve hakimiyeti milliye esas
larına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün
kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şid
detle men, Türkiye 'nin şan ve şerefini vikaye ve ilâya ve deruhte ettiğim vazifenin
icabatına hasrı nefsetmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm.
Bayanlar, baylar, bu içtiğim andla üzerime aldığım onurlu ödevin kudsal ol
duğu kadar ağır da bulunduğunu pek iyi anlıyorum. Buna benim özel gücüm an
cak sizin, seçkin arkadaşlarımın ayrılmaz birliği ve arasız yardımı ile yetebilir. Bu
değerli güvencin benden esirgenmeyeceğine inanım büyüktür.
Arkadaşlarım, katınızdan çekilirken başladığımız önemli yurd ve ulus işlerin
de sizler için verimli, mutlu çalışmalar dilerimi " diyerek andını içmiş ve Meclise
teşekkür ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştır
Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi 21 pare top atılarak kut
lanmıştır. Yurdun çeşitli yerlerinden kutlama telgrafları çekilmiştir. Bu telgraflar
üzerine Atatürk 3 Mart 1935'te "yurdun her yanından, komutanlardan, Türki
kurum ve orunlardan yeni seçim devresi içinde kamutayca cumurluk başkanlığına
seçilmemi kutlayan bir çok telyazıları aldım. Bana karşı gösterilen bu pek değer
li bağlılıktan çok duygulandım. Kamuya derin sevgi ve esenlik dileklerimi sunar,
yüksek yurdumuz için sonsuz yücelikler dilerim" diyen bir bildiri ile bunlara yanıt
vermiştir.2
3. ENCÜMEN (KOMİSYON) SEÇİMLERİ
Başkanlık divanı oluştuktan ve milletvekillerinin mazbataları onaylandıktan
sonra milletvekillerinin komisyonlara seçilmesine geçilmiştir (7 Mart 1935).
Önce kura ile her encümene seçilecek üyeleri belirlemek üzere 3'er kişiden
oluşan tasnif heyetleri oluşmuş, arkasından da encümenlere seçilen üyeler belir
lenmiştir. Buna göre TBMM'de oluşan bu encümenlerde görev yapacak üyeler
şöyle belirlenmiştir.
1 TBMMZb, C, 5. Devre, C.l, s.4
2 Ayın Tarihi, No. 16 (1935), s. 2. Yurtdışından gelen kutlamalar ve verilen yanıtlar için bkz.
Cumhuriyet, 5 Mart 1935, s.3, 9 Mart 1935, s.3
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3.1. Mazbataları Tetkik Encümeni Üyeleri
Bu encümene kura ile şunlar seçilmiştir.
Necib Asım Yazıksız (Erzurum), Ali Rana Tarhan (İstanbul), Ali Rıza Özenç
(Çorum), Ahmed Hamdi Denizmen (İstanbul), Sadettin Ferid Talay (Bursa), Nec
mettin Sadak (Sivas), Hayrullah Ergin (İstanbul), Dr. Hilmi Ortaç (Malatya),
Müşfik Ayaşlı (Ankara), Faik Permek (Tokat), Münir Çağıl (Çorum), Salih Tur
gay (Kayseri), Nazmi Topçu (Aydın), Dr. Emin Cemal Suda (Bolu), Vasfi Raşid
Seviğ (Sivas), Sabiha Görkey (Sivas), Ali Şevket Öndersev (Gümüşane), Osman
Ercin (Manisa), Nuri Tuna (Muğla), Hamdi Gürsoy (İstanbul), Abdülhak Hamid
(İstanbul), İzzet Ulvi Aykurd (Afyon Karahisar), Dr. Galib Kahraman (Bursa),
Esma Nayman (Seyhan), Nuri Göktepe (Aydın), Hüsrev Gerede (Sivas), Dr. Tevfîk Rüştü Araş (İzmir), Hüsamettin Okan (Sinob), Abdülhak Fırat (Erzincan), Eş
ref Demirel (Ankara).
3.2. Encümenlerin Seçimi
İçtüzük gereğince 17 Encümenin oluşturulması gerekiyordu. Başkanlık
Divanı önce encümenlere seçilecek kişilere verilen oyları tasnif etmek üzere üçer
kişilik tasnif üyelerinin seçilmesini kararlaştırmıştır.
Her sepet üzerine encümenlerin isimleri yazılmıştır. İsimleri okunanlar bir
taraftan başlayarak oylarını sepetlere atmışlardır..
Ankara seçim dairesinden reylerin verilmesine başlanmıştır
On yedi encümenin reylerini tasnif için şu üyeler seçilmiştir:
Adliye encümeni için
Ali Dikmen (Kocaeli), Dr. Mustafa Bengisu (Çanakkale), Ziya Gevher Etili
(Çanakkale),
Arzuhal encümenine
Etem Tuncel (Samsun), Halil Türkmen (Zonguldak), Dr. Gr. Hakkı Şinasi
Erel (İstanbul),
Bütçe encümeni için
Hilmi Çoruk (Mardin), Gr. Muhittin Akyüz (Kars), Gr. Zeki Soydemir (Er
zurum),
Dahiliye encümenin
Rasim Basara (Sivas), Esad Uras (Amasya), Şevki Çiloğlu (Muş),
Divanı Muhasebat encümeni için
Cemil Uybadm (Tekirdağ), Falih Rıfkı Atay (Ankara), Memed Ali Yörükel
(Samsun)
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Gümrük ve İnhisarlar encümeni için
Şevki Süsoy (Siird), Şevket Dağ (Konya), Mustafa Halid Öner (Konya),
Hariciye encümeni için
Berç Türker (Afyon Karahisar), Süreyya Yiğit (Kocaeli), Numan Aksoy (An
talya)
İktısad encümeni için
Ziya Karamursal (İstanbul), Süleyman Sırrı Gedik (Trabzon), Asım Us
(Çoruh)
Kütüpane encümeni için
Rahmi Selçuk (Balıkesir), Ömer Resul Biçer (Seyhan), Şükrü Ataman (Muş)
Maarif encümeni için
Hüsnü Özdamar (İsparta), Hilmi Uran (Seyhan), Sabri Toprak (Manisa)
Maliye encümeni için
Dr. Asım Sirel (Samsun), General Refet Bele (İstabul), Fuad Ziya Çiyiltepe
(Elaziz),
Meclis hesablarmın tetkiki encümeni için
Saffet Arıkan (Erzincan), Huriye Öniz (Diyarbekir), Ahmed Saffet Ohkay
(Elaziz)
Milli Müdafaa encümenine
Şakir Kmacı (Ankara), Mecdi Boysan (Edirne), İbrahim Çolak (Bilecik),
Nafıa encümeni için
Fuad Sirmen (Erzurum), Şemseddin Günaltay (Sivas), Halil Nihad Boztepe
(Trabzon)
Sıhhat ve İçtimai Muavenet encümeni için
Nuri Ural (Maraş), Memed Demir (Balıkesir), Ömer Küntay (Kars)
Teşkilât-ı Esasiye encümeni için
Ali Çetinkaya (Afyon Karahisar), Salahaddin Yargı (Kocaeli), General Naci
Eldeniz (Seyhan)
Ziraat encümeni için
Veled İzbudak (Kastamonu), Dr. Rıza Levent (Mardin), İstamat Özdamar (Es
kişehir) seçilmişlerdir.
Ankara'dan başlayarak oylar verildikten sonra encümenlerin şu milletvekil
lerinden oluştuğu belirtilmiştir.
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Adliye encümeni:
Ankara Mümtaz Ökmen, Antalya Tevfîk Arıcan, Balıkesir Osman Niyazi
Burcu, Çorum Münir Çağıl, Bursa Atıf Akgüç, Bursa Sadettin Ferid Talay, Edir
ne Şeref Aykut, Erzincan Abdülhak Fırat, Erzurum Fuad Sirmen, Kastamonu Dr.
Şükrü Şenozan, Kayseri Hasan Ferid Perker, Kocaeli Hasan Hayri Tan, Kocaeli
Ragıb Akça, Kocaeli Salâh Yargı, Konya Ali Rıza Türel, Manisa Refik İnce, Mar
din Osman Dinçer, Ordu Muhittin Baha Pars, Trabzon Raif Karadeniz Urfa Fuad
Gökbudak.
Arzuhal encümeni:
Amasya İsmail Hakkı Mumcu, Antalya Tayfur Sökmen, Balıkesir Hayrettin
Karan, Bursa Mustafa Fehmi Gerçeker, Çoruh Akif Akyüz, Denizli General
Şefik, Diyarbekir Zekai Apaydın, Gazi Anteb Memed Şahin, Gazi Anteb Reşid
Ağar, Gümüşane Şevket Erdoğan, İstanbul Ziya Karamursal, İsparta İbrahim
Demiralay, Kocaeli Kemalettin Olpak, Muğla Nuri Tuna, Ordu İsmail Çamaş,
Samsun M.Ali Yörüker, Samsun Meliha Ulaş, Sivas Ziya Basara, Tokat Hüsnü
Konay, Van Münib Boya.
Bütçe encümeni:
Ankara Yahya Galib Kargı, Burdur Mustafa Şeref Özkan, Balıkesir Enver
Adakan, Bayazıd İhsan Tav, Çorum Dr. Mustafa Cantekin, Diyarbekir Rüştü
Bekit, Edirne Faik Kaltakkıran, Elaziz Tahsin Berk, Erzurum Aziz Akyürek, İs
parta Mükerrem Unsal, İstanbul Fakihe Öymen, İstanbul Sadettin Uraz, İzmir
General Kâzım İnanç, İzmir Hüsnü Çakır, Kastamonu Tahsin Coşkun, Kayseri
Nahid Kerven, Kırklareli Şevket Ödül, Manisa Turgud Türkoğlu, Mardin Rıza
Erten, Sivas Rasim Basara, Sivas Remzi Çiner, Trabzon Sırrı Day, Tokad Sürey
ya Genca, Yozgad Süleyman Sırrı İçöz, Zonguldak Receb Zühtü Soyak.
Dahiliye encümeni:
Antalya Rasıh Kaplan, Balıkesir Hacim Muhittin, Bursa Fatin Güvendiren,
Çanakkale Hilmi Ergeneli, Çanakkale Şükrü Yaşın, Çoruh Atıf Tüzün, Çorum İs
mail Kemal Alpsar, Erzurum Nakıye Elgün, Giresun Münir Akkaya, Kars Esad
Özoğuz, Kütahya Memed Somer, Malatya Vasıf Çınay, Samsun Zühtü Durukan,
Seyhan Hilmi Uran, Siird İsmail Müştak Mayakon, Sivas Mitat Şükrü Bleda,
Sivas Sabiha Görkey, Sivas Vasfi Raşid Seviğ, Tekirdağ Cemil Uybadın, Tekir
dağ Faik Öztrak, Tokad Galib Pekel, Urfa Behçet Günay, Urfa Muhittin Dinçsoy,
Zonguldak Halil Karatavsu Türkmen, Zonguldak Rifat Vardar.
Divanı Muhasebat encümeni:
Çarıkın Rıfat Ünür, Çorum Ali Rıza Özenç, Çorum Nabi Rıza Yıldırım, Er
zurum Nafiz Dumlu, İstanbul Hamdi Gürsoy, İstanbul Hayrullah Ergin, Kayseri
Ferruh Güpgüp, Kırşehir Hazım Börekçi, Konya M. Halid Üner, Maraş Memed
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Erten, Mardin Hilmi Çoruk, Muğla Hüsnü Kitapçı, Niğde Faik Soylu, Trabzon
Mitat Aydın, Yozgad Ahmed Sungur.
Gümrük ve İnhisarlar encümeni:
Amasya Nafiz Aktın, Antalya Numan Aksoy, Aydın Dr. Mazhar Geren, Ay
dın Nuri Göktepe, Bolu Dr. Emin Cemal Suda, Çorum İsmet Eker, Denizli Dr.
Kazım Samanlı, Eskişehir İstamat Özdamar, İçel Emin İnankur, Kocaeli Ali Dik
men, Konya Behire Bediz, Muğla Dr. Hüseyin Avni Ercan, Seyhan İbrahim Mete,
Sinob Hulusi Orucoğlu, Trabzon Daniş Eyiboğlu.
Hariciye encümeni:
Bolu Cevad Abbas Gürer, Bolu Hasan Cemil Çambel, Çoruh Asım Us, Diyarbekir Zeki Mesud Alsan, Erzincan Saffet Arıkan, İzmir Halil Menteşe, Kas
tamonu Şerif İlden, Kocaeli Süreyya Yiğit, Manisa Hikmet Bayur, Niğde Kâmil
İrdelp, Sivas Hüsrev Gerede, Sivas Necmettin Sadak, Siird Mahmud Soydan,
Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı, Tokad Nazım Poroy.
İktisad encümeni:
Afyon Karahisar Bere Türker, Aydın Nazmi Topcuoğlu, Çanakkale Dr. Mus
tafa Bengisu, Edirne Mecdi Boysan, Eskişehir Emin Sazak, Gazi Anteb Bekir
Kaleli, Gazi Anteb Remzi Güreş, Giresun İsmail Sabuncu, Giresun Muzaffer
Kılıç, Gümüşane Edib Servet Tör, İzmir Benal Nevzad İştar, Konya Cemal Tekin,
Konya Kazım Okay, Maraş Kemal Kusun, Muş Şükrü Ataman, Niğde Dr. Rasim
Ferid Talay, Seyhan Esma Nayman, Sinob Yusuf Kemal Tengirşenk, Tekirdağ
Şakir Kesebir, Zonguldak Ragıb Özdemir.
Kütüphane encümeni:
Bilecik Dr. Besim Ömer Akalın, İstanbul Halil Etem Erdem, Malatya Mihri
Pektaş, Sinob Dr. Galib Üstün.
Maarif encümeni:
Afyon Karahisar Haydar Çerçel, Ankara Aka Gündüz, Antalya Türkan Baştuğ, Erzurum Nafı Atuf Kansu, Giresun Talat Onay, Giresun Hakkı Tarık Us, İs
tanbul Dr. Neşet Ömer İrdelp, İzmir Hamdı Aksoy, Konya Ressam Şevket Dağ,
Manisa Kazım Nami Duru, Ordu Hamdi Yalman, Ordu Selim Sırrı Tarcan, Trab
zon Halil Nihad Boztepe, Trabzon Hamdi Ülkümen, Trabzon Seniha Hızal.
Maliye encümeni:
Afyon Karahisar İzzet Akosman, Aydın Adnan Ertekin, Bursa Dr. Galib Kah
raman, Çankırı Mustafa Önsay, Çankırı Sami Çölgeçen, Diyarbekir Huriye Baha
Öniz, Diyarbekir Zülfü Tiğrel, Erzurum Tahsin Üzer, Gümüşane Hasan Fehmi
Ataç, İzmir Kâmil Dursun, İsparta Kemal Turan Ünal, Kayseri Ahmed Hilmi
Kalaç, Konya Kazım Gürel, Malatya Mahmud Nedim Zabcı, Manisa Tahir Hitit.
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Meclis hesablarının tetkiki encümeni:
Ankara Rasim Aktar, Ankara Rifat Araz, Ankara Şakir Kınacı, Balıkesir
Memed Demir, Bursa Esad Sagay, Çankırı Ziya Esen, Denizli Mazhar Müfıd
Kansu, Konya Mustafa Ulusan, Muş Hakkı Kılıcoğlu, Van Hakkı Ungan.
Milli Müdafaa encümeni:
Balıkesir Cemal Esener, Bilecik Salih Bozok, Diyarbekir General Kâzım
Sevüktekin, Elaziz Ahmed Saffet Ohkay, Erzurum Şükrü Koçak, Erzurum
General Zeki Soydemir, Gazi Anteb Ali Kılıç, Giresun General İhsan Sökmen, İs
tanbul Ali Barlas, İstanbul General Dr. Hakkı Şinasi Erel, İstanbul General Şük
rü Gökberk, Kars General Muhittin Akyüz, Kırşehir Lütfı Müfîd Özdeş, Kocaeli
Nedim Bozatık, Malatya General Osman Kopdagel, Seyhan General Naci El
deniz, Sinob Cevdet Kerim İncedayı, Urfa Ahmed Yazgan, Urfa Ali Saib Ursavaş, Tekirdağ Rahmi Apak.
Nafıa encümeni:
Afyon Karahisar Cemal Akçın, Afyon Karahisar Mebrure Gönenç, Çoruh
Ömer Fehmi, Erzincan Aziz Samih İlter, İçel Hakkı Saydam, İçel Fikri Mutlu, İs
parta Hüsnü Özdamar, İzmir Memed Sadettin Epikmen, Kars Baha Öngören,
Kastamonu Sami Erkman, Kütahya İbrahim Dalkılıç, Manisa Osman Ercin, Niğ
de Halid Mengi, Samsun Dr. Asım Sirel, Samsun Etem Tuncel.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet encümeni:
Ankara Dr. Taptas, Balıkesir Dr. Hasan Vasıf Somyürek, Bursa Dr. Refik
Güran, Denizli Dr. Hamdi Berkman, Edirne Dr. Fatma Memik, Erzurum Dr. Ah
med Fikri Tuzer, Kayseri Salih Turgay, Kocaeli Dr. Ziya Nuri Birgi, Kütahya Dr.
Şakir Ahmed Ediz, Malatya Dr. Hilmi Ortaç, Manisa Dr. Saim Uzel, Mardin Dr.
Rıza Levent, Niğde Dr. Abravaya, Ordu Dr. Ziya Naki Yaltırım, Sinob Hüsamet
tin Okan.
Teşkilât-ı Esasiye encümeni:
Aydın Tahsin San, Bursa Asaf Doras, Bursa Refet Canıtez, Kars M. Nazif
Sirel, Kırklareli Dr. Fuad Umay, Konya General Ali Fuad Cebesoy, İzmir Mahmud Esad Bozkurd, Malatya Emrullah Barkan, Manisa Kenan Örer, Mardin Edib
Ergin, Muğla Yunus Nadi, Ordu Ahmed İhsan Tokgöz, Seyhan Ali Münif Yeğena,
Tokad Resai Erişken, Urfa Memed Emin Yurdakul.
Ziraat encümeni:
Ankara Hatı Çırpan, Balıkesir Rahmi Selçuk, Denizli Emin Aslan Tokad,
Denizli Yusuf Başkaya, Erzincan Hikmet Işık, İstanbul General Refet Bele, Kas
tamonu Sıtkı Şerif Eken, Kırklareli Zühtü Akın, Kırşehir Ali Rıza Esen, Konya
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Ahmed Hamdi Dikmen, İzmir Mustafa Rahmi Köken, Manisa Yaşar Özey, Maraş
Nuri Ural, Niğde Cavid Oral, Seyhan Damar Arıkoğlu, Seyhan Tevfîk Tarmana.
Böyle bir dağılım yapıldığında bazı milletvekilleri açıkta kalıyordu. Giresun
milletvekili Hakkı Tarık Us, Meclis Başkanlığına bir önerge vererek içtüzüğün
22. maddesinde değişiklik yapılarak her encümene seçilecek milletvekili
sayısının arttırılmasını istemiştir. Zira milletvekili sayısı 317 olduğu bir zamana
göre bu içtüzük yapılmıştı. Oysa şimdi milletvekili sayısı 399'a ulaştığına göre 82
milletvekili açıkta kalmaktadır. Bunun giderilmesi gerekiyordu1 Hakkı Tarık
Us'un bu teklifinin Teşkilât-ı Esasiye encümenince de benimsenmesinden sonra
teklif Meclise gelmiş ve 13 Mart 1935'te görüşülerek kabul edilmiştir. Böylece
komisyonlara seçilen üyelerin sayıları da arttırılmıştır.2

Olağanüstü dönem

Encümenlerin toplanma sayıları da şöyledir:

Dördüncü Yıl

Toplam

88

15

281

75

20

282

87

95

42

371

64

67

69

10

238

27

55

36

48

14

134

Adliye encümeni

30

Arzuhal

nrinlciYıl

Birinci Yıl

Üçüncü Yü

Encümenin adı

88

60

33

64

90

Bütçe

97

92

Dahiliye

28

Divanı muhasebat
Gümrük ve inhisarlar

18

25

17

26

9

95

Hariciye

8

11

11

15

3

48

îktısad

5

44

45

54

14

162

Kütüpane

3

5

7

3

2

20

Maarif

16

16

12

17

3

64

Maliye

49

70

57

71

22

269

Meclis hesablannın tetkiki

18

17

16

13

6

70

Millî Müdafaa

33

39

48

51

11

182

Nafia

15

21

15

28

8

87

Sıhhat ve içtimaî muavenet

13

18

14

14

4

63

Teşkilâtı esasiye

9

7

3

3

1

23

Ziraat

31

55

36

10

5

137

/ bkz.TBMMZb.C, 5. Devre, C.l.Dördüncü Toplantı, ek,s.l
2 bkz. TBMMZb.C, 5. Devre, C.l, s. 43-47.
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Takrirler

Muhtelif evrak

sS

14

124

0

10

292

155

112

144

Tezkereler

Teklifler

Lâyihalar

Daimî encümenler

Adliye encümeni

Encümenlerde kalanlar

Encümenlere gelen evrak sayıları:

I

Arzuhal

0

0

0

30

5

35

20

15

Bütçe

718

60

106

14

6

904

739

139

Dahiliye

121

12

13

4

0

150

106

60

Divanı muhasebat

116

17

88

0

44

208

107

95

Gümrük ve inhisarlar

46

3

19

0

0

68

59

3

Hariciye

119

2

10

0

0

131

113

6

îktısad

177

17

53

1

0

248

182

52

Kütüpane

0

0

0

0

0

0

0

0

Maarif

40

6

6

1

0

53

35

15

Maliye

158

13

73

7

4

255

214

32

Meclis hesablannın tetkiki

0

0

0

0

0

0

0

0

Millî Müdafâa

100

3

21

0

0

124

112

10

Nafîa

60

1

7

0

0

68

63

4

Sıhhat ve içtimaî muavenet

19

2

2

1

0

24

24

0

Teşkilâtı esasiye

1

11

1

0

1

14

6

4

Ziraat

39

1

4

1

0

45

31

5

YEKÛN

1858

162

527

59

70

2619

1966 552
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Adliye ve Dahiliye encümenlerinden
mürekkeb muhtelit encümen
Adliye ve Teşkilat-ı Esasiye encümen
lerinden mürekkeb muhtelit encümen
Dahiliye ve Maliye encümenlerinden
mürekkeb muhtelit encümen
Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet
encümenlerinden mürekkeb muhtelit
encümen
Hariciye ve Milli Müdafaa encümen
lerinden mürekkeb muhtelit encümen
İş Kanunu layihası muvakkat encümeni
Memurin Kanunu muvakkat encümeni
Orman Kanunu layihası muvakkat encü
meni
Vilayetlerin Hususi İdareleri Kanunu
layihası muvakkat encümeni
Belediyeler Kanunu muvakkat encümeni
İskan Kanunu muvakkat encümeni
Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenle
rinden mürekkeb muhtelit encümen
Bütçe, iktisad ve maliye encümenlerin
den mürekkeb muhtelit encümen
Bütçe ve Maliye encümenlerinden mü
rekkeb muhtelit encümen
Bütçe, Maliye ve Ziraat encümenle
rinden mürekkeb muhtelit encümen
YEKÛN

Encümenlerde kalanlar

İntaç edilenler

Yekûn

Muhtelif evrak

Takrirler

Tezkereler

Teklifler

Lâyihalar

Muhtelif ve muvakkat encümenler

2

7

0

0

10

6

4

0

0

61

0

0

61

31

30

3

0

0

0

0

3

3

0

1

0

0

0

0

1

1

0

4

0

0

0

0

4

4

0

2
8

0
3

0
3

0
0

0
0

2
14

2
9

0
4

6

0

0

0

0

6

3

3

8

0

0

0

0

8

0

6

0
3

0
0

1
0

0
1

0
0

1
4

1
3

0
0

1

0

0

0

0

1

1

0

3

0

0

0

0

3

3

0

2

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

0

1

1

0

43

5

72

1

0

121

70

47

1

4. MECLİSİN ÇALIŞMA SÜRESİ VE DÖNEMLERİ
Anayasaya göre Büyük Millet Meclisi üyeleri dört yılda bir yapılacak seçim
lerle belirlenirdi. Ancak seçim dönemi bitmeden meclis üyelerinin tam sayısının
saltçoğunluğu ile seçimi yenileme kararı alabilirdi. Böyle bir karar alınır ise yeni
toplanan Meclisin kasım ayına kadar yapacağı toplantılara olağanüstü toplantı
deniyordu. V. Devre'de 1 Mart 1935'te başlamış ve 25 Ekim 1935'e kadar çalış
malarını sürdürmüştür. Bu tarihte çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet
Meclisi 1 Kasım 1935'te tekrar normal çalışma dönemine girmiştir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Olağanüstü dönemde (1 Mart - 25 Ekim 1935
arası) tümü de açık olmak üzere 49 toplantı, 58 oturum yapmıştır. 6-18 Mayıs
tarihleri arasında parti kongresi nedeniyle çalışmalarına ara vermiştir. 14 Haziran
1935 ile 1 Ekim 1935 tarihleri arasında yaz tatili yapmıştır. Bu süre içinde toplam
75 saat 29 dakika fiilen çalışma içinde bulunmuştur.
Olağanüstü dönemde Aydın milletvekili Abidin Özmen'in Birinci Umumi
Müfettişliğe (14.6.1935) Diyarbekir Milletvekili Zekai Apaydın'ın da Moskova
Büyükelçiliğine atanması (1.10.1935) üzerine milletvekilliğinden istifa
etmişlerdir.
Bu dönemde, ölen ve yeniden seçilen milletvekilleri şunlardır:
Ut-

tu

—

•- -

Ölüm Tarihinin
Ölenin Adı Soyadı

Yeni Seçilenin Adı

Mazbatasının Onay

Soyadı

Tarihi

Kars

Yusuf Akçura

Bildirimi
25.3.1935

Fuad Köprülü

10.6.1935

Tokad

Faik Permeki

25.3.1935

General Sıtkı Üke

7.6.1935

Gaziantep

Reşit Ağar

6.5.1935

A.Hikmet Ayerdem

7.6.1935

Çoruh

Ö. Fehmi Noylan

7.6.1935

Çoruh

Mehmet Ali Okar

4.10.1935

Çarıkın

Sami Çölgeçen

4.10.1935

-

-

Birinci toplantı yılı 1 Kasım 1935'ten 1 Kasım 1936'ya kadar sürmüştür. Bu
süre içinde TBMM 81 toplantı 84 oturum yapmış ve 113 saat 9 dakika toplantı
halinde bulunmuş, 5 ay 22 gün tatil yapmıştır.
Birinci toplantı yılında Erzurum milletvekili Tahsin Üzer Üçüncü Umumi
Müfettişliğe (8.11.1935), Sivas Milletvekili Hüsrev Gerede Tokyo Büyükel
çiliğine atanması dolayısıyla istifa etmişlerdir (6.1.1936). Birinci yılda iki istifa
üç ölümle boşalan milletvekilliği yanında olağanüstü dönemde de boş kalan iller
için milletvekili seçimi yapılmış ve şu milletvekilleri seçilmiştir.
.1»

İli

Ölenin Adı Soyadı

-

—

•

Bildirimi

Aydın

Yeni Seçilenin Adı

Mazbatasının Onay

Soyadı

Tarihi

Hulusi Alataş

24.1.1936

Bolu

Mithat Denli

27.5.1936

Cemal Hüsnü Taray

11.6.1936

Çarıkın

-

-

Hatice Özgener

22.1.1936

İhsan Kurtkan

24.1.1936

İlyas Sami Muş

24.1.1936

İ.Tali Öngören

22.1.1936

Pertev Demirhan

22.1.1936

Erzurum

N. Asım Yazıksız

10.1.1936

SaimAliDilemre

22.1.1936

Sivas

Akif öztekin Erdemgil

5.2.1936

-

-

Zonguldak

C.Sahir Erozan

10.1.1936

RaifDinç

22.1.1936

Çoruh
Çoruh
Diyarbekir
Erzurum
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—

Ölüm Tarihinin

İkinci devre (toplantı yılı) 1 Kasım 1936 da başlamış ve 30 Ekim 1937'de
sona ermiştir. Bu süre içinde TBMM 77 toplantı 86 oturum yapmıştır.
Milletvekilleri 5 ay 22 gün tatil yapmıştır. Milletvekilleri 107 sat 33 dakika fiilen
toplantı halinde bulunmuşlardır.
İkinci toplantı yılında, Yozgat Milletvekili Avni Doğan Kastamonu Valiliğine
(1.10.1936), Kütahya Milletvekili Lütfı Kırdar Manisa Valiliğine (19.10.1936)
atandığı için istifa etmiştir. Bunların yerine Celâl Arat Yozgat'tan (27.11.1936)
ve Hüseyin Rahmi Gürpınar (30.11.1936) Kütahya'dan milletvekili seçilmiştir.
İkinci toplantı yılında ölenler ve yerlerine seçilenler şunlardır :
Ölüm Tarihinin

Yeni Seçilenin Adı

Mazbatasının Onay

İli

Ölenin Adı Soyadı

Bildirimi

Soyadı

Tarihi

Çankırı

Rıfat Ünürün

13.11 1936

F.Nazmi örkün

27.11.1936

Gaziantep

Nuri Conker

13.1.1937

Numan Menemencioğlu

5.4.1937

İstanbul

A. Hamit Tarhan

16.4.1937

Atıf Bayındır

25.1.1937

İstanbul

Şükrü Gökberk

2.12.1936

Şükrü Ali ögel

25.5.1937

Kayseri

Süleyman Demirezen:

29.1.1937

Faik Baysal

31.3.1937

Kocaeli

Ziya Nuri Birgi

21.12.1936

İbrahim Dıblan

3.2.1937

Maraş

Mitat Alam

13.11.1936

Alaaddin Tiritoğlu

27.11.1936

Siird

Mahmud Soydan

21.12.1936

M.AU Kurtoğlu

3.5.1936

Üçüncü toplanma yılı 1 Kasım 1937'den 29 Haziran 1938'e dek sürmüştür.
Bu süre içinde 83 toplantı ve 88 oturum yapılmış, 108 saat 49 dakika filen top
lantı halinde bulunulmuş, 5 ay 15 gün tatil yapılmıştır. Bu süredeki oturumların
tümü de açık yapılmıştır.
Üçüncü toplantı yılında Bolu Milletvekili Cemal Hüsnü Taray Bürüksel sefir
liğine atandığı (5.11.1937), Gaziantep Milletvekili Numanmenemencioğlu Dışiş
leri Bakanlığı Genel Sekreterliğine (Hariciye Vekaleti Katibi Umumiliği)
(5.11.1937), Zonguldak Milletvekili Mitat Altıok Diyarbakır Valiliğine atandığı
için (5.11.1937) milletvekiliğinden istifa etmişlerdir. Bunların yerine Osman
Göktürk Bolu'dan, Mehmet Ali Ağakay (29.12.1937) Gaziantep'ten, Necati
Güneri (26.11.1937) Zonguldak'tan milletvekili seçilmişlerdir.
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Üçüncü devrede vefat edenler ve yerlerine seçilenler:
Yeni Seçilenin Adı

Rasim Aktar

Ölüm Tarihinin
Bildirimi
2.3.1938

Bayazıd

Ubeydullah

Bursa

Esad Sagay

Canlan

Mustafa Onsay

13.4.1938
24.5.1938

iu

ölenin Adı Soyadı

Ankara

Mazbatasının Onay

Soyadı

Tarihi

Muammer Eriş

11.4.1938

5.11.1937

Hüsamettin Kural

26.11.1937

3.6.1938

-

Elazığ

A.Saffet Ohkay

Kayseri

Veli Yasin

2.5.1938

-

Kocaeli

Nedim Bozank

17.11.1937

A.Sait Akbaytugan

26.11.1937

Kütahya

ibrahim Dalkıhç

5.11.1937

Vedit Ozgören

26.11.1937

Manisa

Sabri Toprak

2.3.1938

FaikKurdoğlu

11.4.1938

Samsun

Etem Tuncel

24.5.1938

-

-

Sinob

Galip Üstün

2.3.1938

İHakkıVeral

11.4.1938

Bursa, Çankırı, Elazığ, Kayseri, Samsun milletvekilliği boş kalmıştır. Bolu
Milletvekili Osman Göktürk de daha Meclise katılmadan 27 Nisan 1938'de öl
müştür. Böylece boş milletvekilliği sayısı 6 olmuştur.
Dördüncü toplantı yılı 1 Kasım 1938'de başlamış ve 27 Ocak 1939'a kadar
sürmüştür. Bu sürede TBMM 28 toplantı 32 oturum yapmış ve 35 saat 20 dakika
toplantı halinde bulunmuştur.
Dördüncü toplantı yılında İzmir Milletvekili Tevfik Rüştü Araş Londra Bü
yükelçiliğine atandığı için 25. 1 1939'da istifa etmiş yerine kimse seçilmemiştir.
Bu toplantı devresinde ölen ve yerlerine seçilen milletvekilleri şunlardır :

Mazbatasının

Ölenin Adı Soyadı

Ölüm Tarihinin
Bildirimi

Yeni Seçilenin Adı

iu

Soyadı

Onay Tarihi

Ankara

Kemal Atatürk

11.11.1938

Atıf Bayan

4.1.1939

Antalya

Celâl Mengilibörü

14.11.1938

Cezmi Ercin

16.1.1939

Burdur

M.Şeref Özkan

14.11.1938

Hasan Rıza Soyak

9.1.1939

İstanbul

H.EtemEldem

2.12.1938

Kazım Karabekir

6.1.1939

İzmir

Kazım İnanç

14.11.1938

Reşad Mimaroğlu

11.1.1939

Muğla

Nuri Tuna

2.12.1938

Sadullah Güney

6.1.1939

t. Müştak Mayakon

2.12.1938

NakiBekmen

16.1.1939

Siird
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Bunların dışında üçüncü devreden boş olan Bolu, Bursa, Çankırı, Elazığ,
Kayseri ve Samsun milletvekilliklerine de şunlar seçilmiştir.

iu

Yeni Seçilenin Adı Soyadı

Mazbatamın Onay Tarihi

Bolu

Fethi Okyar

11.1.1939

Bursa

Naci Tınaz

6.1.1939

Çankırı

H. Cahit Yalçın

4.1.1939

Elazığ

Fethi Altay

16.1.1939

Kayseri

Sadeddin Serim

6.1.1939

Samsun

Fahri Engin

6.1.1939

V. Devre boyunca, 2112 mazbata genelkurula gelmiştir. Bunların aldığı şekli
şöyle gösterebiliriz:
Cinsi

Olağanüstü
Dönem

l.Yıl

2. Yıl

3.YÜ

4. Yıl

Sonuç

Kanun

300

361

358

480

105

1604

Karar

63

74

58

53

20

268

Tefsir

13

6

11

9

0

39

OkunarakKabul

2

4

12

25

5

48

Encümene İade

9

17

15

4

7

52

Hükümetçe Geri Alınan

3

5

1

3

0

12

Hükümete İade

0

2

0

0

2

4

Okunan

14

8

11

11

4

48

Reddedilen

0

0

0

1

0

1

13

7

5

0

33

Ruznâmede Kalan

8
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III. BÖLÜM

CUMHURBAŞKANININ TBMM'Yİ
AÇIŞ KONUŞMALARI
1. BEŞİNCİ DÖNEM BİRİNCİ TOPLANTI YILINI
AÇIŞ KONUŞMASI
Toplum yaşamında olduğu kadar devlet yaşamında da kimi gelenekler kuşak
tan kuşağa aktarılarak sürdürülür.
Türk toplumunun 1876'da tanıştığı Meşrutî sistem, olumsuzlukları yanında
devlet yaşamında olumlu izler de bırakmıştı. Bunlardan biri de Devlet Başkanının
yani Padişahın her yıl Meclisin açılışında bir konuşma yaparak; geçen yılda
nelerin yapıldığını, o yıl nelerin yapılmasını istediğini belirtmesiydi. Anayasanın
45. maddesi de "Meclisi Umuminin yevmi küşadında zatı hazireti padişahi
veyahut taraflarından bilvekâle sadrıazam hazır olduğu ve vükelâyı devletle iki
heyetin azayı mevcudesi birlikte bulundukları halde resmî kuşat icra olunup senei
cariye zarfında devletin ahvali dahiliye ve münesabatı hariciyesine ve senei
atiyede ittihazına lüzum görülecek tedabir ve teşebbüsata dair bir nutku hümayun
kıraat olunur"1 diyerek padişahın bu anlamda bir konuşma yapmasını zorunlu
kılıyordu. Nitekim İmparatorlukta, parlamentonun açık bulunduğu dönemlerde
Meclisi Mebusan ile Meclisi Âyan'ın ortak toplantısında padişahlar birer konuş
ma yaparak ülke ve devlet sorunları hakkındaki görüşlerini, alınması gereken ön
lemleri açıkladılar.2
23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman da Mus
tafa Kemal Paşa, Meclis Başkanı sıfatıyla bu geleneği sürdürdü. Ancak, Mustafa
Kemal Paşa 1924'e kadar her yıl 1 Mart'ta bu konuşmayı yaptı.
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilân edilmesinden ve 20 Nisan 1924'te yeni
bir anayasanın yapılmasından sonra bu tarih de değişti. Yani Anayasanın 37. mad
desindeki "Reisicumhur her sene Teşrinisani 'de (Kasım) Hükümetin geçen seneki faaliyetine ve o sene ittihat edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir nutuk
irad eder veyahut Başvekile kıraat ettirir" hükmü gereğince her yıl bir konuşma
yaptı. Yalnız, 193 8'de hasta olduğu için konuşmasını başbakan okudu.
Temel görevi, toplumun mutluluğunu, refahını ve güvenliğini sağlamak; bunu
engelleyen unsurları ortadan kaldırmak olan parlamento için bu konuşmalar adeta
birer yol haritası niteliği taşıdı. Bu bölümde Atatürk'ün TBMM'de yaptığı konuş
maları ele alacağız.
1 bkz. Şeref Gözübüyük-Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri 1938-1980, Ankara, 1982, s.32.
2 bkz. İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, C.l, s. 641-688
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Büyük milletin yüce vekilleri;
Kamutayın beşinci devresini açarken sizlere derin saygılarımı sunarım.
Kamutay, arsıulusal durumun çok önemli bir zamanında çalışmaya başlıyor.
Hadiseler, Türk Milletine, iki ehemmiyeti düsturu yeniden hatırlatıyor:
Yurdumuzu ve halkımızı müdafaa edecek kuvvette olmak... Sulhu koruyacak
arsıulusal çalışma birliğine önem vermek.. Sulhun bozulmuş olmasından izdirab
duymamak mümkün değildir. Her halde, bu günkü, ağır ihtilafların ortadan kalk
ması, medeni insanlığın başlıca dileği olmalıdır. Bizim sulh ülküsüne ne kadar
bağlı olduğunuzu bu ülkünün güvenlik altına alınmasındaki dileğimizi ne kadar
esaslı bulunduğunu izaha lüzum görmüyorum.
Bu hususta çalışan uluslar sosyetesinin, tecrübelerden istifade ederek prensip
lerini tekâmül ettirmesi ve sulhu koruma kudretini arttırması samimi arzumuzdur.
Sayın arkadaşlar;
İç idare teşkilatımızı, yurdun doğu bölgelerinden başlayarak genişletmek ih
tiyacını duymaktayız.
Yeniden iki genel ispektörlük ve yeniden bazı vilayetlerin kurulması da lüzum
lu görülmektedir. Bu arada Dersim bölgesinde esaslı bir ıslahat programının tat
biki de düşünülmüştür.
Vilayetlerimizin devamlı teftişini ve müşterek işlerinin bir elden takibini kol
layan genel ispektörlerden çok faydalar bekliyoruz.
Doğu vilayetlerimizin belli başlı ihtiyacı, orta ve batı illerimize demir yollar
la bağlanmaktır. Şarka ilerleyen iki ana demiryolunun hızla bitirilmesini ve bun
ları birbirine bağlıyacak yollar örüğüne şimdiden başlanılmasını lüzumlu görü
yoruz.
İran-Türkiye transit yolunun teşkilâtlanması özenle bitirilmelidir.
Liman ve sulama işlerinde acele yapılacak şeyler vardır. Sağlık savaşı da yeni
icablara göre genişletilmek zaruretindedir.
Saydığım bütün bu işleri. Hükümetin kesin bir programı içinde güdmesini
bekleyebiliriz.
Üzerinde önemle durmak istediğim bir ciheti de bildirmeliyim.
Türk ülkesi içinde köylere varıncaya kadar küçük, büyük bütün şehirlerimizin
birer genlik ve bayındırlık göreyi olması önde tuttuğumuz amaçlardandır.
Türk'e ev ve bark olan her yer sağlığın, temizliğin güzelliğin, modern kül
türün örneği olacaktır.
Devlet kurumları yanında, doğrudan doğruya bu işlerle ilgin olan urbayların
bu görüş ve düşünüşle çalışmalarını istiyorum.
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Urbayların Devlet merkezinde toplanışı bu işin sonucu değil, başlangıcıdır.
Bayanlar, Baylar;
Endüstri programımız, normal gidişindedir. Bununla beraber yurdun endüs
trileşmesine daima çok hız verilmesi ve yakın bir çağda, yani bir ikinci programa
başlanması lüzumuna dikkatinizi uyandırmak isterim.
Maden işleri yeni bir açılma devresindedir. Maden mühendislerimizi, ihtiyaca
yeter sayı ve değerde yetiştirmeği önemek gerektir.
Kömür havzasının rasyonel işlemesi için tedbirler aramak ta lâzımdır.
Bir de arkadaşlar! köylümüzün gerilik düzeyinin yükselmesi tedbirlerine daha
geniş ölçüde özenle devam edeceğiz.
Aydın saylavlar!
Kültür kınavımızı, yeni ve modern esaslara göre, teşkilâtlandırmaya dur
madan devam ediyoruz. Türk tarih ve dil çalışmaları, büyük inanla beklenilen
ışıklı verimlerini şimdiden göstermektedir.
Ulusal musikimizi, modern teknik içinde yükseltme çalışmalarına, bu yıl daha
çok emek verilecektir.
Ulusal kültür pek lüzumlu olduğu gibi, arsıulusal ilgiler bakımından da yük
sek değeri belli olan radyo işine önem vermemiz çok yerinde olur.
Sayın arkadaşlar!
Maliyede, geçen yıl cesaretle aldığınız tedbirlerin, ne kadar yerinde olduğu
sabit olmuştur. Tuz ve şeker fiyatlarının düşürülmesi halkı hoşnut etmiş ve yoğal
tımı arttırmıştır.
Bu yıl, başka konularda da bu yönden tedbirler alacaksınız. Sayım vergisin
de ve bina kıymetlerinde indirim faydalı olacaktır. Arazî ve yapı vergilerinin
hususî idarelere devri önemli ıslahattan sayılacaktır.
Vergi indirimlerini Hazinenin karşılayabilmesi, ülke ekonomi kudretinin yük
sekliğine değerli bir belgedir.
Ekonomik teşkilât teknik temeller üzerine yerleşerek yükseldikçe, yurdun veri
mi çok daha ziyade olacaktır. Ancak, bütün özenimizi vererek vatanın teşkilâtlan
ması hızını; arttırmak gerektir.
Arsıulusal siyasanın gidişi ulusal korum araçlarını arttırmaya da lüzum gös
termektedir. Bunun mâliğ çarelerini dikkatli ve isabetli bir surette araştırmanızı
dilerim.
Tayyare filolarımızı vücûde getirmek için büyük milletimizin yüce ilgisini
heyecanla anmak borcumdur.
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Son arsıulusal hadiseler, Türk milleti için kudretli bir hava ordusunun, hayatî
önemde tutulmasına bir daha hak verdirdi. Çok emekle kurduğumuz canımızla
korumaya and içtiğimiz kutsal yurdun, havadan saldırışlara karşı güvenlik altın
da bulunması demek, bize saldıracakların kendi yurdlarında bizimle aynî zarar
ları yapabileceğimize güvenimiz demektir.Bu güveni, her gün arttıracak araç
bulmakta, büyük Türk ulusunun, ne göksel bir duyguyu kalbinde taşıdığını her
ferdinin vatanı için tutuşan gözlerinde okumaktayız.
Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız gibi vatanı korumaya anık kah
ramanlardır. Büyük millet, bu soyak evladlarile kendini mutlu sayabilir.
Sevgili arkadaşlarım,
İşleriniz çoktur geniştir, önemlidir. Fakat başarılacağına sarsılmaz güvenim
vardır. Çünkü Kamutay vatan severliğin, çalışkanlığın tedbirde isabetin ideal ör
neğidir. Kamutay, yurdun korunması onun bayındırlığı için en yüksek ulusal il
ham ve kudret kaynağıdır.
2. BEŞİNCİ DÖNEM İKİNCİ TOPLANTI YILINI AÇIŞ KONUŞMASI
Sayın milletvekilleri,
Sizi, sevgi ve saygılarımla selamlıyarak, beşinci devrenin ikinci senesini açı
yorum.
Derhal, söylemeliyim, ki, bu seneki çalışmalarımızın da, memleket ve millet
işlerinde, yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına kaniğim.
Geçen yıl, Türk milleti, huzur ve sükûn içinde, millî ve insanî ülküye, aşk ile
koşan kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu.
İdarede ve Adliyede yeni kanunların ve yeni teşkilâtın vatandaşı sevindiren
neticeleri görülüyordu.
Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında. Türkler, kendilerine
ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı.
Cumhuriyet, yine ve sağlam esaslar ile, Türk milletini emin ve metin bir is
tikbal yoluna koyduğu kadar, asıl, fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarile, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Seneler geçtikçe, mîllî ideal
verimleri güvenler çalışmada, ilerleme hevesinde, milli birlik ve millî irade şek
linde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bizim için çok önemlidir; çünkü, biz,
esasen millî mevcudiyetin temelini, millî şuurda ve milli birlikte görmekteyiz .
Halk ile Hükümet arasındaki yakınlık ve beraber çalışma gayreti, ayrıca
mucib bir seviyededir. Bu hususta partimizin feyizli önderliğini ehemmiyetle kay
detmek isterim.
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İdarî ve ekonomik tedbirlerin iyi tatbiki ve tatbik neticelerinin iyi anlaşılması
için, halkın Hükümete yardım etmek hevesi, iftihar olunacak bir tezahürdür. Bu
ruhi vaziyet, Türk milletini ilerletmek ve Türk vatanını imar etmek için, çok
verimli ve çok aslî bir âmildir.
Devleti ve Hükümeti kendi malı ve koruyucusu tanımak, bir millet için büyük
nimet ve mazhariyettir. Türk milleti bu neticeye Cumhuriyette varmış ve her sene
bunun artan semerelerini görmüş ve göstermiştir. Milletimizin, maddî ve manevî
huzuruna her şeyden fazla ehemmiyet verişimizin, ne kadar yerinde olduğu an
laşılıyor.
Arkadaşlar;
İlk tahsilin yayılması için, sade ve pratik tedbirler almak yolundayız. İlk tah
silde hedefimiz, bunun umûmî olmasını bir an evvel tahakkuk ettirmektir. Bu ne
ticeye varmak, ancak, fasılasız tedbir almakla ve onun metodik tatbikle mümkün
olabilir. Milletin başlıca bir işi olarak bu mevzuda ısrar etmeyi lüzumlu görüyo
rum. Sanğat ve teknik mekteblerine rağbet artmıştır. Bunu sevinçle söylerken, her
türlü teşvîki arttırmak lâzım olduğunu da ilâve etmek isterim.
Yüksek tahsîl için, Ankara Üniversitesini tesîs etmek yolunda, Tıp Fakültesine
de başlayarak, yeni ve en külfetli hamlenin atılmasını dilerim.
Ankara 'da bir konservatuar ve bir temsil akademisi kurulmakta olmasını zik
retmek, benim için bir hazdır.
Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim.
Güzel sanatların her şubesi için, Kamutayın göstereceği alâka ve emek, mil
letin insanî ve medenî hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için, çok tesirlidir.
Başlarında kıymetli Maârif vekilimiz bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk
Dil Kurumunun, her gün yeni hakikat ufukları açan, ciddi ve devamlı mesaisini
takdirle yadetmek isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin, karan
lıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründeki analıklarını, reddolunamaz ilmî belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk milleti için değil, ve fakat
bütün ilim alemi için, dikkat ve intibahı çeken kutsal bir vazife yapmakta olduk
larını emniyetle söyleyebilirim. Tarih kurumunun Alacahöyük 'te yaptığı kazılar
neticesinde meydana çıkardığı, beş bin beş yüz senelik maddî Türk tarih belgeleri,
cihan kültür tarihini yeni baştan tetkik ve tamik ettirecek mahiyettedir. Bir çok Av
rupalı âlimlerin iştirakile toplanan, son Dil kurultayının ışıklı netîcelerini bizzat
görmüş olmakla çok mutluyum. Bu ulusal kurumların az zaman içinde, ulusal
akademiler halini almasını temennî ederim. Bunun için, çalışkan tarih ve dil
âlimlerimizin, dünya ilim alemince tanınacak, orijinal eserlerini görmekle bah
tiyar olmamızı dilerim.
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Sayın arkadaşlar;
Ana vatana yeni kavuşan göçmen vatandaşlarımızın iskânı başlıca işlerimizdendir. Göçmenleri iyi yerleştirmek ve süratle üretmen kılmak için, onları kâfi dere
cede teçhiz etmeğe çalışıyoruz. Aldığımız neticeler ümit vericidir. Bu millî meseleye,
tahsis edebildiğimiz vesait derecesinde, fakat ara vermeksizin devam edeceğiz.
Demiryolu inşâsı programına devam ediyoruz. Buna muvazi olarak, yol ve
köprü inşâatına, daha fazla vesait tahsis edebilmek arzuya şayandır. Herhalde su
işleri için verilen vesâiti arttırmaya lüzum vardır. Şimdiye kadar muhtelif yerlerde
yapılmış ve yapılmakta olan ufak büyük su işleri, çok teşvik edici neticeler vermek
tedir. Kamutayın, su işleri için yeni imkânlar aramasını lüzumlu görmekteyim.
Telefon şebekesi memleket içinde, bir program dahilinde genişlemektedir. Bu
faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine
nail olacağımızı umarım.
Ticarî hava nakliyesi işlerinin emniyetli, intizamlı devamını ve genişlemesini
ise çok önemli tutmaktayım.
Sayın vekiller;
Ekonomi sahalarında millî faaliyetimizin artmasından ve genişlemesinden
sevinç duymaktayız. Cumhuriyetin ekonomik tedbirleri her sahada feyizli
semereler vermektedir.
Ziraatta kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar, çok ilerlemiş ve
hazırlanmıştır. Yeni usulde ve yeni makineler kullanmakta, iyi teşkilâtla yapılacak
yardımların süratle semere vereceğini görüyoruz. Kooperatif teşkilâtı her yerde
sevilmiştir. Kredi ve satış için olduğu kadar, istihsal vasıtalarını öğretip kullan
dırmak için de, kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz.
Ziraatte hastalıklar ile mücadele işine daha çok ehemmiyet vermek lâzımdır.
Toprak kanununun bir neticeye varmasını Kamutayın yüksek himmetinden
beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa mâlik ol
ması, behemehal lâzımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır. Bundan
fazla olarak, büyük arazîyi modern vasıtalarla işletip vatana fazla istihsal temin
edilmesini teşvik etmek isteriz
Ticaret münasebetlerimiz bu sene daha genişlemiştir. Karşılıklı genişlik ve
kolaylık, takib ettiğimiz esastır. İhracatımızın kolaylaştırıldığı yerde ithalatın art
masından sakınmıyoruz, bu ithalatı arttırmak ve kolaylaştırmağa çalışıyoruz. Bu
dürüst politika üç seneden beri ticaretimiz hacmini muntazaman arttırmıştır.
Endüstri programının tatbiki ciddi olarak devam ediyor. Her yeni endüstri
eseri, muhitine refah ve medeniyet, ve bütün memlekete haz ve kuvvet vermektedir.
İkinci programın hazırlıkları şevk ile ilerlemektedir.
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Maden işletilmesi inkişaf halindedir. Madenlerimiz bizim başlıca bir döviz
kaynağımız olduğu için de, yüksek dikkatinizi celbe değerlidir.
Artvin civarında bakır madenlerinden birinin işlemeğe başlamasından mem
nun olduk. Ergani bakır madeninin işlemeğe başlamasını, memleket için mühim
bir fayda telakki ediyoruz. Yine memleket için pek ehemmiyetli bulduğumuz diğer
mesele, kömür havzasının rasyonel olarak işlemesidir. Üzerinde bulunduğumuz
tedbirlerin süratle netice vermesini temenni ederim.
Deniz ve deniz mahsulleri ticaret ve endüstrisi önemli bir mevzûumuzdur.
Ticaret filomuzu yenilemek ve arttırmak teşebbüsünü memnun olarak kay
dediyoruz. Limanlarımızda kafi teşkilât yapılması, umumî mağazalar ve antre
polar bulundurulması mukarrerdir.
İş kanununun tatbiki için icab eden teşkilâtın kurulması lâzımdır. Ayrıca deniz
ve ziraat işçileri için de yeni kanunlar hazırlanmalıdır.
Küçük kredi mevzûunun ehemmiyetle ele alınmasını, Büyük Meclisin dik
katine arzederim.
Bu sene, Ziraat bankasının yeni kanun layihası, çalışma mevzûlarınız arasın
da olacaktır.
Bankaları ve kredi tevziini inzibata alan, kooperatifleri kuran ve genişleten
kanunlarımızdan sonra, bu yeni eserleriniz memleketin kredi hayatında verimli
olacaktır.
Maliyemiz, memnun olacağınız surette, müsbed ve verimli vaziyettedir.
Muvazeneye hususî ehemmiyet veren Büyük Meclis, her sene varidatı fazlası ile
temin etmeğe muvaffak olmaktadır. Bu sene de tahminlerin tahakkuk edeceğine
emniyet edebiliriz.
Hayatı ucuzlatmak icab ettikçe, vergileri indirmek siyasetine devam edeceğiz.
Tuz, şeker, çimento, sayım vergilerinde iki sene içinde yaptığınız cesurane indir
meler, her bakımdan faydalı olmuştur.
Bu sene hem ilk ihtiyaçlardan, hem esaslı kuvvet vasıtalarından olan petrol ve
müştakları üzerindeki resimlerden geniş mikyasta indirme yapmağa muvaffak ol
manızı dilerim.
Bundan başka vergi usullerinin ıslahı çarelerinin aranmasına da ehemmiyet
le devam olunmalıdır. İyi usul ve iyi tatbikin memnun edici neticelerini vatandaş,
hiç bir işte vergi mevzuu kadar hassasiyetle takdir etmez.
Diğer taraftan vatandaşın Hazineye karşı mükellefiyetinin, en mühim vazife
si olduğunu anlatmak için, yorulmamak lâzımdır. Şüphe yoktur ki, bahusus Dev
letçi ve halkçı ofan bir idare ve ekonomi hayatında, Hazinenin kudret ve intizamı
başlıca mesnettir. Cumhuriyetin kudreti de her sahada ve millî müdafaa sahasın69

da, ihtiyaçlarını karşılayan Hazinesinin intizamındadır. Gelecek yıllar için de
Hazinenin kudretini muhafaza etmek, sizin en mühim işiniz olacaktır. Mîlli
paramızın filen müstakır olan kıymeti muhafaza olunacaktır.
Aziz arkadaşlar,
Millî müdafaa vasıtalarına senelerden beri verdiğimiz ehemmiyetin yerinde
olduğunu, hadiseler her gün göstermektedir.
Ordumuzu en yeni vasıtalarla mütemadiyen teçhiz etmeğe çalışıyoruz. Yüksek
kıymetini arttırmağa verdiğimiz ehemmiyet ise, daha ziyadedir.
Ordunun çalışmalarından ve bütün milletin vatan müdafaası için severek ve
isteyerek çalışmak şevkinden memnunuz .
Deniz silahlarına ehemmiyet veriyoruz. Denizcilerimizin iyi silahlı ve iyi
talimli olarak hazırlanmaları büyük emelimizdir.
Hava ordusuna sarfettiğiniz himmeti arttırmanızı dilerim. Yeni bir programın
tatbikat devresinde bulunduğumuz için, hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden
henüz uzaktır. Kuvvetli bir hava ordusu vücude getirmek yolunda iyi neticelere
doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken, hava taarruzlarına karşı
milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim.
Bu sene içinde arsıulusal bakımdan bizim için mesud hadiseler oldu.
İngiltere Kralı Sa Majeste Sekizinci Edvard'ın mütenekkiren ziyaretini ve
Boğazlarda yeni rejimin (Montrö) mukavelesinin derpiş ettiği veçhile tatbike baş
landığını, bunların başında olarak zikretmeyelim.
Tanışmakla bahtiyar olduğum İngilizlerin Büyük Kralile aramızda husule
gelen dostluğun, milletlerimizin temayül atına uygun olarak, iki Hükümet arasın
da filen inkişaf etmekte olan samimi münasebat üzerinde hayırlı tesirine şüphe
yoktur.
Türkiye 'nin hakkını teslim etmekle yüksek dostluk ve anlayış gösteren (Mont
rö) mukavelesi akidleri, ayni zamanda kritik devam eden arsıulusal durumun bu
önemli devresinde, istikrarı için herkesin çalışması icap eden umumî sulh işine de
değerli hizmet etmiş oldular.
Tarihte bir çok defa münakaşa ve ihtiras vesilesi olmuş olan Boğazlar, artık
tamamile Türk hakimiyeti idaresinde, yalnız ticaret ve dostluk münasebetlerinin
muvasala yolu haline girmiştir. Bundan böyle muharib her hangi bir Devletin
harb sefinelerinin Boğazlardan geçmesi memnudur.
Bu münasebetle, karada ve denizde Büyük komşumuz Sovyet Rusya ile
aramızdaki, on beş seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk
gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamile muhafaza ederek, tabiî inkişafında
devam, ettiğini beyan etmekle de, ayrıca memnuniyet duyarım.
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Bu sene içinde, Afganistan 'in kıymetli Hariciye ve Harbiye vezirlerile görüş
mekten de memnun oldum.
Dost ve müttefik Yugoslavya 'nın Yüksek Başvekil ve Hariciye Nazırının millî
Bayramımızda aramızda bulunması, bize ayrı bir sevinç verdi.
Balkanlar arasındaki kardeşliğin tersini bizim öteden beri başlıca emelimiz
dir. Türk-Yugoslav bağlılığı bunun esaslı bir tezahürüdür.
Diğer müttefiklerimiz ve dostlarımız ile de temaslarımız, daimî ve samimidir.
Balkanlarda GarbîAsya 'da ve Şarkî Akdeniz 'de sulhun devamı, eski dünyanın bir
çok diğer yerlerine nispetle, daha emin görünmektedir. Türkiye'nin bütün Devlet
lerle münasebetlerinin iyi olduğunu, memnuniyetle kaydederim.
Bu sırada, Milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mesele,
hakikî sahibi öz Türk olan İskenderon-Antakya ve havalisinin mukadderatıdır.
Bunun üzerinde, ciddiyet ve katiyetle durmaya mecburuz.
Daima kendisi ile dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda,
tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler,
alakamızın şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabiî görürler.
Önümüzdeki sene, müzakereler ve silahlanma yarışları ile büyük bir hazırlık
senesi olacağa benziyor. Devletler arasındaki ihtilafların anlaşmalara varmasını
samimiyetle dileriz.
Sayın Milletvekilleri;
Ağır ve önemli işleriniz, size, millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır.
Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda sizinle beraberdir.

3. BEŞİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YILINI
AÇIŞ KONUŞMASI
Beşinci devrenin üçüncü yılını açıyorum.
Her şeyden önce, sevgili Kamutay arkadaşlarımla, yeni çalışma yılı başlan
gıcında, karşı karşıya bulunmaktan duyduğum derin sevinç ve saadeti ifade et
meliyim. Sizi yüksek saygı ile selamlar ve bu çalışma yılınızın da, millet ve mem
leket için feyizli başarılarla benzemesini dilerim.
Sayın Milletvekilleri,
Memnuniyetle görmekteyiz ki, Cumhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve sükû
nun en iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor. Vatandaşlar ve bu yurdda oturan
lar, Cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında kendileri için hazırlanan hür
riyet, refah ve saadet imkânlarından azamîğ istifade etmektedirler.
Milletimizin lâyık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmasını
alıkoyabilecek hiç bir engel düşünmeğe yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını
huzurunuzda söylemekle bahtiyarım.
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Tuncelin 'deki icraatımız neticeleri, bu hakikatin yakın ifadesidir.
İleri Hükûmetçiliğin şiarı, halkı kudretine olduğu kadar şefkatine de
samimiyetle inandırabilmesidir. Büyük, küçük bütün Cumhuriyet memurlarında
bu zihniyetin, en geniş ölçüde inkişafına önem vermek çok yerinde olur.
Hususî idarelerin geçen yılki faaliyetleri, verimli olmuştur. Ancak, hususî
idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak
vazifeler almalı ve hususîle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler
bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdırlar.
Şehircilik işlerinde de, teknik ve plânlı esaslar dahilinde çalışmak lâzımdır.
Bunun için belediyemizi türeli bir surette aydınlatmak, kılavuzlamak işile uğ
raşacak, merkezde, bir teknik büro kurulmasını tavsiye ederim.
Kendine, inkılâbın ve inkılâpçılığın çeşitli ve hayati vazifeler verdiği Türk
vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman, üzerinde dikkatle durulacak millî
meselemizdir.
Sağlık ve sosyal yardım vekâletinin bu mesele üzerindeki sistemli çalışmaları,
yüksek Kamutayı memnun edecek mahiyette inkişaf etmektedir.
Ayni vekâlet, kendine verdiğimiz göçmen işlerini de sosyal ve ekonomik poli
tikamıza uygun olarak başarı ile görmektedir.
Vekaletin, 'Sağlam ve gürbüz nesil, Türkiye 'nin mayasıdır 'prensibini, pek iyi
kavrıyarak çalışmakta olduğunu takdire değer bulurum.
Yüce Saylavlar,
Bilindiği gibi, bizyurd emniyeti içinde ferdlerin emniyetini de, layık olduğu
derecede gözönünde tutarız.
Bu emniyet, Türk Cumhuriyeti kanunlarının Türk hakimlerinin teminatı altın
da, en ileri şekilde mevcuddur. Kanunlarımızda yaptığımız bazı tadiller ve kabul
buyurduğunuz (Meşhut cürümler) kanunu, bu maksada kuvvetle hizmet etmiştir.
Adlî bünyemizin ve kanun diziğimizin; daima bu yönden incelemelerle, Tür
kiye'nin dinamik hayatına, hiç şaşmadan, uygunlukları temin edilmelidir. Bu
lüzum karşısında, Kara ve Deniz ticaret kanunlarımızın ekonomik bünyemizdeki
inkişaflara daha uygun hale getirilmesinde, zaman geçirilmemekyerinde olur. Bir
de şu nokta üzerinde durmama, izin vermenizi rica edeceğim: Emniyet ve hak iş
lerde alakalı usullerde ve kanunlarda, kolaylık, çabukluk, açıklık ve kesinlik esas
olmalıdır. Bu sebeple, vatandaşların icra dairelerde olan ilişiklerini kolaylaştır
mak kasdile yapılan etütlerin, bir an evvel kanun haline getirilmesini tavsiyeye
layık bulurum. Bu işaret ve tavsiyelerimin, iyi karşılanacağına şüphe etmem; çün
kü, her sahada olduğu gibi adlî usuller ve kanunlar sahasında da, Türk Cum
huriyeti 'nin ve onun yüksek, değerli Kamutayının anlayışı, ileri anlayıştır.
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Şimdi arkadaşlar, ekonomi hayatımızı gözden geçireceğim. Derhal bildir
meliyim ki, ben, ekonomik hayat denince; ziraat, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve
bütün nafıa işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir kül sayarım.
Bu vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete müstakil hüviyet kıymet veren
siyasî varlık makinasında, devlet, fikir ve ekonomi hayat mekanizmaları, birbir
lerine bağlı ve birbirlerine tabidirler; o kadar ki, bu cihazlar birbirine uyarak ay
ni ahenkle çalıştırılmazsa, Hükümet makinasının motris kuvveti israf edilmiş olur
ondan beklenen tam verim elde edilemez. Onun içindir ki, bir milletin kültür
seviyesi, üç sahada; devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarıları
neticelerinin hasılasile ölçülür.
Sayın Milletvekilleri,
Millî ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük
önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu
maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır.
Fakat, bu hayatî işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce, ciddi etüt
lere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve onun içinde, her köylünün ve bütün
vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat
rejimi kurmak lâzımdır. Bu siyaset ve rejimde, önemli yer alabilecek noktalar baş
lıca şunlar olabilir:
Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli
olanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiç bir sebep ve suretle,
bölünemez bir mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri
arazi genişliği, arazînin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve
toprak verim derecesine göre sınırlanmak lâzımdır.
Küçük, büyük bütün çiftçilerin iş vasıtalarını arttırmak, yenileştirmek ve
korumak tedbirleri vakit geçirilmeden alınmalıdır. Herhalde, en küçük bir çiftçi
ailesi, bir çift hayvan sahibi kılınmalıdır; bunda, ideal olan öküz değil, beygir ol
malıdır. Öküz, ancak bazı şartların henüz temini güç bölgelerde hoş görülebilir.
Köylüler için, umumiyetle pulluğu pratik ve faydalı bulurum. Traktörler, büyük
çiftçilere tavsiye olunabilir. Köyde ve yakın köylerde, müşterek, harman makinaları kullandırmak, köylülerin ayrılamayacağı bir adet 'haline getirilmelidir.
Memleketi; iklim, su ve toprak verimi bakımından, ziraat bölgelerine ayırmak
icab eder. Bu bölgelerin her birinde, köylülerin, gözlerile görebilecekleri, çalış
maları için örnek tutacakları verimli, modern, pratik ziraat merkezleri kurulmak
gerektir.
Bu gün, Devlet idaresinde bulunan çiftliklerin ve bunların içindeki türlü
ziraat sanayi kurumlarının bir kısmı; ziraat hayat ve faaliyetinin bütün
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sahalarında, her türlü teknik ve modern tecrübelerini ikmâl etmiş olarak bulun
dukları bölgelerde en faydalı ziraat usul ve sanatlarını yaymağa hazır bulunmak
tadırlar. Bu, Vekalet için, büyük kolaylıklar temin edecektir. Ancak, gerek mevcud
olan ve gerek bütün memleket ziraat bölgeleri için yeniden kurulacak ziraat mer
kezlerinin, sekteye uğramadan tam verimli faaliyetlerini; şimdiye kadar olduğu
gibi, Devlet bütçesine ağırlık vermeksizin kendi gelirlerile kendi varlıklarının
idare ve inkişafını temin edebilmeleri için, bütün bu kurumlar birleştirilerek geniş
bir işletme kurumu teşkil olunmalıdır.
Bir de, başta buğday olmak üzere, bütün gıda ihtiyaçlarımızla endüstrimizin
dayandığı türlü iptidai maddeleri temin ve haricî ticaretimizin esasını teşkil eden
çeşitli mahsullerimizin ayrı ayrı her birinde, miktarını arttırmak, kalitesini yük
seltmek, istihsal masraflarını azaltmak, hastalık ve düşmanlarile uğraşmak için
gereken teknik ve kanunî her tedbir, vakit geçirilmeden alınmalıdır.
Orman servetimizin korunması lüzumuna ayrıca işaret etmek isterim. Ancak,
bunda mühim olan, koruma esaslarını; Memleketin türlü ağaç ihtiyaçlarını
devamlı olarak karşılaması icab eden ormanlarımızı muvazeneli ve teknik bir
surette işleterek istifade etmek esasile makûl bir surete telif etmek mecburiyeti
vardır. Buna, büyük Kamutayın layık olduğu ehemmiyeti vereceğine şüphe yoktur.
Sayın Milletvekilleri,
Dış ticarette takip ettiğimiz ana prensip, ticaret muvazenemizin aktif hareke
tini muhafaza etmektir. Çünkü Türkiye tediye muvazenesinin en mühim esasını, bu
teşkil eder.
Son yılların rakamları ve geçirdiğimiz senenin bu güne kadar gösterdiği seyir
ve istikamet, takip ettiğimiz prensibin elde edilmiş müspet neticelerini göstermek
tedir.
Kontenjan usulü, muayyen anlaşma şartlarımızı kabul etmiş memleketler için
büsbütün kaldırılmıştır. Bu memleketlerden piyasanın kayıtsız, şartsız ithalat
yapabilmesi temin edilmiştir.
Dış ticaret politikamızın hususîyeti şudur: İç ve dış vaziyet icaplarını daima
karşılamak suretile seyirlerine intibak etmek.
iç ticarete gelince, bunda, en önde gördüğümüz esas, teşkilâtlandırma ve
muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.
Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiç bir
piyasa da başı boş değildir. Sırası gelmişken Cumhuriyetin tüccar telakkisini de
kısaca ifade edeyim: Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirilmek için,
eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adam
dır. Bu bakımdan, ihracatçılar hakkındaki kanun, murakabe hakkındaki kanun,
teşkilâtlandırma hakkındaki hükümler, müspet neticelerini vermektedir.
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İhracat mallarımızın, Hükümetin yakın kontrolü altında, satışlarının teşkilât
landırılması mühimdir. Bunu göz önünde tutan Ekonomi vekâleti, geçen yıl için
de İğdır 'da, Ege, Trakya bölgelerinde türlü mevzulara ait satış kooperatifleri teş
kil etmiş ve onları faaliyete geçirmiştir. Önümüzdeki yıl içinde, başta fındık olmak
üzere, diğer belli başlı mahsullerimizi de, alakalandıran birlikleri vücude getir
melidir.
Sayın arkadaşlar,
Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır. Çalış
ması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük,
küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz En başta vatan müdafaası olmak
üzere, mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri, ve refahlı Tür
kiye idealine ulaşabilmek için, bu bir zarurettir.
Bu kanaatle; beş yıllık ilk sanayi planının geri kalan ve bütün hazırlıkları
bitirilmiş olan bir kaç fabrikasını da süratle başarmak ve yeni plân için hazır
lanmak icap eder.
Endüstrileşme karar ve hareketimize mütenazır olarak bugünkü mevzuatımız
da düşünülecek tadiller ve ilave edilecek bazı yeni hükümler vardır. Bunların başlıcalarını şöyle hulasa edebiliriz:
Sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı Devlete ağit ticarî, sanayî kurum
ların malî kontrol şeklini; bu kurumların bünyelerine ve kendilerinden istediğimiz
ve isteyeceğimiz ticarî usûl ve zihniyetle çalışma icaplarına süratle tevfik etmek.
Bu gibi kurumların bugünkü usullerle çalışabilmelerine ve inkişaf etmelerine
imkân yoktur.
Mevcut gümrük tarifeleri kanununda da, bugünkü politika ve temayülümüze
uygun tedbirleri yapmak lâzımdır.
Diğer mühim nokta, daha evvel de işaret ettiğim gibi, memlekette, hususîyle
bazı bölgelerde, göze çarpacak ehemmiyet alan hayat pahalılığı mevzu ile uğraş
mak. Bunun için ilmî bir tetkik yaptırılmalı ve tespit edilecek sebeplerde radikal
ve plânlı şekilde mücadele edilmelidir. Küçük esnafa ve küçük sanayi erbabına
muhtaç oldukları kredileri kolayca ve ucuzca verecek bir teşekkül vücuda getir
mek ve kredinin normal şartlar altında, ucuzlatılmasına çalışmak ta çok lâzımdır.
Türkiye 'de Devlet madenciliği, millî kalkınma hareketiyle yakından alakalı,
mühim mevzulardan biridir.
Umumî endüstrileşme telakkimizden başka maden arama ve işletme işine, her
şeyden önce harici tediye vasıtalarımızı, döviz gelirimizi arttırabilmek için, deva
ma ve hususî bir ehemmiyet vermeye mecburuz.
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Maden Tetkik ve Arama Dairesinin çalışmalarına azami inkişaf vermesini ve
bulunacak madenlerin rantabilite hesabları yapıldıktan sonra, plânlı şekilde
hemen işletmeye konulmasını temin etmemiz lâzımdır. Elde bulunan madenlerin
en mühimleri için, üç yıllık bir plân yapılmalıdır.
Ereğli Şirketi 'ni satın aldığımızı ve Ereğli kömürü havzasında rasyonel bir is
tihsal plânının, günün meselesi olduğunu biliyorsunuz. Bunun ikmali çabuklaş
tırılarak, kömür istihsalatımız kısa bir zamanda, en az bir misli arttırılmalıdır.
Diğer taraftan, Maden Tetkik ve Arama Dairesinin, Divriği sahasında bul
duğu ve cevher nispeti itibarile ehemmiyetli olan demir madeninin süratle işletil
mesine geçilmeli ve Karabük Demir Çelik sanayiimiz ihtiyaç plânı dışındaki kıs
mının ihracatına başlanılmalıdır.
Liman işlerinde modern ve plânlı çalışma tarifelerdeki tenzilatın uyandırdığı
memnuniyetin verimli neticeleri, ticarette dikkati celbetmiştir. Bu yolda devam
edilmesinde isabet olacaktır.
Ekonomik bünyemizdeki inkişaf, deniz nakliye vasıtaları ihtiyaçlarını her gün
arttırmaktadır. Yeni sipariş edilen gemilerden bir kısmı, önümüzdeki ilk baharda
gelmiş bulunacaktır. Fakat bunlar, bu günden görülmekte olan ihtiyaç hacmine
cevap verecek adet ve nispette değildir.
Yeni gemiler inşa ettirmek ve bilhassa eski tersaneyi, ticaret filomuz için, hem
tamir, hem yeni inşaat merkezi olarak faaliyete getirmek esbabını temin etmek
lâzımdır.
Şu günlerde, Yüksek Meclise, Su mahsulleri ve Deniz Bank hakkında bir la
yiha gelecektir.
mevzûunun, yüksek alakanızı çekeceğinden şüphe etmiyorum.
Arkadaşlar,
En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,
ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu
kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk'ün büyük millî ülküsü olarak
düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.
Ekonomik kalkınma; Türkiye 'nin, hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima
daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye bu kalkınmada, iki büyük
kuvvet serisine dayanmaktadır:
Toprağının iklimleri, zenginlikleri ve başlı başına bir servet olan coğrafi
vaziyeti; ve bir de, Türk milletinin, silah kadar, makina da tutmaya yaraşan kud
retli eli ve millî olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda Tarihin akışını değiş
tirir celadette tecelli eden, yüksek sosyal benlik duygusu.
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Sayın milletvekilleri,
Demiryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlarile aydınlatan kutsal bir
meşaledir.
Cumhuriyetin ilk, senelerinden beri, dikkatle, ısrarla üzerinde durduğumuz
demiryolları inşaat siyaseti, hedeflerine ulaşmak için durmadan başarı ile tatbik
olunmaktadır.
Şark ve Cenupta, Sivas, Diyarbakır gibi büyük menzillere varan hatlar, geçen
yıl içinde, Sivas, Malatya iltisakile birbirine bağlanmıştır. Zonguldak'a varmış
olan hat dahi, bu zengin kömür havzasını, iç vatana bağlamış bulunuyor.
Sivas'tan sonra, Şarka doğru uzayıp gitmekte olan hatta, ilk menzili, Div
riği'ye varmıştır. Bu kol, önümüzdeki yıl, Erzincan 'a ulaşmış bulunacaktır. Diyar
bakır 'dan Şarka uzanacak hattın da inşasına başlanılmıştır.
Şark demiryollarının satın alınmış olduğunu bilirsiniz. Cenupta Nusaybin 'e
giden hattan mağda, yurd içinde bütün demiryollarının idare ve işletilmeleri,
Cumhuriyet Hükümetinin elindedir.
Demiryolları inşaatımızın inkişafı, İran transit yolunun inkişafına ve moto
rize edilmesine de hizmet etmiştir.
İstanbul 'dan itibaren başlayan turist yolunun asfalt olarak inşasına devam
olunmaktadır.
Bu tarz inşaatın, bir plân dahilinde memleketin diğer sahalarına teşmili, bek
lediğimiz millî başarılardandır.
Şose ve köprüler inşaatı inkişaf etmektedir. Demiryolları inşa siyasetimizin
tatbiki yılları içinde, 78 köprü geçişe açılmış bulunuyor. 23 köprü de, inşa halin
dedir. Bu köprüler her biri başlı başına birer fen ve sanat eseri olarak, yeni nesil
lere, Cumhuriyetin armağan abideleri olacaktır. Demiryol hatlarımızı iç
sahalara bağlıyacak ve bu hatların milli ekonomik kalkınmaya azami hizmetini
temin edecek olan kara yolu inşaatı önümüzdeki devrelerde teksif ve bir plân
dahilinde tevsi edilmek lâzımdır.
Her bölgenin ihtiyacına göre, istasyonlarda tamamlayıcı tesisat da yapılmak
ve muhtelif malların lâzımı gibi şevkini temin edecek teknik şartları haiz vagon
mevcudunu arttırmak zaruridir. Bunda da, büyük himmetlerin esirgenmemesini
dilerim.
Su ve imar işlerine, dikkatle devam edilmektedir.
Posta Telgraf Telefon işlerimizde esaslı bir inkişaf vardır. Bununla beraber,
şehirler arasındaki telefon muhabereleri işinin bir an evvel tamamlanmasına
çalışılmalıdır.
Ankara 'da yeni bir radyo istasyonunun inşasına başlanmış olduğunu, mem
nuniyetle kaydederim.
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Sivil Havayolları idaresi, Devlet teşkilâtı arasında modern bir idare halinde
yer almıştır.
Bütün teknik şartlar ve emniyet icapları içinde çalışmakta olan bu idarenin,
büyük şehirlerimizin hepsi arasında, en modern muvasala yolu rolünü bir an ev
vel ifaya başlaması ve arsıulusal hatların da, kendi vasıtalariyle, irtibat tesis ey
lemesi imkânı, az zamanda teminini beklediğimiz önemli işlerdendir.
Arkadaşlar,
Bütün Devlet cihazlarının canlılığı, gürbüzlüğü, işlemesi bakımından büyük
dikkatle üzerinde durulması gerekli olan malî hayatımıza temas ediyorum.
Cumhuriyet bütçelerinin taayyün eden ve daima kuvvetlenmesi gereken müş
terek hususiyetleri, yalnız denkli oluşları değil, ayni zamanda, koruyucu, kurucu
ve verici işlere, her defasında daha fazla pay ayırmakta olmalarıdır.
Bu politikamızın, millî faaliyet üzerinde derhal yaratmaya başladığı tesir
iledir ki, bütçe tahmin rakamlarımız, yalnız tahakkuk etmekle kalmıyor, daima
fazla ile de kapanmaya başlamıştır.
1936 senesi bütçesi, tahmine ve 1935 yılı varidat tahakkuklarına göre, 22 mil
yon fazla ile kapanmıştı. 1937 bütçesinin de, bugüne kadar gösterdiği seyir, ayni
ümidi, fazlasile verecek mahiyettedir.
Bu netice; memleket ekonomisinin inkişafını, halkın refaha ulaşmakta ol
duğunu ifade ettiği gibi ayni zamanda, halk için çalışan bir Hükümetin, halkın
menfaatine olarak aldığı tedbirdeki isabeti de teyid etmektedir.
Samimi bir bütçeye ve hakiki bir tediye muvazenesine dayanan paramızın fiilî
istikrar vaziyetini kesin surette muhafaza edeceğiz.
Her nevi malî taahhütlerimizi, günü gününe yerine getirmek suretile, Devlet
itibarını ve malî sermaye ve eshamı muhafaza ve takviye hususunda bütün ted
birleri almak ve bu mevzuda dikkatli bulunmak umdemizdir.
Devlet varidatının inkişafını, yeni vergiler ihdasından ziyade, devamlı bir
programla mevcud vergilerin tarh ve cibayet usullerinin İslahında aramak lâzım
dır.
Son iki sene zarfında hayvanlar, tuz, şeker, çimento, petrol ve benzin, elektrik,,
ibtidai maddeler resim ve vergilerinde yapılan ve her biri % 30-50 nisbetinde bir
vergi indirilmesini ifade eden tahfiflerin, istihsalin teşviki bakımından, vatandaş
ve memleket için müsbet ve hayırlı neticeler, verdiğini görmekteyiz.
Hayvan vergisi ve buhran ve muvazene vergileri üzerinde tetkikler yapılarak
bütçe muvazenesini bozmayacak surette tedricen tahfif çareleri düşünülmelidir.
Bundan başka, memleketimizde yetişmeyen ibtidai maddeler ve istihsal malî
yeti üzerinde tesir yaparak, dış memleketler mamulatı ile rekabeti güçleştiren her
nevi vergi ve resimler kaldırılmak lâzımdır.
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Gerek bu mevzular üzerinde çalışırken, gerek herhangi bir malî karar alır
ken, ilk göz önüne getireceğimiz şey, millî faaliyet ve millî istihsal, yani verginin
bizzat ana membaı üzerinde yapacağı tesirler olmalıdır. Maliye memurları da, iç
işleri memurları gibi, halkla daimi teması olan teşkilâttır. Bunların da, halk ile
temaslarında, halk için çalışan bir halk hükümetinin tabii vasfı olan azami dikkat
ve ihtimam göstermek ve azami emniyet ve inan vermek şiarlarının inkişafına,
bilhassa itina etmeleri lâzımdır.
Cumhuriyet rejiminde, nefi hazine demek; kanunun hazine lehine tesbit ettiği
hakla, kanunun mükellefi karşılaştırdığı vazifeyi gayet denk bir halde elde tutmak
demek olduğunu bir an hatırdan uzak tutmamak önemli prensibimizdir.
İnhisarlar mevzuunda itina edilmesi icap eden esas, bu kurumların malî
monopol, ticari teşekkül ve millî valörizasyon kurumu karakterlerinin dikkatle
telifidir.
Harice tütün satışları ve ihracaat mevzuu daha yakından meşgul olmaya
değer mahiyettedir.
Gümrüklere gelince bunda, tesisata, çalışma usullerine ve kanuni mevzular
bakımından gerekli İslah tedbirlerine hız verilmek icap etmektedir.
İnhisar malumatının fiyatları üzerinde yapılan tenzilat, satışları arttırmıştır.
Bu usulün daima dikkatte bulundurulması faydalı olur.
Arkadaşlar,
Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükselt
mektir.
Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılâb yapmış olan
Büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak
için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı,
ancak, türeli bir plânla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir Bu
sebeble, okuyup yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak; memleketin büyük
kalkınma savaşına ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek; mem
leket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak,
fert ve kurumları yaratmak; işte bu önemli umdeleri en kısa zamanda temin et
mek, Kültür vekaletinin üzerine aldığı büyük ve ağır mecburiyetlerdir.
işaret ettiğim umdeleri, Türk gençliğinin dimağında ve Türk milletinin
şuurunda daima canlı bir halde tutmak, Üniversitelerimize ve yüksek okul
larımıza düşen başlıca vazifedir.
Bunun için, memleketi şimdilik üç büyük kültür bölgesi halinde mütalea
ederek; Garp bölgesi için İstanbul Üniversitesi 'nde başlanmış olan ıslahat prog
ramını daha radikal bir tarzda tatbik ederek Cumhuriyete cidden modern bir
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üniversite kazandırmak; merkez bölgesi için, Ankara Üniversitesi 'ni az zamanda
kurmak lâzımdır; ve Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerin
de, her şubeden ilk okullarile ve nihayet üniversitesile modern bir kültür şehri
yaratmak yolunda, şimdiden fiiliyata geçilmelidir.
Bu hayırlı teşebbüsün, Doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz,
Cumhuriyet Hükümeti için ne mutlu bir eser olacaktır.
Tavsiye ettiğim bu yeni teşebbüslerin eğitmen ve öğretmen ihtiyacını
ziyadeleştireceği şüphesizdir. Fakat bu cihet, hiç bir vakit işe başlama cesaretini
kırmamalıdır. Vekaletin, geçen yıl içinde, bu yönden yaptığı tecrübeler, çok ümit
verici mahiyettedir.
Türk Tarih ve Dil Kurumlarının, Türk millî varlığını aydınlatan çok kıymetli
ve önemli birer ilim kurumu mahiyetini aldığını görmek, hepimizi sevindirici bir
hadisedir.
Tarih Kurumu; yaptığı kongre, kurduğu sergi, yurd içindeki hafirler, ortaya,
çıkardığı eserlerle, şimdiden bütün ilim dünyasına kültürel vazifesini ifaya baş
lamış bulunuyor.
İlk resim galerimizi de, bu yıl açmış bulunuyoruz.
Geçen yıl Ankara 'da kurulan Devlet Konservatuarı; müzikte, sahnede, ken
disinden beklediğimiz teknik elemanları süratle verebilecek hale getirilmesi için,
daha fazla gayret ve fedakarlık yerinde olur. Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk
gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır. Bu işte,
hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması,
Türk gençliğini, spor bakımından da, millî heyecan içinde itina ile yetiştirmesi,
önemli tutulmalıdır.
Sevgili arkadaşlarım,
Ordu, Türk Ordusu!... işte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularile
kabartan şanlı ad! Onu, bu yıl içinde, kısa fasılalarla iki defa, büyük kütleler
halinde, yakından gördüm. Trakya ve Ege büyük manavrallarında.. Disiplinini,
enerjisini, subaylarının vukuflu gayretini, büyük komutan ve generallerimizin
yüksek sevk ve idare kabiliyetlerini gördüm; derin iftihar duydum takdir ettim.
Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatansever
liğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf
etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların, yenilmesi imkânsız teminatıdır.
Teslihat ve teçhizat programımızın tatbikatı muvaffakiyetle ilerliyor. Bunları
memleketimizde yapmak emelimiz, tahakkuk yolundadır. Harp sanayii
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tesisatımızı, daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve
endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır.
Bu yıl içinde, denizaltı gemilerini memleketimizde yapmaya başladık.
Hava kuvvetlerimiz için yapılmış olan üç yıllık program, Büyük Mili etimizin
yakın ve şuurlu alakasiyle şimdiden başarılmış sayılabilir.
Bundan sonrası için, bütün tayyarelerimizin ve motorlarının memleketimizde
yapılması ve harp hava sanayiimizin de, bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza
eder. Hava kuvvetlerinin aldığı ehemmiyeti göz önünde tutarak, bu mesaiyi plânlaştırmdk ve bu mevzuu lâyık olduğu ehemmiyetle milletin nazarında canlı tutmak
lâzımdır.
Büyük millî disiplin okulu olan ordunun; ekonomik, kültürel, sosyal savaş
larımızda bize aynı zamanda en lüzumlu elemanları da yetiştiren büyük bir okul
haline getirilmesine, ayrıca itina ve himmet edileceğine, şüphe yoktur.
Büyük Kamutay,
Dış siyasetimiz, geçen yıl içinde de, sulh ve arsıulusal emek birliği yolunda
inkişaf etmiş ve yürüdüğümüz yönün değişmez olduğunu bir daha belirtmiştir.
Milletler cemiyetinin geçirmekte olduğu çetin safhalarında, Cumhuriyet
Hükümeti, bu arsıulusal kuruma olan bağlılığını, her sahada göstermek suretile,
sulh idealine en uygun yoldan ayrılmamıştır.
Büyük bir millî davamız olan Hatay işinin geçirdiği safhalar malûmunuzdur.
Milletler Cemiyeti yüksek idaresi altında cereyan etmiş olan müzakereler,
Hatay halkının lâyık olduğu mesut ve müstakil idareye kavuşması yolunda amaç
ladığımız gayeyi temin edecek vesikaların kabul ve imzasile neticelenmiştir.
Yeni Hatay rejiminin meriyete girmesine, kısa bir zaman kaldı.
Bu rejimi, kendilerile en dostane bir zihniyetle emek birliği yapmış ol
duğumuz Fransızların, iyi niyetle ve amaçlanan gayeyi temin edebilecek şekilde
tatbike başlayacaklarına şüphe edilmemelidir.
Yarınki Türk-Fransız münasebetlerinin dilediğimiz yolda inkişafına, Hatay
işinin iyi bir yönde yürümesi, esaslı bir ölçü ve âmil olacaktır kanaatindeyim.
Balkan siyasetimiz, en mesut bir iş birliği yaratmakta devam ederek kendisine
çizilmiş olan sulh yolunda her gün daha verimli neticelerle ilerlemektedir.
Cumhuriyet Hükümetinin, Şarkta takib edegelmekte bulunduğu dostluk ve
yakınlık siyaseti, yeni bir kuvvetli adım attı. Sadabat'ta, dostlarımız Efganistan,
Irak ve Iran ile imza etmiş olduğumuz dörtlü muahede, büyük bir memniyetle köy
de değer sulh eserlerinden biridir.
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Bu misakın etrafında toplanan Devletlerin, ayni gayeyi takib eden ve sulh
içinde inkişafı samimiyetle isteyen Hükümetleri arasında, iş birliğinin, âtide de
hayırlı neticeler vereceğinden emin bulunmaktayız.
Cumhuriyet Hükümetinin, komşularile ve diğer büyük, küçük Devletlerle olan
münasebetlerinde, ahenkli bir istikrar ve inkişaf göze çarpmaktadır.
Sulh yolunda nereden bir hitab geldiyse, Türkiye onu tehalükle karşıladı ve
yardımlarını esirgemedi.
İspanya hâdiseleri dolayisile, Akdeniz ve Karadeniz 'de alınması gereken ted
birlere, Cumhuriyet Hükümeti, en geniş bir zihniyetle iştirak etti.
Dünyanın her tarafında olduğu gibi, bizi alâkalandıran sahalarda ve bu
arada, Akdeniz'de sükun ve istikrarın korunması, bizim yakından ve alâka ile
takib ettiğimiz bir mevzudur.
Şurasını da memnuniyetle kaydedebilirim ki, Şarki Akdeniz ve Karadeniz
sularile Balkanlar 'da ve Yakın Şarkta, geçen sene işaret ettiğim iyi münasebetler,
ayniyle devam etmiştir.
Geçen seneden beri, dost ve Müttefik Devletlerin mühim ricaliyle bizim Dev
let adamlarımız arasında karşılıklı ziyaretler vukua gelmiş ve bu, dostluk
larımızın tezahürüne vesile olmuştur.
Hükümet, bu son sene zarfında, Devletlerle olan ticari münasebetlerini, mem
leketin ekonomik bünyesin uyacak mukavele ve anlaşmalar yaparak tanzim etti.
Bunlar arasında Fransa, İngiltere, Almanya ve Sovyet Rusya ile akdedilen
mühim ticari anlaşmaları, bilhassa kaydetmek isterim. Hükümetin dış teşkilâtının;
ekonomik kalkınma savaşımızla alakalı daireler için bilgi ve istihbarat ufkunu
genişleten yardımcı birer daire olarak, çalışmalarını tanzim etmek lâzımdır.
Dış siyasetimizin ayırıcı vasfını kısaca anlatmış olmak için, diyebilirim ki, tut
tuğumuz siyasî yol ve hedeften ayrılmıyoruz. Son senelerde; arsıulusal
münasebetlerde daimi değişiklikler olmasına rağmen, biz bu karışıklığın ortasın
da, sulhseverlikle duygulu olarak, karşılıklı dostluklarımıza riayet ediyoruz; On
ların mahiyet ve dairelerini genişletmeye müsaid zihniyetle arsıulusal vaziyet ve
vazifemizi göz önünde tutarak çalışıyoruz. Bu yolda, itina ile çalışmaya devam et
mek, Hükümete tavsiye edeceğim en doğru karar olduğu kanaatindeyim.
Aziz milletvekilleri,
Dünyaca malum olmuştur ki, bizim Devlet idaresindeki ana programımız
Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler idarede ve
siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat, bu prensipleri, gökten indiği
sanılan kitapların doğmalarıyla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve
gayibden değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
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Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurd, bağrından çıktığımız Türk
milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırab kaydeden yaprakların
dan çıkardığımız neticelerdir.
Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alakalı kılmaktan
mengeder. Biz, bütün Türk milletinin hadimiyiz. Geçen yıl içinde, Parti de
Hükümet teşkilâtını birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımızı
fiilen göstermiş olduk. Bu hadisenin bizim, Devlet idaresinde kabul ettiğimiz, kuv
vet birdir ve o milletindir hakikâtime uygun olduğu meydandadır.
Kuvvetin yegane kaynağı olan, Türk milletinin güzide "Vekillerini, büyük
bahtiyarlıkla eğilerek selamlarım.
4. BEŞİNCİ DÖNEM DÖRDÜNCÜ TOPLANTI YILINI
AÇIŞ KONUŞMASI
Başvekil Celâl Boyar (İzmir)
Teşkilâtı Esasiye Kanunu 'nun 36 ncı maddesi hükümlerine tevfikan Cumhur
Reisimiz Atatürk'ten aldığım emir üzerine bu seneye aid nutuklarını okuyorum.
Sayın milletvekilleri;
Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım.
Geçen sene aziz Kamutay arkadaşlarıma millet ve memleket için ne gibi feyiz
li işler başarmak istediğimizi izah etmiştim. Bu gün de bunlardan hangilerinin bu
yıl içinde yapıldığını bildirmek isterim.
Sayın arkadaşların;
Her şeyden evvel size kıvançla arz edeyim ki millet ve memleket geçen seneyi
de tam bir huzur ve sükun içinde yükselme ve kalkınma faaliyetile geçirmiştir.
Uzun yıllardan beri devam eden ve zaman zaman had bir şekil alan Tun
celi 'ndeki toplu şekavet hadiseleri muayyen bir program dahilindeki çalışmaların
neticesi olarak kısa bir zamanda bertaraf edilmiş o mıntıkada bu gibi vakalar bir
daha tekerrür etmemek üzere tarihe devrolunmuştur.
Cumhuriyetin feyzinden yurdun diğer evlatları gibi oradakiler de tamamile
istifade edeceklerdir.
Hususi idare ve belediyelerin bu yılki faaliyetleri, geçen senelerden fazla ve
daha verimli olmuştur.
İmar işlerinde belediyeleri, türeli surette aydınlatmak kılavuzlamak ve
faaliyetlerini takip ve murakabe etmek üzere merkezde bir teknik büro teşkili yol
ve yapı kanununda işlerin ve istimlak muamelelerinin süratle yürümesini temin
edecek tadilat yapılması, belediyeler bankasının imar işlerinde yardımını geniş
letmesi, çiftçi mallarının emniyetini korumak ve ziraî suçları süratle meydana
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çıkarıp suçluların cezalandırılması için Yüksek Kamutaya sunulmak üzere birer
kanun layihası hazırlanmıştır.
Büyük Meclisin tasvibine arz edilmiş olan yeni nüfus kanununun kabul ve tat
bikini nüfus işlerinin daha modern ve muntazam bir şekilde yürütülmesini temine
hizmet edecektir.
Muhterem arkadaşlar;
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti kendisine verilen sağlık ve içtimaî yardım
vazifelerine iskân ve göçmen işlerine Yüksek Meclisin kabul buyurduğu tahsisat
dahilinde başarile devam etmiştir.
Bu senenin ilkbaharında Orta Anadolu'da bilhassa Kırşehir ve Yozgat
havalisinde bir kısım köylerimizi harab ve aziz vatandaşlarımızdan bazılarının
ölümüne sebebiyet vermekle bizi çok müteessir eden bir yer sarsıntısı olmuştu.
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti ve ayni zamanda bu işle tavzif edilen Kızılay
cemiyeti felakete uğrayan vatandaşlarımızı korumak için derhal gereken tedbir
leri almışlardır.
Bu sahada yapılmasına karar verilen 2114 evden bir kısmı bitmiştir. Bir kıs
mının da inşaatı ilerlemektedir. Bu hizmet ve mesaiyi memnuniyetle kaydederim.
Yüce saylavlar;
Memlekette mevcud huzur ve asayişe muvazi olarak adalet cihazı da intizam
la işlemektedir.
Meşhud cürümler kanununun tatbikatından elde edilen iyi neticelerden örnek
alınarak bu kanun ağır cezalı cürümlere de teşmil edilmiştir.
inkılabımızın istikrarını teyid için yeni kanunî tedbirler alınmıştır. Bu maksadla Türk kanunundaki Devletin şahsiyetine ve Devlet kuvvetleri aleyhine taal
lûk eden cürümler daha kuvvetli müeyyidelere bağlanmıştır.
Ceza evlerinin terbiye, ıslah ve iş esaslarına göre düzeltilmesi yolundaki
hayırlı faaliyetin genişletilmesi cemiyete; doğru yoldan saparak hürriyetini kay
betmiş olan binlerce vatandaşı birer uzuv olarak kazandırmaktadır.
Sayın milletvekilleri;
Devletin ekonomik sahadaki yapıcı ve yaptırıcı kudret ve prensibinin ziraat
işlerimize de teşmili yolunda bir numune olmak üzere hükmi şahsiyeti haiz
"Ziraat İşletmeleri Kurumu " teşkil edilmiştir.
Millî ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmamıza
büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yapılacak program ve pratik çalışmalar
bu maksada ermeği kolaylaştıracaktır. Fakat bu hayati işi isabetle amacına ulaş
tırmak için, ilk önce, ciddi etüdlere dayalı, bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun
için de her köylünün ve bütün vatandaşların, kolayca kavrayabileceği ve severek
tatbik edebileceği bir ziraat rejimi kurmak lâzımdır.
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Tavsiyesinde bulunmuştuk. Buna aid etüdler ikmal edilmiştir.
Cumhuriyetin on beşinci yılı plânlı, sistemli ziraat ve köy kalkınmasının meb
dei olmalıdır.
Sayın arkadaşlar;
Ekonomi işlerimiz normal inkişaf yolunu takib etmektedir.
Bu yıl da istihsalin, mübadelenin ve kredinin düzenlenmesile sanayileşme ve
teşkilâtlanma sahalarında müsbet neticeler alınmıştır.
Maden tedkik ve arama işlerile maden işletmeleri mevcud programına göre
inkişaf etmektedir.
Dış ticaret politikamız vaziyete millî ve beynelmilel konjonktüre uyarak kar
şılıklı menfaat ve müsaadeler esasına bağlı kalmakta devam etmiştir.
İhracatın murakabesi ve ihraç mallarımızın standartlanması yolundaki çalış
malar yürümekte ve hayırlı neticeler elde edilmektedir.
Bu sene yeniden bir takım ihraç mallarımız daha murakabe edilen mallar
arasına girmiştir.
Böylece ihracatımızın itibarını yükselttiğini gördüğümüz bu usulün sahası
genişletilmektedir.
Halkımızın bedii kabiliyetlerine makes olan ve hergünkü ihtiyaçlarımızın
büyük bir kısmını karşılayan el ve ev küçük sanatlarının Cumhuriyet rejiminde
lâyık olduğu mertebeye yükseltilmesi icab eder. Bunun için teşvikler yapılmasını
ve bu babdaki layihanın bir an evvel müzakeresini tavsiyeye şa\an bulurum.
Geçen içtima devresinde Yüksek Meclisin kabul buyurduğu sermayesinin
tamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile
idare ve murakabeleri hakkındaki kanunun tatbiki için teşkilâta başlanmıştır.
Memleketin muhtelif yerlerinde kredi ve satış kooperatiflerinin ve birlik
lerinin kurulmasına devam edilmiştir. Ezcümle Karadeniz mıntıkasında fındık
mahsulümüz için beş kooperatif ve bunlar için merkezi Giresun'da olmak üzere
bir birlik teşkil olunmuştur.
Küçük esnafa ve küçük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri temin et
mek üzere Halk Bankası ve Halk Sandıkları kurulmuştur.
Kredinin normal şartlar altında ucuzlatılmasının ekonomik alandaki mühim
tesiri malumdur. Büyük Millet Meclisinin kabul buyurduğu kanun ile faiz had
lerinin indirilmesini memnuniyetle karşılarım.
Büyük Millet Meclisi Denizbank'ı kurmakla çok isabetli bir harekette bulun
muştur.
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Birinci beş senelik sanayi plânımız muvaffakiyetle bitmek üzeredir. Buna
ilaveten üç senelik bir maden işletme programı tanzim edilmiş ve tatbikine baş
lanmıştır. Bu üç senelik maden programının büyük bir kısmını içine almak ve
şeker sanayiini de genişletmek suretile makine, kimya, gıda maddeleri, toprak ve
su mahsulleri, ev mahrukatı sanayii ile liman inşasını ve nakliye vasıtalarının
çoğaltılmasını ve deniz işleri için duyduğumuz ihtiyaçları ihtiva ve ifade eden
dört senelik üç numaralı yeni bir program yapılmış ve ilân edilmiştir.
Bu plân için sarf olunacak para 85 ila 90 milyon lira arasında tahmin edil
mektedir. Buna aid kredinin temin edildiği malûmdur.
Memleket için faydalı olan her teşebbüsü yüksek bir vatanseverlik duygusile
terviç ve himaye eden değerli Kamutayın bu plânı da müzaheretine mazhar
kılacağından şüphe etmiyorum.
Muhterem millet vekilleri;
Memleketin imarı ve kalkınması yolunda çok mühim vazifeler alan Cum
huriyet Nafıasının bu yıl içindeki çalışmalarının azami randıman vermiş ol
duğunu görmekteyim.
Geçide açılan büyük köprülerin bu yıl 115 'e baliğ olduğunu kayid ve adet
lerinin ihtiyaçla mütenasib olarak süratle çoğaltılmasını temenni ederim.
İstanbul'dan başlayan Avrupa turistik asfalt yolunun birinci kısmı ikmal edil
miştir ve son kısımlarının inşaatına devam edilmektedir.
Memleketin umumî su siyasetinin büyük ehemmiyeti üzerinde durmaktayız.
Geçen devrede kabul buyurduğunuz bir kanunla Adana Ovasının sulama işlerine
hız verilmiş olmasını memnuniyetle kaydederim. Diğer su işlerimiz de program
dahilinde yürümektedir.
Geçen sene yapılmasına başlandığını bildirdiğim radyo merkezi stüdyosu
tamamlanmıştır.
Şirketlerden elimize geçen demiryollarının ıslahına ve muharrik ve mütehar
rik edevatın her türlü ihtiyaca cevab verecek surette ikmaline çalışılmaktadır.
Memlekette nakliye hacmi artmaktadır. Muhtelif malların şevkini kolaylıkla
temin etmek için yeni nakliye vasıtaları sipariş edilmiş ve 3 numaralı programda
da bu hususa ayrıca yer verilmiştir.
Geçen yıl Divriği 'ye ulaştığını gördüğümüz demiryolunun bu yıl Erzincan 'a
vardığını ve önümüzdeki yıl içinde de Erzurum şehrine vasıl olacağım kıvançla
müjdelerim.
Arkadaşlar;
Maliyemiz denk bütçe, sağlam tediye, vergi sistemlerini mükellef lehine ıslah
ve tahfif ve millî paranın istikrarını muhafaza prensiblerini tam bir sadakat ve
muvaffakiyetle takib ve tatbik etmektedir.
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Halkın ve çiftçinin vergi yükünü hafifletmek yolunda öteden beri güdülen
prensibin imkân nispetinde tatbikına bu yıl da devam edilmiştir.
Kazanç ve muvazene vergilerinde yünlü ve pamuklu kumaşların istihlak ver
gisinde ve hayvan vergilerinde indirmeler yapılmış, hayvan sergisinin at ve katıra
aid kısmı ile tıbbi ve ispençiyar maddelerin istihlak vergisi tamamen kaldırılmıştır.
Bir kısım vergilerde yapılan mühim indirmelere rağmen tahsilat muhammen
varidattan geçen senede 29 milyon lira bir fazlalık göstermiştir.
Bu seneki tahsilatın da tahminlerden ziyade olacağı umulmaktadır.
Ekonomik sahadaki inkişafla mütenasib olarak daima bütçe tahminlerini aşan
Devlet varidatının devamlı artışı bir taraftan vergi tahfiflerini muayyen bir prog
ram dairesinde tahakkuk ettirmeğe, diğer taraftan muhtelif sahalarda verimli iş
lere ve Milli Müdafaa hizmetlerine daha çok pay ayırmağa imkân vermektedir.
Teşviki Sanayi Kanunu 'ndan istifade eden müesseselere hariçten getirdikleri
ibtidai maddelerle makine, alat ve edevat için verilmiş olan gümrük muafiyeti kal
dırılarak mezkûr kanundan istifade eden ve etmeyen bütün sanayi erbabına şamil
olmak üzere bu nevi ibtidaî maddelerle makine, alat ve edevatın gümrük resim
lerinin cüzi bir hadde indirilmesi ve makine âlat ve edevatı için muamele vergisi
muafiyetinin kabul edilmesi memleket sanayii üzerinde hayırlı neticeler verecek
bir tedbir olmuştur.
Bir kısım vergilerimizin tarh ve cibayet usullerinin ıslahı ve tatbikatta sadelik
ve birlik temini maksadile hazırlanarak Yüksek Kamutaya sunulan layihanın bir
an evvel çıkarılmasını temenniye değer bulurum.
Sayın arkadaşlarım;
İnhisarlar idaresi kurumlarının malî monopol, ticarî teşekkül ve malî
valorizasyon kurumu karakterini iktisab etmesi için icab eden esaslı tedbirler
alınmakta ve semereleri de elde edilmektedir.
Çok kıymetli ve nefis mahsullerimizden biri olan tütünün ziraat usullerini
düzeltmek zürrai, mahsulünü işletmek ve değer fiyatile satmak bakımından ay
dınlatmak ve korumak, tütünlerimizi dünya piyasalarına daha çok tanıtarak.ihracatını azami hadde çıkarmak yolundaki gayretler iyi neticeler vermektedir.
Diğer inhisar maddelerinin istihsal ve istihlakinde de inkişaflar görülmek
tedir.
Sevgili arkadaşlarım
Yüksek tahsil gençlerini istediğimiz ve muhtaç olduğumuz gibi millî şuurlu
ve modern kültürlü olarak yetiştirmek için İstanbul Üniversitesi 'nin tekamülü,
Ankara Üniversitesi 'nin tamamlanması ve Şark Üniversitesi 'nin yapılan etüdlerle tesbit edilmiş olan esaslar dairesinde, Van Gölü civarında kurulması mesaisine
hızla ve önemle devam edilmektedir.
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Geçen sene tecrübelerinin ümid verici mahiyette olduğunu kaydettiğim eğit
men okulları çok iyi neticeler vermiş ve eğitim kadrosuna bu yıl 1.500 kişi daha
ilave edilmiştir. Önümüzdeki yıllar içinde bu mikdarın artırılacağı şübhesizdir.
Türk Tarih ve Dil Kurumları 'nın çalışmaları takdire layik kıymet ve mahiyet
arz etmektedir. Tarih tezimizi reddedilmez delil ve vesikalarla ilim dünyasına tanı
tan Tarih kurumu memleketin muhtelif yerlerinde yeniden kazılar yaptırmış ve
beynelmilel toplantılara muvaffakiyetle iştirak ederek yaptığı tebliğlerle ecnebi
uzmanların alaka ve takdirlerini kazanmıştır.
Dil Kurumu en güzel ve feyizli bir iş olarak türlü ilimlere aid Türkçe terim
leri tesbit etmiş ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden kurtulma yolun
da esaslı adımını atmıştır.
Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe terimlerle yazılmış kitablarla başlamış
olmasını kültür hayatımız için mühim bir hadise olarak kaydetmek isterim.
Türk gençliğinin kültürde olduğu gibi spor sahasında da idealine ulaştırıl
ması için Yüksek Kamutayın kabul ettiği 'Beden terbiyesi! kanununun tatbikına
geçildiğini görmekle memnunum.
Muhterem arkadaşlarım;
Vatanın ve rejimin koruyucusu olmakla kalmayıp en geniş ve hakiki manasile
bir sulh amili ve bir eğitim ve öğretim ocağı olan yenilmez ordumuzun geçen sene
de işaret ve izah ettiğim gibi son sistem silah ve motorlu vasıtalarla cihazlandırılması yolundaki çalışmalara hız verilmiştir.
Geçen sene Büyük Kamutayın kabul buyurduğu tahsisat üzerine bir umumî
silahlanma programı yapılmıştır. Tatbikatı ilerlemektedir.
Deniz kuvvetlerimizin takviyesi için lüzumlu harb gemilerimizin küçük bir kıs
mı sipariş edilmiştir. Büyük bir kısmı da sipariş edilmek üzeredir.
Bu meyanda mevcud gemilerimizin daha mükemmel bir hale konulması için
tertibat alınmaktadır.
Bu sene Gölcük harb tersanemizin inşasına başlanacaktır.
Hava programımız önemle tatbik olunmak tadır.
Şanlı adını andıkça gönül ferahı ve sonsuz gurur duyduğumuz kıymetli or
dumuz bu yaz Şark bölgesinde tabiatın en çetin ve haşin şartları içinde yaptığı,
manevralarda her gün artan kudret ve kabiliyetini bir kere daha göstermiştir.
Çok değerli komutan ve subaylarımızla kahraman erlerimizi huzurunuzda if
tihar ve takdirle selamlarım.
Sayın milletvekilleri; Harici siyasetimizin son sene zarfındaki inkişafı geçen
sene ana vasıflarını çizmiş olduğum esaslar dairesinde cereyan etmiştir.
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Son aylar zarfında sulh, çetin bir imtihan geçirdi. Şimdi imtidadını ancak
daha bir müddet sonra anlayabileceğimiz yeni bir sükun devresi içindeyiz.
Sulh, milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu mefhum bir
defa ele geçirilince daimi bir ihtimam ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını
ister.
Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlendirmek, her sahada her türlü ih
timallere karşı koyabilecek bir halde bulundurmak ve dünya hadisatının bütün
safahatını büyük bir teyakkuzla takib etmek sulh sever siyasetimizin dayandığı
esasların başlıcasıdır.
Milletlerin emniyeti ya iki taraflı veyahud çok taraflı umumî müşterek anlaş
malarla uzlaşmalarla temin edilebilir diye mutlak mahiyette ortaya atılan ve her
biri diğerlerine zıd addedilen prensipler sulhun muhafazası emrinde bizim için
kati ve isabetli değildir ve olamaz. Bunların her birini coğrafî ve siyasî icab ve
vaziyetlere göre kullanarak sulh yolundaki ihtimamı realitelere tevfik etmek her
millet için ayrı ayrı bir vazifedir.
Cumhuriyet Hükümeti bu hakikati görmüş tatbik etmiş en yakın komşuları ile
olduğu kadar en uzak Devletlerle olan münasebetlerini dostluklarını, ittifaklarını
ona göre tanzim etmeği bilmiş ve bu sayede harici siyasetimizi sağlam esaslara
istinad ettirmiştir.
Balkan siyaseti Balkanların münferid ve müşterek menfaatlerinin en beliğ bir
ifadesi Balkan milletlerinin her birinin ayrı ayrı kuvvetleşmesi de sulh yolundaki
dinamik tarzı telakkinin fiili bir misalidir.
Burada memnuniyetle kaydetmek istediğim bir hadise Balkan milletlerinin
birbirine büsbütün yakınlaştırmakta kuvvetli âmil olmuştur. Ve yarın için de
ümidler vadeden bir eserdir. Selanik'te Balkan Misakı Devletleri namına Konsey
Reisi ve Muhterem Yunan Başvekili General Metaksas ile Sayın Bulgar Başvekili
Müsyü Köse İvanof arasında imza edilmiş olan anlaşmadan bahsetmek istediğim
anlaşılmıştır. Bu anlaşmada sulh yolundaki mütemadi gayretlerimizin ve Balkan
Devletlerinin takib edebildikleri salim politikanın hayırlı bir tecellisidir.
Yine aynı realiteler aynı dinamizm ve ayni yüksek gayeler Sadabad akidlerinin maziden mevrus hurafeleri nasıl bir hamlede yıkarak münasebetlerini yeni
ve velüd esaslara istinad ettirmeği bildiklerini göstermiştir.
Türkiye 'nin diğer Devletlerle olan münasebetleri geçen sene sarahatle gös
terdiğim yolda dostane inkişafım takib ederek ilerlemekte bulunuyor.
Hatay meselesinin son sene zarfında geçirmiş olduğu safhalar malumunuz
dur.
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Bu millî davayı bir Türk-Fransız dostane anlaşmasile halletmek yolundaki
mesai muvaffakiyete erdi. Türk ve Fransız askerlerinin muvakkat ve müşterek iş
gali bu anlaşmanın bariz tezahürü oldu. Bu sayede sükûn yerleşti ve intihabat ik
mal olundu. Nihayet Hatay, Millet Meclisine ve istiklaline kavuştu. Müstakil
Hatay Devleti bugün inzibat kuvvetlerini tanzim eylemek ve memleketin dahili
emniyetini de kendi vasıtalarile temin etmekle meşguldür. Bunun da yakında
başarılacağını ümid ediyoruz.
Geçen sene "Yarınki Türk-Fransız münasebetlerinin dilediğimiz yolda in
kişafına Hatay işinin iyi bir yönde yürümesi esaslı bir ölçü ve âmil olacaktır"
demiştim. Filhakika Hatay işindeki Türk-Fransız anlaşması iki Devlet arasındaki
münasebetleri çok dostane bir duruma getirmiştir.
Hatay işinde istihsal edilen neticelerin istikrarı Türk-Fransız dostluğunun da
inkişafı ve tebellürüne bir esas teşkil edeceği kanaatindeyim.
Cumhuriyet Hükümeti geçen seneden beri muhtelif devletlerle iktisadî
münasebetlerini tanzim eden mukavele ve anlaşmalar imza etmiş bulunuyor. Bu
meyanda İngiltere Hükümeti ile akdedilen ticaret anlaşması ve ayni zamanda 16
milyon İngiliz liralık bir ticaret ve teslihat kredisi mukavelesini zikretmek isterim
ki esasen buna müteferri kanun yüksek tasdikınıza iktiran etmiştir.
Birkaç gün evvel memleketimizi ziyaret eden Almanya'nın mümtaz İktisad
Nazırı Bay Funk ile 150 milyon marklık bir kredinin esaslarında mutabakat hasıl
oldu. Teferruat yakında iki Hükümet arasında tesbit edilecektir.
Bu kredi anlaşmalarını memleketimizin malî itibarına karşı gösterilen ciddi
emniyetin ve harici siyasetimizdeki dürüst hareketin bir tecellisi olarak telakki et
mek lâzım gelir.
Hükümetin akdettiği mukaveleler meyanında hukukî sahada muhtelif anlaş
malar mevcud olduğu gibi istiklaline kavuşan dost Mısır devleti ile aktedilen bir
de dostluk, ikamet ve tabiiyet mukavelenamesi mevcud bulunmaktadır.
Büyük komşu ve dostumuz Sovyet İttihadı Cumhuriyeti ile geçen yıl içinde
yeni bir hudud mukavelesi imza edilerek iki memleketin hudud münasebetleri bu
suretle iki taraf tecrübelerinin gösterdiği salim esaslara bağlanmıştır. Bu
mukavelenin yakında meriyet mevkiine konulması beklenilmektedir.
Yine geçen yıl içinde italya Hükümeti, Montrö'de imza edilen ve kendi iş
tirakine açık bırakılan Boğazlar mukavelesine iltihak etmiş ve bu komşu büyük
memleketin bize karşı olan bu dostane hareketi memleketimizin de ayni dostane
hissiyatile karşılanmıştır.
Büyük Kamutay; şimdiye kadar olduğu gibi bütün işlerinizde başarılar di
lerim.
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IV. BÖLÜM

V. DÖNEMDE KURULAN HÜKÜMETLER VE
PROGRAMLARI
1. İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETİ
1.1. Hükümet Üyeleri
Seçimler yapılarak Meclis yenilendiğine göre teamül olarak hükümetin de
yenilenmesi gerekiyordu. Bunun için mevcut hükümetin istifası zorunluydu.
Nitekim İsmet İnönü 1 Mart 1935'te istifasını Cumhurbaşkanı'na sunmuştur
"Reisicumhur Atatürk 'ün yüce katına
Yeni seçim dolayısıyla hükümetin istifasını yüce katınıza arz ediyorum.
Hükümetin yükümlerini kolaylatmak için esirgemediğiniz çok değerli yardımlara
icra Vekilleri Heyetinin derin minnetlerini sunarım.
İcra Vekilleri vatanın ilerlemesi için Atatürk'ün daima millet başında bulun
masını öz candan dilemekte bir ve beraberdir.
Başvekil
Malatya Saylavı
İsmet İnönü "
Cumhurbaşkanı bu durumu şu tezkeresiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
bildirmiştir.
1 Mart 1935
"Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Yeni seçim dolayısıyla İcra vekilleri heyeti istifa etmiştir.Yeni heyetin yine
Malatya saylavı İsmet İnönü tarafından teşkili tensib olunmuştur.Yeni heyetin
teşekkülüne kadar İstifa eden İcra Vekilleri Heyetinin ifayı vazifeye devam ede
ceğini arzederim
Reisicumhur
K. Atatürk"
Atatürk yeni hükümeti kurma görevini 1 Mart 1935'te şu yazıyla tekrar İsmet
İnönü'ye vermiştir.
"Başvekil Malatya Saylavı İsmet İnönü 'ye
1 Mart 1935 tarihli tezkere cevabıdır.
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Yeni seçim dolayısıyla hükümetin bildirilen istifası kabul edilmiştir. Yeni kabi
nenin gene tarafınızdan teşkil ve teklif edilmesini ve yeni Heyeti Vekilenin teşek
külüne kadar ifayı vazifeye devam edilmesini rica ederim
Reisicumhur
K. ATATÜRK
İsmet Paşa şu üyelerden oluşan bir hükümet kurmuş ve Cumhurbaşkanının
onayına sunmuştur.
Adliye Vekili

: Şükrü Saraçoğlu (İzmir)

Millî Müdafaa Vekili

: Kâzım Özalp (Balıkesir)

Dahiliye Vekili

: Şükrü Kaya (Muğla)

Hariciye Vekili

: Dr.Tevfik Rüştü Araş (İzmir)

Maliye Vekili

: Fuad Ağralı (Elaziz)

Maarif Vekili

: Abidin Özmen (Aydın)
Saffet Ankan (Erzincan 16.6.1935)

Nafia Vekili

: Ali Çetin Kaya (Afyon)

İktisat Vekili

: Celâl Bayar (İzmir)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili : Dr.Refik Saydam (İstanbul)
Gümrük ve İnhisar Vekili

: Ali Rana Tarhan (İstanbul)

Ziraat Vekili

: Muhlis Erkmen (Kütahya)
Şakir Kesebir (Tekirdağ 1.6.1937)

Cumhurbaşkanı bu hükümeti onaylamıştır. Böylece hükümetin oluşum süreci
tamamlanmıştır. Ancak Anayasanın 44. maddesi uyarınca hükümetin programını
hazırlaması ve meclise sunması zorunluydu. Nitekim yeni Hükümet vakit geçir
meden programını hazırlamaya başlamış ve hazırladığı programı 7 Mart 1935'te
TBMM Genel Kuruluna sunmuştur:
1.2. Hükümet Programı
Büyük ulusun sayın vekilleri,
Hükümet şimdiye kadar olduğu gibi, sade bir program sahibidir. Ancak prog
ramı tatbik için sağlam bir azim ve kati bir karar ile çalışmak yolundadır. Biz, inkılabların vücuda getirdiği yeni Türk cemiyetinin içeriden ve dışarıdan sulh ve em
niyet içinde çalışıp ilerlemesini ve açılmasını amaç tutuyoruz. Sulhun ve huzurun
bulanmadan kalacağına ve icabında ehliyetle ve fedakarlıkla korunacağına, güven
havası, yurdun imarı ve yurtdaşın refahı için birinci şart olduğuna inanıyoruz.
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Ekonomi alanında zamanın şartları ve istekleri gittikçe zorlaşmakta olduğunu
görüyoruz. Biz, ülkenin ödeme kabiliyetini kolaylaştıracak bir ticaret sistemini
tâkib etmeğe mecburuz. Diğer taraftan memleket dahilinde istihsali ve istihlaki
artıracak yeni ve geniş faaliyetleri teşvik etmeği lüzumlu görüyoruz. Sanayileş
meğe verdiğimiz ehemmiyet, her zamandan ziyade artmıştır. Yeni bir ekonomik
karar olarak Yüksek heyetinize arzeder ki Hükümet sınaî mamulatımızın dahilde
istihlakini artırmak için özel tedbirler almağa karar vermiştir.
Şeker, kömür, çimento gibi mahsullerin fiyatları üzerinde esaslı indirmeler
yapılarak bunların içerde sürümleri artırılacağını sanıyoruz.
Hükümet, hem genel hizmet veya şirket masraflarını indirerek hem yerli ürün
ve mamullerin bedellerini ucuzlatarak yurdda yeni ve esaslı bir genlik açılacağı
na inanıyoruz.
Deniz nakliyemizi ıslah etmek ve yenilemek ve umumiyetle tarifeler üzerinde
ucuzluğa ve kolaylığa gitmek yolumuzdur.
Demiryollarının, rıhtımların ve limanların Devlet elinde bulunmasının fay
daları her gün daha ziyade anlaşılmaktadır. Nakliyede ucuz ve ekonomik işlet
meyi iltizam ediyoruz.
Sayın saylavlar,
Dışarı siyasada sulh ve emniyeti korumak ve teşkilâtlandırmak için bütün
kudretimizle çalışıyoruz. Dostlarımıza, taahhütlerimize sadakat ve genel olarak
yakın komşularımızla iyi geçinmek için elimizden gelen her şeyi samimiyetle yap
mak, siyasetimizdir. Bu siyasetin ana çizgileri içinde uluslararası hadiseleri dik
katle takib ediyoruz.
Sovyet İttihadile münasebetlerimiz her zamandan ziyade sıcak bir dostluk
içindedir. Sovyet sanayiinin güzel eserleri sanayileşme hayatımızda ebedi dostluk
içindedir. Sovyet sanayiinin güzel eserleri sanayileşme hayatımızda ebedi dostluk
hatıraları olarak yükselmektedir. Büyük Sovyet İttihadile yakın ve samimi dost
luğumuz, gerek siyaset alanında ve gerek diğer her alanda her gün daha ziyade
kuvvetlenmekte ve genişlemektedir.
Balkan paktının uluslararası sulhu için büyük kıymeti, her münasebetle par
lak bir surette kendini göstermektedir. Müttefikler taahhüdlerine sadıktırlar. Müt
tefikler birbirinin emniyetini kendi emniyetleri gibi tutmak zihniyetindedirler.
Iran ile aramızda mevcud olan dostluk ve güven siyaseti mutlu bir surette iler
lemektedir. Dost memleketin her vesile ile tesanüd ve muhabbet havasını zikret
mek, benim için gerçekten bir kıvançtır.
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Afgan Devleti ile aramızda öteden beri devam edegelen samimi dostluğumuz
tabii bir surette inkişaf etmektedir.
Bulgaristan ile münasebetlerimizin dostça mahiyetinin delillerini bu komşu
memleketin büyük salahiyetli ağızlarından işitmek, Türk ulusunca yüksek değeri
ile takdir edilmektedir. Aramızda iyi geçinmek, dostluğu artırmak ve Balkanlarda
sulhun muhafazasında müşterek büyük menfaatlerimizi görmek niyetlerimiz, ki
karşılıklı olduğuna şüphe etmiyoruz, geniş ve güzel tatbikata namzed bulunmak
tadır. Balkan Devletleri arasında birbirinin saadetini özlemek zihniyeti istikbal
için hayırlı bir müjde olmasını dileriz.
Diğer büyük devletler ve diğer memleketlerle münasebetlerimiz dostane in
kişafını takib etmektedir.
Sayın ve sevgili saylavlar,
Bizi çalışmamızda teşvik etmek kararında iseniz, bunu reylerinizle göster
menizi dileriz.
1.3. Hükümet Programı Üzerine Yapılan Tartışmalar
Programın okunmasının bitmesi üzerine program üzerine tartışmalara geçil
miştir.
İlk sözü Halil MENTEŞE (İzmir) alarak şunları söylemiştir. "Arkadaşlar
General İsmet İnönü 'nün, 10 senelik başvekilliği esnasında memlekete yapmış ol
duğu büyük hizmetleri görüp de takdir etmemek için insanın menfur bir ihtirasın
zebunu olması lâzımdır. Daha iyi bir programla, daha faydalı neticeler alamaz mı
idi? Bu sual münakaşa edilebilir. Fakat şu muhakkaktır ki Devletin işleri büyük
bir hulus derin bir vatanperverlik ve büyük bir dirayetle sevk ve idare edilmiştir.
Ben bu işleri burada tadat emeğe lüzum görmem, çünkü hepiniz de bilirsiniz,
bütün memleket de bilir. Bence General ismet inönü 'nün memlekete yapmış ol
duğu en büyük hizmet, teşkilâtı Esasiye 'nin tesbit ettiği demokrasi esaslarında
sebat ederek ütopik doktrinler üzerinde beşeriyete yeni nizamlar bulmak üzere
şurada burada vuku bulan tecrübelere Devletin siyasetini kaptırmamış olmasın
dadır. Şu muhakkaktır ki beşeriyeti bugünkü medeniyet ve terakki seviyesine,
demokrasi esasları dairesinde kurulmuş olan nizam içinde azamî inkişafı bulan
ferdi teşebbüslerdir. Ferdi teşebbüsler derken Devletin iktisadiyattaki rolünü
unutmamak lâzımdır. Devlet eski göreneklere göre bir emniyet jandarması, bir
emniyet muhafızı olmaktan çıkmıştır. Devletin, amme menafiinin muhafazasında
hakem rolü tamamı ile elindedir. Demokraside böyledir ve böyle olmalıdır. Bil
hassa bizim memleketimiz iktisadî kapitülasyonların tazyiki altında vaktile münkesifolan sanayi sönmüş ve sırf ziraî bir memleket haline gelmiş ve iktisadî kıy94

metleri, muhtaç olduğu eşyayı hariçten almağa kâfi gelmediği için tediye
muvazenesi daima açık olarak devam etmiştir. İktisadi kapitülaslonların mevcud
olduğu devirlerde bu açık hariçten mütemadiyen yapılan istikrazlarla
kapatılıyordu. Fakat bu istikrazlar yapıldıkça Devletin hidematı umumiyesini
sevk ve idare için, orduyu, donanmayı ihzar için elinde bulunan kudret yavaş
yavaş bu borçların amortismanına karşılık olmak üzere günden güne azalıyordu
ve bu gidiş bir iflas gidişi idi. Binaenaleyh bu vaziyette bulunan bir memlekette
iktisadî kapitülasyonlar kalktıktan sonra elbetteki birinci vazife, memleketin
tediye muvazenesini karşılaştırmak ve memleketin iktisadî muvazenesini kurmak
tır. İktisadî muvazeneyi kurmak için maatteessüf ziraat hayatı memlekette geniş ve
büyük sermaye kurmaya mâni olduğu için hususî teşebbüslerin yapamayacağı
büyük işleri Devletin üzerine alması ve bu ihtiyacı önlemesi zaruridir.
Binaenaleyh şeraitî iktisadîyenin müsait olduğu sahalarda biran evvel fabrikalar
kurarak memleketin kendine mümkün olduğu kadar kafi gelecek surette iktisaden
müstakil bir vaziyette bulunmasında elbette faal bir rolü olacaktır. Fakat İsmet
Paşa Hazretlerinin bir nutkunda söyledikleri gibi bizde Devletçilik diğer mem
leketlerde olduğu gibi hususî teşebbüsleri iktisadî sahadan birer birer ihraç etmek
değil, yalnız onların yapamayacağı ve memleketin muhtaç olduğu büyük işleri
önlemektir ve kendi tabirince bir müdafaa vasıtası olarak kullanmaktır.
Binaenaleyh ileride de bu hudud dahilinde kalınacağına ve bu yolda
yürüneceğine hiç şüphem yoktur.
Şu muhakkaktır ki demokrasi esasları dairesinde kurulmuş olan şerait ve
nizam içinde ferdi teşebbüsün azami inkişafını bulmasıdır ki beşeriyeti bugünkü
medeniyete yükseltmiştir. Buna varıncaya kadar bizim katedecek etaplarımız var
dır. Bunlara doğru emin yollardan emin metodlarla yürümek mecburiyetindeyiz.
Dedim ki, Hükümetin, Devletin iktisadiyatta amme menafini korumak
hususunda hakem rolü elindedir ve elinde kalmalıdır. Her gün şükranla görü
yoruz ki memleketin ufuklarında bacalar yükselmektedir. Gelecek senelerde alı
nan büyük teşebbüslerle daha bir çokfabrikalarımız kurulmuş olacaktır. Bu suret
le bugün elli bin tahmin edilen amele miktarı da artacaktır. Binaenaleyh sınıflar
arasında muvazeneyi kurmak, mücadeleye mâni olmak, vahdeti tesis için Devletin
bugünden hakem rolünü alarak sosyal kanunları ihzar etmesi ve neticelendirmesi
lâzımdır kanaatindeyim.Bunun için Başvekilimizin nazarı dikkatlerini celbederim. Çünkü devanse edilmezse, Devlet sosyal kanunları biran evvel ihzar et
mezse, hariçten vuku bulacak tazyikle bu kanunlar yapılacaktır. O vakit mem
lekette disiplinli demokrasi olarak güttüğümüz fikri bozacak hatalı bir takım
cereyanlar tevellüd edebilecektir. Başvekil Paşa Hazretleri buyurdular ki: Mem
lekette sanayiin istihlakatını genişletmek için ucuzlatma tedbirlerine müracaat
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edeceğiz. Ve bu ucuzlatma şu ve bu sanatlara teşmil edildiği gibi yavaş yavaş
bunun üzerinde yürüyeceğiz. Bu mesele, yalnız sanayiin İslahatını genişletme
meselesi değildir. Bu mesele, daha büyük ve daha geniş bir meseledir ve ondan
dolayıdır ki bu meseleyi daha geniş sahada almak lâzım geliyor, kanaatindeyim.
Bu müstahsilin müstehlikin de %75'ini teşkil eder, bilhassa çiftçinin, kıymet
lerinin sukutile muhtaç olduğu eşyanın kıymetleri arasındaki ağır muvazenesiz
liğin bütün bütün izalesi mümkün olmuyor. Fakat hafiflemesi meselesidir. Onun
için sanayiin fiyatlarını ucuzlatmak meselesi, münakaleyi indirmek meselesi el
bette ki çiftçinin bu vaziyeti üzerinde büyük bir salah hasıl edecektir. Fakat ben
ce yalnız bu kafi değildir. Çiftçinin muhtaç olduğu diğer eşya vardır ki onların
sanayi ile alakası yoktur. Doğrudan doğruya Hazineye varidat membaıdır.
Binaenaleyh onlar üzerinde de tevakkuf etmek lâzımdır. Mesela, gazyağı. Biliyor
sunuz ki bütün köylerin bütün memleketin zaruri bir ihtiyacıdır. Binaenaleyh, gaz
yağı fiyatları üzerinde de tenzilat yapmalı, tarifelerde tenzilat yapmalı, bu
fedakarlığı ihtiyar etmelidir.
Sonra tuz meselesi; bu da malî bir meseledir. Fakat gerek hayvan gerekse in
sanın gıdası noktai nazarından çok mübrem bir ihtiyaçtır. Tuz, köylünün bugünkü
iştira kabileyetine nazaran çok yüksektir.
Bu husustaki vaziyeti tamamı ile tezahür ettirmek için arzediyorum: Bir gün
çiftlikten geliyordum; yolda yirmi kadar eşek üzerinde çuvallar, arkasında da yir
mi kadar adama rastladım. Bu mıntıkada böyle çuval içinde eşeklerle nak
ledilecek bir şey bulunmadığını düşünerek ne olduğunu anlamak istedim ve oto
mobili durdurarak sordum.
Cevaben dediler ki, tuzlu toprak almaya gidiyoruz. Muğla 'nın dağ köylerin
den getiriyorlarmış. Köyden ne vakit çıktınız diye sordum, yıldızla beraber, dedi
ler. Karakaya denilen bir mevkii ki, oradan denize daha üç saat vardır. Bir yük
topraktan ne kadar tuz alabiliyorsunuz dedim, üç okka dediler. Canım dedim, üç
okka tuz için yıldızda çıktınız, 18 saat gittiniz ve 18 saat geliyorsunuz. Ne yapalım
dediler, paramız yok ki, alalım. Sonradan haberdar oldum ki, İnhisar idaresinin
kolcuları buna da mâni olmuşlardır. Onun için arkadaşlar, bu tuz meselesi
mühimdir, nazarı dikkatinizi celb ederim. Bilhassa Başbakanın. Bu meselenin
ehemmiyeti büyüktür. Hafifletilmesi zaruridir ve imkân da bulunabilir.
Efendim, harici vaziyet itibari ile de arz edilen manzara hakikaten iftihara
değer bir manzaradır. Bu manzara şudur: Artık yeni Türk Devleti başka devlet
lerin etrafında dönene bir peyk değildir. Kendi mihverinde dönen müstakil bir
kudret rolü oynamaktadır. Sözlerimi burada bitiriyorum. Başvekilimize ve
Hükümetimize yeni muvaffakiyetler temenni ediyorum.
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Refik İNCE (Manisa) : söz alarak; Devletin yürümesi ve yaşaması yükünü
üzerine alanların her şeyden evvel bilgi ve azim meziyetlerine malî k olması düs
turlarını bir an düşündükten sonra, millet namına bizden itimat isteyen İsmet
İnönü 'nün bu ağır ve esaslı vazife ve ağır hayatın vaziyetine göre 10 seneden beri
gördüğümüz ve bundan sonra da göreceğimiz eserleri karşısında, bu eseri gören
gözlerin vicdanlara telkin ettiği şükranı eda etmemek biraz eksik gibi olurdu.
Binaenaleyh ben bu yeni programın asli hatlarını, anayollarını bize gösterdikten
sonra bizden itimat isteyen ismet inönü 'ye bundan evvel yaptığı işlerden dolayı
teşekkür borcunu yaptıktan sonra bundan sonra dahi yapacağı işlerin büyük
vukuf ve esaslı bir azimle, kendi tabiri veçhile, sağlam bir azimle yürütmek
kanaatinde olduğu ifadesine karşı teşekkürü ayrıca borçlanırım.
İçinde bulunduğumuz devrin icablarını, yine kendi ifadeleriyle, yurdun refahı,
yurddaşın saadeti diye iki beliğ fıkra ile hulasa eden ve bu emelle Devlet maki
nesini yürüteceğini vadeden bir başvekile herhalde her vatandaşın itimat etmesi
gayet esaslıdır ve bihakkın yerinde verilmiş bir nottur. Onun içindir ki; ben
yürüdüğü yolu bilen, yürüyeceği istikameti çizen ve bu çizgi üzerinde şimdiye
kadar olduğu gibi azimle, behemehal muvaffak olacağı kararını veren bu Devlet
reculü huzurunda tekrar millet namına teşekkür ederim.
Nasıl teşekkür etmeyeyim ki; Devletin alâkadar olduğu işlerde fertlerin yapa
mayacağını devlete maleden ve binaenaleyh demiryollarını, limanları ve buna
mümasil işleri Devletin tükenmez hazinesine ve kuvvetine dayanarak yürüten
Hükümet, aynı zamanda yurttaşın faaliyeti için sahalar açmayı, yurttaşın
faaliyetini temin etmek için bir çok ucuzluklar elde eylemeyi ittihaz edeceğini
ifade ediyor. Dünyanın buhranlar içinde yıprandığı ve birçok ıztırabların her
memlekette aksülameller yaptığı bir devrede takip edilen esaslı, metodlu ve
hakikaten millî bir iktisat siyasetinin bilhassa bu seneki tecelliyatı, bütün milletin
kesesinde, vicdanında hakikaten minnet duygularını ifade edecek kadar sarih ve
açık olmuştur. Bu iktisat siyasetinin gelecek senelere de şamil olması yolundaki
vaid, çok temenni ediyorum ki, aynı neticeleri verirse milletimizin istihsal etmek
te bulunduğu saadeti bir an evvel elde etmek nimetine kavuşmuş olacağız.
Nakliye ücretlerinin ağırlığını azaltmak yolundaki teşebbüsün ilk mevyalarmı
trenlerde toplamış bulunuyoruz. Trenlerin ucuzlattırılmış olması vatandaşların
memleketin her bucağına gitmek alakasını göstermesini ve memleketin her
tarafındaki iktisadî münasebetlere iştirak etmesini ve nihayet vatandaşın kendi
çerçevesi içinde kalmayıp bütün Türkiye 'ye nafiz nazarla bakmasının büyük sebe
bini teşkil ettiği için, şimendiferlerde yapılan ucuzluğun deniz yollarında da tat
bik edilmesi hakkındaki vaid hakikaten nazarı dikkate alınacak bir şeydir. Yakın
zamanda tecelliyatını görmek de bizim için büyük bir arzudur.
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Arkadaşlar; eşyanın ucuz satılması, istihsalatımızın ve istihlâkin arttırılması
yolundaki vaidlerin ameli neticeleri üzerinde bu kadar söz söyledikten sonra İs
met Paşa 'nın beyanatının eksik gördüğüm bir kaç kısmını, şimdiye kadar tebellür
etmiş siyasetin devamı yolunda telakki ederim.Binaenaleyh bütçemizin mütevazin
olacağı, maarif siyasetimizin mütebellir bir yol üzerinde yürüyeceği, sıhhat ve
zirat programımızın tatbik edileceği burada mevzu bahis olmamış olsa dahi
mukaddemede ana hatların esas tutulacağı ve o yolların, tuttuğumuz yolların yine
azim ile tesbit edilmesi ve semerelerinin iktitaf edilmesi programın yakın bir
zamanda tecelliyatından ümitvar olduğumuzu arzederim.
Arkadaşlar, harici siyasetimizin umumî manzarasından; zevk, iftihar ve
nihayet millî bir gurur duymayacak kalblerin, herhalde bizden değil insanlardan
olmaması lâzımdır. Arkadaşlar, Türk Devletinin bir zaman etrafında dönen entirikalar yerine şimdi havasında esen emniyet, muhabbet kolonyalarının ve bunun
temin ettiği nefis ve emniyetbahş kokuların millî vicdanlarımızın üzerinde temin
ettiği zevki bir defa daha ifade etmek çok nefis olur. Bilhassa Türk, karagün dost
larının en samimi dostu olması, Türk verdiği sözü daima tutmak şiarı itibariyle
tarihin en derin zamanlarından beri gelen mütemayiz bir vasfa malî kür. Onun
içindir ki Sovyet komşularımızı, inkılâp milletinin, inkılâbımızın ilk gününden beri
kendileriyle tesis ettiğimiz münasebatın muvaffakiyetle, samimiyetle yürüdüğü ve
yürüyeceği yolundaki teminatı biz millet namına şükranla karşılarız.
Sözünün eri olmayı millî şiarının başında tutan Türk Milletinin bütün mua
hedelere, mukavelelere, antantlara karşı bağlılığı yolundaki ismet İnönü'nün
sözü milletin huzurunda verilmiş en kuvvetli sözüdür.
Binaenaleyh biz bu sözü söyleyen ismet inönü 'nün dahili ve harici siyasetine
yürekten ve candan itimadımızı göstermeye hazırız, demiştir.
General Ali Fuad CEBESOY (Konya) : 'Arkadaşlar, benden evvel bu kür
süden söz söyleyen arkadaşlar Hükümete itimat edilmesi hakkındaki noktai
nazarlarını açıkça söylediler. Benim bunların üzerine ilave edeceğim pek çok şey
yoktur. Yalnız kısaca arzı malumat edeceğim:
Evvelâ Hükümeti tebrik etmek isterim. Çünkü şimdiye kadar tuttuğu yapıcı yol
üzerinde devam etmektedir.
Bu bizim için en büyük bir ümittir. Maamafih şunu da söylemek isterim ki,
burada okunan bu program ve bundan evvel okunanların heyeti mecmuasını ala
cak olursak, diyemeyiz ki tekmil ihtiyaçlarımızı tatmin ediyor. Maamafih şuna da
ilâve etmek isterim ki, şu içinde yaşadığımız ahval ve vaziyet içerisinde hiç bir
Devlet kabinesinin milletin büyük eksiklerini ikmal edecek bir program yapıp tat
bik edeceğini kimse zannedemez. Bu husus bizim bir tekemmül devresi geçir
diğimiz nazarı itibare alınırsa belki bu sözlerimde bir isabet olur.
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Arkadaşlar, Hükümetimizin siyaseti hariciye ve memleket müdafaası hakkın
daki kıskançlığına ve tedbirlerine hiç bir itirazım yoktur. Tamamı ile, bütün mev
cudiyetimle müzahirim. Belki esasat hakkında değil, fakat teferruat hakkında
gerek idarî olsun, gerek malî olsun, gerek iktisadî olsun, bazı noktai nazarlarım
vardır. Fakat bugün onların münakaşası zamanı değildir. Zamanı geldiğinde sizin
de büyük muzaheretinizi bekleyerek bu noktalardaki fikirlerimi arz edeceğim.
Bugün en büyük temennim, Hükümetimizin muvaffakiyeti ve güttüğü yolda daima
ileriye doğru ilerlemesidir demiştir.
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla) - "Sayın arkadaşlar, Kamutayın icra salahiyetini
General İsmet İnönü gibi mümtaz bir recülü devlete tevdiinden dolayı Atatürk'e
minnet ve şükranlarımı arzetmekle söze başlıyorum dedikten sonra;
Çünkü bu sayede vereceğimiz reyleri zevk ile, safa ile vermek imkânını bize
bahsetmiştir.
ismet İnönü 'nün beyannameleri ekseriyetle kısa olur. Parlementer Hükümet
lerde belki böyle kısa beyannamelere tesadüf edilmez. Fakat işte bu nokta da bir
vasfı mümtazdır. Programın ihata ettiği işlerin hepsi yapılır mahiyetindedir.
Program kısadır, özdür; fakat muhakkak surette yapılır, ismet inönü'nün 15
seneyi dolduran askerî, siyasî, bilhassa millî hayatında vaad edip de yapmadığı
bir şey görülmemiştir.
Atatürk tarafından kendisine tevdi edilen vazifeleri layıkile kavramış, enerji
kaynağından en iyi istifade etmesini bilmiş bir recülü Devlet olduğunu, bu mil
letin yüzlerce sene süren kara bahtını inönü 'nde yenmekle isbat etmiştir.
Sonra tevali eden zaferler ile İstiklal Savaşını muvaffakiyetle başarmış ve
nihayet Lozan 'a giderek imparatorluk devrinin gafil idaresi yüzünden 400 sene
devam eden hatiat ve seyiatı, orada en kuvvetli hasımlarla çarpışa çarpışa, çe
kişe çekişe halletmiş ve onları kendileri ile hemseviyye, tam manasile müstakil,
adlî, iktisadî, siyasî her türlü bağlardan kurtulmuş, şerefli bir Türkiye Hükümeti
tesis etmiş ve onlara kabul ettirmiştir. Ondan sonra idarei hükümette Atatürk 'ün
ulusu yüksek medeniyet seviyesine ulaştırmak için tasarladığı bütün devrimleri
mevkii tatbika koyan İsmet İnönü 'dür. Bitab ve harab kalmış bir memlekete ruh
veren yine İsmet İnönü 'dür.
On senelik icraatı, her biri, bir Devlet adamını tarihe maletmeye değer büyük
işlerle doludur. İsmet İnönü iş başına gelince ehemmi mühimme tercih etmeyi pek
iyi bildiği için ilk önce memleketin asayişini temin etmiş ve bu şekilde halka ser
bestçe çalışmak sahasını açmıştır. Aynı zamanda memleketin iktisadiyatını kur
mak zaruretini hissetmiş ve kıymetli tedbirler almıştır. Ondan sonra memleketin
istiklalini korumak zaruretini de gözden uzak tutmamış, insan ve beşeriyet tarihi99

ni şehametlerle dolduran ordumuzu en iyi bir şekle sokmuştur. Bunun neticei tabiiyesi olarak da, bütün komşularımızla, büyük memleketlerle lâzım geldiği şekilde
hassasiyetle, şerefli, mütekabil emniyet ve itimad şartlarına bağlı münasebetler,
anlaşmalar yapmıştır. İşte bundan sonra durmayarak bir taraftan memleketin
millî müdafaasını, iktisadî inkişafını temin için de yurdun dört tarafını demir ağ
larla örmüştür. Hatta söze başlarken dediğim gibi İsmet İnönü 'nün söyleyip de
yapmadığı birşey yoktur. Bilirsiniz ki 1931 senesinde buraya geldiğimiz zaman
buhranla karşılaşmıştık. Genel sıkıntı, gelirimizi azaltmıştı. İsmet İnönü o zaman
ki beyannamesinde bize demişti ki, bu buhranı önleyeceğiz, bunu ciddi tasarruf
larla karşılayacağız, fakat memleketin hayatiyeti ve ilerlemesi için katiyen dur
mayacağız demişti. Nitekim durmamıştır. Mütemadiyen ileri gitmiştir. Bütçe
tevazününü, ticareti hariciye ile temin için verdiği ehemmiyeti şükranla yad etmek
lâzımdır. Hazinenin itibarı malî si bu suretle çok yükselmiştir. Kırım
muharebesinden beri istok bedellerle harîci ticaret açığı milletin istok bedelleri
ile kapatılmıştır. Bunları söylerken beyannamelerinde işaret ettikleri sanayi prog
ramına da dokunmak isterim. Bunu da şükranla karşılamak isterim. Zaten
Atatürk'ün ikinci seçmenlere hitaben neşrettiği beyannamede bu noktaya başka
türlü temas edilmişti. Orada denilmişti ki; sanayileşmede ihtikar sureti ile bir
fiyat buhranına sebebiyet vermeyecek surette kararlar alınmıştır.
Hakikaten gerek o beyannamede işaret buyurulan bu nokta ve gerekse İsmet
İnönü 'nün beyannamesinde gösterdiği noktalar sanayi hayatımız için mühim şey
lerdir. Sanayiin memlekette inkişafı, mutlaka masnuat sürümünün çoğalması ile
mümkündür. Halbuki ihtikara mahal bırakıldıkça, malî yet fiyatları ucuzlatılmadıkça bu masnuattan halk yığıntılarının istifadesine imkân yoktur. Köylünün,
nüfusun % 60 'ını teşkil eden müstehlik tabakasının alamayacağı bir sanayî mad
desi memlekette hiç bir zaman müfid olamaz. İşte bu noktalar nazarı dikkate alın
mış ve lâzım olan işler yapılacak bir hale gelmiştir. Maliyet fiyatlarını ucuzlatmak
için alınan tedbirler ele alınırken evvelemirde kömürü ki sanayiin enerjisidir-onu
ucuzlatmadıkça sanayiimize hayat vermek kabil değildir. Ondan sonra kredi
meselesi de çok mühimdir. Bunu da tanzim etmek lâzımdır. Sonra bunlardan daha
mühimmi faiz meselesidir. Faiz bu gün memleketimizde büyük pahalılık tevlid
ediyor. Bir rapor münasebeti ile görmüştük. Bu rapor sahibi salahiyet bir zat
tarafından tanzim edilmişti. Bizdeki faiz miktarının çokluğu yüzünden istihsal
edilen eşya fiyatının yüzde dört buçuk nisbetinde yalnız faizden yükseldiği an
laşılmıştır. Binaenaleyh bunu temin etmek sanayi mamulatımız için lâzım olan bir
keyfiyettir.
Bir de muamele vergisi üzerinde durmak lâzımdır. Bu gün muamele vergisi
gayri mantıki bir tarzda alınmaktadır. Bir taraftan sanayî mamulatımızı ucuzlat
ın

mak istiyoruz, bir taraftan da muamele vergisi ile onları karşılıyoruz.
Binaenaleyh bu muhalif cebheden gidişe nihayet vermek lâzım gelir.
Sanayi meselesini görüşürken, malîyet fıyatini ucuzlatmak sureti ile köylüye
doğru inmek var, bir de köylüyü kuvvetlendirmek sureti ile sanayi mamulatını al
maya yetiştirmek var. Bu da ürünlerimizi kuvvetlendirecek vaziyetin ikmaline
bağlıdır. Yalnız bu arada bizim arizi ve halledilmesi lâzım gelen bir vaziyetimiz
vardır: Bu vaziyet de köylünün borçlarıdır. Her halde köylüyü bu yükten bir an
evvel kurtarmak lâzımdır. Bu mesele çok mühimdir. Eğer köylü bu yükten kurtarılmazsa piyasaya çıkamaz.
Bu sene memleket mahsulatında görüşülmüş olan yüksekliğe rağmen hayatı
ticariye neden inkişaf etmemiştir denirse, yegane sebeb budur kanaatindeyim.
Binaenaleyh bu noktanın da ihmal edilmemesi gerektir. Sonra arkadaşların temas
ettikleri gibi şimendifercilikte hakikaten çok ileri gittik. Yalnız inşa itibari ile değil
tarifeler itibari ile yaptığımız tenzilat memlekette büyük bir hareketi ticariye
uyandırmıştır. Zaten halkın sevgisini ve ümidini bir kat daha çoğaltan sebeblerden biri de bu şimendifer siyasetimizdeki muvaffakiyettir. Böyle amme hizmet
lerini halka karlı olabilecek bir surette kullandıktan sonra Devletçilik siyasetine
karşı koyacak hiç kimse yoktur.
Sanayileşme işinde de şimendifercilik kadar muvaffak olursak büyük bir
muvaffakiyettir; büyük bir bahtiyarlıktır. Şimdi mamulat yapılıyor. Fakat yüksek
himaye sayesinde çıkıyor. Yerli sanayiin memlekette teessüsü, ancak ve ancak
ucuz fiyatlarla köylünün dahi alabileceği bir şekilde yetiştirmekle kabil olacaktır.
Görülüyor ki iktisad alanında mühim kararlar alınıyor. Bu sene mahsulat kıymet
lerini yükselten tedbirler almak suretinde Türkofis teşkilâtından azâmi istifade et
mek yolu ile İktisad bakanlığı hakikaten mühim işler başarmış demektir.
Hulasa, Hükümetimizin bir vasfı mümtazı da hadisata tekaddüm etmesidir.
Daima ne yapacağını düşünerek vakayi ve hadisatın günü gününe tahtı tesirinde
yanlış kararlar ittihazazından kendisi tenzih etmiştir. Gerek siyaseti haiciye ve
gerek siyaseti dahiliyede bu, kendisini göstermiş bir vasfı mümtazidir.
Bilhassa, Hükümetin bundan evvel yapmış olduğu icraattaki salabetle bun
dan sonra vadettiği işleri de tamami ile yapacağına emniyetim berkemaldir. Bu
itibarla kendilerine itimad reyi vermeyi bir vazife telakki ederim, demiştir
Daha sonra söz alan Başbakan İsmet İNÖNÜ (Malatya) "Hatipleri dikkat
le dinledik, istifade ettik. Sanayileşmenin icabı olan soysal kanunları dikkatle
hazırlıyoruz. Bu çalışma ilerlemiştir. Yakın bir zamanda Büyük Meclise takdim
edebileceğimizi sanıyoruz.
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Ucuzluk için uğraşmalarımızı zikrederken ancak bir kaç örnek söyledim. Bu
bir siyasettir ki, diğer mevzularda da geniş olarak bunu tatbik etmek istiyoruz.
Ancak her mevzuun kendi özelliğine göre ayrıca bir tedbir istediğini takdir
buyurursunuz, faiz için söz alan arkadaşım bizim bu hususta bir kaç seneden beri
sebatla ve çetin bir mücadele takib ettiğimizi zikretmem için vesile vermiş oldular.
Arkadaşlar, fena faizciliğin bu memlekette nasıl bir felaket olduğu takdir edil
miştir. Biz bunun için bir taraftan millî müesseselerde faiz haddini memleketin ah
vali ekonomisi ile mütenasib olarak indirmeğe çalışırken diğer taraftan vatandaş
lar arasında bu sanatın kabul edilebilecek bir istikamette yürüyebilmesi için cid
di tedbirler aldık. Arkadaşımızın sözlerini bu tedbirler üzerinde daha ziyade
cesaretle yürümek için bir teşvik sayarım. Ölçüsünü kendimiz pek iyi bildiğimiz
şahıslarımız için ve Hükümet için hatiplerin söyledikleri güzel sözlere karşı min
netlerimizi takdim ederim ve bunları bizi daha ziyade çalıştırmak için bir teşvik
sayarım diyerek eleştirilere kısa yanıt vermiştir.
Nakiye ELGÜN (Erzurum) - "Arkadaşlar, Başbakanımız General İsmet
inönü'ye beyanı itimad eden arkadaşlar arasında bizim de bulunmamız ve bu
bulunma onurunu bize vermiş olmanız itibari ile duyduğumuz heyecanı ifade için
buraya gelmiş bulunuyorum.
Bu güne kadar Türk, bütün olarak her sahada yan yana, el ele çalışmıştı.
Fakat bu güne kadar Türk milletinin en yüksek, en onurlu bir mevkii olan bura
da ilk defa yer almış bir saylav olmak itibari ile bunu verenlere karşı duyduğumuz
hazzı ifade ederken yine bu büyük onurun içinde Türk Hükümetine itimad beyan
eden arakadaşlar arasında bulunmak şerefinin bize verilmiş olmasından dolayı
duyduğumuz sevinci ifade etmeye çalışırken belki söz bulamıyorum. Fakat bütün
dünya bilsin ki Türk milleti dün olduğu gibi bugün de, bugünden sonra da hiç ek
siksiz bir bütün olarak çalışacaktır. Ve bütün dünyaya bu suretle muvaffakiyetini,
eserini, hüsnü niyetini göstermiş olacaktır. Bize bu güzel günleri ve bu güzel an
ları yaşatmış olan, ta ilk gününden beri bize rehberlik eden, önderlik eden Ulu
Gazimiz Atatürk Hazretlerine affınızı istirham ederim, büyük bir heyecan içinde
olduğumdan memnu kelimeler kullanıyorum. Çünkü şu anda dünyada belki pek
nadir olarak hissedilebilecek heyecan duyanlardan biriyim. Onun için tekrar af
fınızı istirham ederim.
Bu ulu güne erişmiş olmamızdan dolayı asil Türk milletine muvaffakiyetler, en
büyük, en güzel günler, en saadetti anlar temenni ederek huzurunuzdan çekiliyo
rum demiş ve bu konuşmadan sonra oylamaya geçilmiştir.
BAŞKAN : Reye iştirak eden arkadaşların yekünü 376'dır. 376 kişi müttefıkan İsmet İnönü Hükümetine itimat reyi vermiştir, diyerek sonucu açıklamış
tır.
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Başbakan İsmet înönü bu açıklamanın ardından kısa bir teşekkür konuşması
yaparak "Hükümet yükü her ülkede ağır olduğu zamanlardayız. Sizin
Hükümetinizin çok ağır olan yükü ancak müzaheretinizle, yardımınız ve yol gös
termenizle taşınacak hale gelmektedir.
Yüce güveninize değerli olmak için çok çalışacağız" demiştir.1
2. CELÂL BAYAR HÜKÜMETLERİ
Yıllardır Türkiye'nin kaderini çizen İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa 1937
yılında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Özellikle İktisat Bakanı Mustafa Şerefi
eleştirmesi, onun istifasından sonra da Celâl Bayar'ın İktisat Bakanlığına getiril
mesi, Hatay sorunu, Gazi Orman Çiftliği'nde kurulacak fabrika, Nyon Konferan
sı, Dizbağı Nişanı, Atatürk'ün hastalanması, İnönü'nün yorgunluğu İsmet Paşa
ile Atatürk'ün arasını açmıştır.2 İsmet Paşa 18 Eylül 1937 akşamı Atatürk ile İs
tanbul'a giderken trende Başbakanlıktan ayrılmaya karar vermiş ve uzun bir din
lenme izni almıştır.3 Bu durum 20 Eylül 1937'de
"Başvekil Malatya Mebusu İsmet İnönü 'ye 20 Eylül 1937 tarihli tezkereleri
cevabıdır:
Mutlak istirahat şeklinde tedavinizi ikmal etmek üzere arzunuz veçhile bir
buçuk ay mezuniyetiniz tensip olunmuş ve Başvekalet Vekilliğine İktisat Vekili
Celâl Boyar tayin edilmişti. Keyfiyet Büyük millet meclisi Riyasetine ve İktisat
Vekili Celâl Boyar 'a tebliğ olunmuştur.
Reisicumhur
K. Atatürk"
denilerek kamuoyuna duyurulmuştur.4 Aynı gün Celâl Bayar'a da bir yazı
yazılarak Başvekâlet Vekâletine atandığı bildirilmiştir.5 Ancak bu durum bazı
basın organlarınca yanlış yorumlanarak Anayasanın değiştirileceği ve seçimlerin
yineleneceği, tek dereceli seçim sisteminin benimseneceği gibi yorumlara yol aç
mıştır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 28 Eylül 1937'de şu
bildiriyi yayınlayarak yanlış anlamaları önlemeye çalışmıştır:
/ bkz.TBMZb. C, V. Devre, C.l, s.27-33
2 Şerafettin Turan, İsmet înönü, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, 2000, s. 115,120; Cemil Koçak,
Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938-1945) C.l, İstanbul, İleticim Yayınları, 1996, s.47-76
3 bkz. İsmet İnönü'nün Hatıraları, C.2, Ankara, 1987, s.283-291, Koçak, a.g.e., Ankara, 1986,
s. 17-37
4 bkz.Turan, a.g.e., s. 120, Cumhuriyet, 21.9.1937
5 bkz. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, C.2, s, 711
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"Başvekil İsmet İnönü 'nün mezuniyet alması üzerine bazı gazetelerde rivayet
şeklinde çıkan ve hakikate uygun olmayan şayialar içerde ve dışarıda yanlış akis
lere meydan verecek bir mahiyet almaktadır.
Başvekil İsmet İnönü mezuniyet almıştır ve Meclis toplandığı vakit Celâl
Bayar 'in Başvekalet makamına getirilmesi takarrür etmiştir.
Şayialar namı altında Tan Gazetesinin 28 Eylül tarihli nüshasında çıkan teşkilât-ı Esasiye Kanununun tadili mahiyetindeki yazılar ve intihabın yenilen
mesine aid rivayetler, hiçbir esasa istinad etmeyen haberlerdir.
Bazı gazetelerin memleketimizin esaslı işleriyle alakadar rivayetleri, hiçbir
kontrole tâbi tutmaksızın ve mesul ve selâhiyetli mercilerden tahkik etmeden her
hangi uzak ve yabancı bir memlekette geçiyormuş gibi ve laubali bir tarzda neş
retmeleri, milletimizin yüksek menfaatlarıyla hiçbir vakit kabili telif değildir ve
Türk efkârı umumiyesinin böyle hareketleri tasvip etmeyeceğine şüphe yoktur"

2.1. Birinci Celâl Bayar Hükümeti
İsmet Paşa'nın 25 Ekim 1937'de istifasını açıklanması üzerine Atatürk aynı
gün Celâl Bayar'a şu yazıyı yazarak;
"Malatya mebusu İsmet İnönü Başvekaletten istifa etmiştir. Başvekalete sizin
tayininiz tensip olunmuştur. Yeni İcra Vekilleri heyetinin intihab ve inha edilmesini
rica ederim.
Reisicumhur
Kemal Atatürk"
yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiştir. Celâl Bayar da aynı gün :
"Reisicumhurun Yüce Katına
Riyaseti uhteme tevdi buyrulan İcra Vekilleri Heyetini teşkil edecek olan zat
lar ile siyasî müsteşarların adlarını ihtiva eden listeyi yüksek takdirlerine arz ve
kabul buyrulmasını enderin saygılarımla istirham eylerim "
diyerek şu kişilerden oluşan hükümet üyeleri ve siyasî müsteşarların listesini
Cumhurbaşkanının onayına sunmuştur.
2.1.1. Hükümet Üyeleri
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Adliye Vekili

: Şükrü Saraçoğlu (İzmir)

millî Müdafaa Vekili

: Kâzım Özalp (Balıkesir)

Dahiliye Vekili

: Şükrü Kaya (Muğla)

Hariciye Vekili

: Dr. Tevfık Rüştü Araş (İzmir)

Maliye Vekili

: Fuad Ağralı (Elaziz)

Maarif Vekili
Nafıa Vekili
iktisat Vekili
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Gümrük ve İnhisar Vekili
Ziraat Vekili (Vekaleten)
Siyasî Müsteşarlar
Adliye Vekaleti Siyasî Müsteşarlığına
millî Müdafaa Vekaleti Siyasî
Müsteşarlığına
Dahiliye Vekaleti Siyasî Müsteşarlığına
Hariciye Vekaleti Siyasî Müsteşarlığına
Maliye Vekaleti Siyasî Müsteşarlığına

Saffet Ankan (Erzincan)
Ali Çetin Kaya (Afyon)
Şakir Kesebir (Tekirdağ
Hulusi Alataş (Aydın)
Ali Rana Tarhan (İstanbul)
Şakir Kesebir (Tekirdağ)
Faik Kurdoğlu (Manisa, 13.4.1938)
Selahattin Yargı (Kocaeli)
Necib Ali Küçüka (Denizli)

: Abdülmuttalib Oker(Malatya)
: N. Menemencioğlu(Gazianteb)
: Faik Baysal (Kayseri)
Maarif Vekaleti Siyasî Müsteşarlığına Nafi Atıf Kansu (Erzurum)
Sim Day (Trabzon)
Nafıa Vekaleti Siyasî Müsteşarlığına
Ali Rıza Türel (Konya)
İksat Vekaleti Siyasî Müsteşarlığına
Rıza Erten (Mardin)
ZiraatVekaleti Siyasî Müsteşarlığına
Tahsin Coşkan (Kastamonu)1
Listede Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ile Gümrük ve İnhisar Vekaleti
Siyasî Müsteşarlıklarının adayları belirtilmemiştir.
Liste Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. Hükümet hazırladığı şu prog
ramı 8 Kasım 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştur.
2.1.2. Hükümet Programı
Sayın arkadaşlar;
Reisicumhur Atatürk'ün tayini ile Başvekalet vazifesini üzerime almış
bulunuyorum. Kendilerine takdim ettiğim icra vekilleri heyeti listesini de tasdik
etmiş bulunuyorlar.
Arkadaşlar;
Egemenlik ulusundur. Teşekkül eden her Hükümetin "Teşkilât-ı Esasiye
Kanunu" hükümlerine uyarak programını Büyük Meclise arzetmesi ve itimad
reyinizi istemesi lâzımdır.
1 TBMM.Zb. C, V. Devre, C.20, s.56
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Yüksek huzurunuzda her birinizi derin sevgi ve saygılarımla selamlayarak
ben de bu maksatla çıkmış bulunuyorum.
Bizim gibi parti hükümetlerinin kendilerine mahsus bir programı yoktur.
Takib edecekleri program, şahıslarınızda ve meclisin yüksek manevi şah
siyetinde kuvvetle, şerefle, temsil edilmekte olan büyük Türk milletinin arzu ve
iradelerini toplayan Cumhuriyet Halk Partisinin realist ve dinamik programıdır.
Hükümet, şefin bu kürsüden verdiği ana direktiflerin ışığı altında, "daima
daha kuvvetli, daima daha refahlı, hür ve müstakil Türkiye " halinde ifade edil
mesi de mümkün olan bu programın başarılması işini, üzerine almış bulunuyor.
Arkadaşlar,
Harb sonrası kadar tarihte hiç bir devre, ibret verici dersler ve Türk in
kılabının her adımındaki, büyük isabeti teyid edecek çeşitli vakalar ve
mücadelelerle dolu geçmemiştir.
Zamanımızda bir çok şeylerin yalnız daha kuvvetli olmak değil ileri millet
olarak var kalmak için yapılması bir zarurettir.
Ne bu kadar şerefli bir vazife ve ne de eğer vaktinde yapılmamış ise, bu kadar
ağır bir mesuliyet hiç bir mesele teveccüh etmemiştir.
millî zaruret halinde görülen bir işin başarılması için sarfedilecek herhangi
bir emek veya fedakarlık, istihdaf edilen millî netice karşısında daima küçüktür.
Biz, bu ana fikirlerle meşbu olarak çalışacağız ve daima her işte plân, prog
ram ve rasyonel çalışmayı temel olarak alacağız.
İleri teknik, sürat, dikkat, takib fikri, önü görüş, çalışmalarımızın, ana vasfı
olacaktır.
Bu çapta bir vazifenin devamlılığını ve canlılığını muhafaza ederek nesillere
intikal edecek semereler verebilmesi için birinci derecede ve her şeye takdimen
nazara alacağımız eleman memleketin emniyeti ve kültürü olacaktır.
Emniyetsiz hiçbir şey yapılamaz. Kültürsüz hiç bir şey yaşamaz. Emniyet ve
kültür her iyi, her devamlı şeyin ana temelidir.
Dahiliye işleri itibari ile arkadaşlar;
Cumhuriyet Türkiye'sinde bir çok memleketleri kemiren ve hükümetlerin belli
başlı meşgalesi halinde olan, iç siyasî davalar yoktur. Türk hükümetinin ve Türk
milletinin müşterek emeli, millî ve ferdî faaliyetlerin her sahada inkıtasız devam et
mesi ve semere vermesi için mevcut kati emniyet ve istikrar havasının idamesidir.
Şefin, milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine var
masını alıkoyacak hiç bir engel düşünmeye yer bırakılmadığı ve bırakılmayacağı
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şeklindeki yüksek ifadeleri Türkiye Cumhuriyetindeki eşsiz emniyet ve istikrar
havasının en büyük teminatıdır.
Parti programının emrettiği veçhile, bütün inkılâp neticelerini yurttaşların
tam güvenliğini ve ulusal düzeni kanunlarımızla koruyan ve hiçbir hadise veya
âmil karşısında sarsılmayan hükümet otoritesini temel sayıyoruz.
Hususi idarelere ve belediyelere şefin ilhamını takib ederek büyük kalkınma
savaşımızda başarı hasılasını artıracak ve hususî ile hayat ucuzluğunu temin ede
cek vazifeler vereceğiz. Plân dahilinde sıralayarak başarmak istediğimiz başlıca
işlerden bir kısmı da şunlardır:
Müstahsillerimizi sevindirecek bir mevzu olan ziraî asayiş kanun lâyihasının
bu devrede Meclise yetiştirmeye çalışacağız.
Belediyeler beş senelik mesai plânı tanzimine sevkedilecek harita, imar plânı,
su, ışık, kanalizasyon, kültür ve spor işleri, çocuk bahçeleri ve kısaca şehirleri
sıhhat ve güzelliğini alakadar eden belli başlı işleri, plânlaştırılacak ve bu plân
lar, şefin işaret buyurdukları veçhile merkezde (belediyelerimizi türeli bir surette
aydınlatmak, kılavuzlamak) vazifesiyle teşkil edilecek olan teknik büronun
mütekaddim tetkik ve kontrolüne tabi olacaktır.
Belediyeler, mesken bina, yiyecek ve içecek gibi hayat ucuzluğunda ölçüler
kanunu tatbikatı gibi alış verip doğruluğunda müessir vazifeler alacaklardır.
Belediye gelirlerini arttırmak için tedbirler alınacak ve şehir dahilindeki kara
ve deniz nakliyelerinin ve diğer ticari mahiyette umumî hizmet işlerinin peyder
pey belediyelere devri temin olunacaktır.
İstanbul'dan başlanarak coğrafi mevkii ve tabii güzelliği seyyah celbine
müsaid şehirlerimizin bir plân dahilinde ve bu maksadlarla imarına devlet büt
çesinden yardım edilecek."
Polis teşkilâtını kazalara kadar teşmil edeceğiz ve şehirlerde belediye zabı
tası polisler tarafından temin edilecektir. Polis ve amirlerinin halka olan
münasebetleri ve halka karşı vazife ve hizmetleri için hususî kurslar tertib
edilecektir.
Nüfus yazımı ve jandarma ve polis hakkındaki mesaiye her birine ait plânlar
dahilinde devam edilecektir.
Yollarda, kasabalarda seyrüseferin tanzimi ve selameti için umumî bir kanun
hazırlayacağız.
Hülasa olarak dahiliye teşkilâtımızın memleket dahilinde, geniş mikyasta ve
plânlı bir surette ileri rehberlik vazifesini en iyi bir şekilde yapmak için cari
mesaisine dikkat ve itina ile devam olunacaktır.
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Sağlık İşleri: Her zaman üzerinde ehemmiyetle durduğumuz millî meselemiz
dir.
Bu husustaki çalışmalara bir plân dahilinde genişlik vermek siyasetine devam
edeceğiz.
Ana ve çocuk hayat ve sıhhatinin korunması için şimdiye kadar tesis edilmiş
olan doğum ve çocuk bakımı evleriyle çocuk bakım dispanserleri ve üst çocukları
müşahade evlerinin sayılarının arttırılması,
Köylerde doğum yardımları temin edecek köy ebesi yetiştirmek için köy ebe
mektebleri tesisi,
Kaza merkezlerinin doktorsuz kalmamasının temini yolunda doktor sayısını
ihtiyaç derecesine çıkarmak için alınmış tedbirlerin hızlandırılması,
Şehir, kasaba ve köylerimizin sıhhî vaziyetlerini ıslah için içilecek su tesisatı,
fennî mezbahalar tesisi ve saire gibi umumî sıhhat işlerinin tanzimi,
Vilayet ve belediye hastanelerinin sayı ve yatak adedlerinin çoğaltılması,
Sıtma, trahom, frengi ve verem gibi hastalıklara karşı yapılmakta olan fenni
mücadelelerin teknik imkânların müsaid olduğu nisbette inkişaf ettirilmesi,
Programlaştırılıp tahakkuklarına hız vereceğimiz başlıca işlerimizdir.
Aynı vekalete verilmiş olan göçmen işlerinin bugünkü plânlı vaziyetini idame
ve yurd dışından gelecek Türklere malî vaziyetimizin imkân verdiği yardım ve
kolaylığı göstereceğiz.
Sureti umumiyede geniş ve etraflı bir nüfus politikasını programlaştıracağız.
Adliyemize geliyorum.
Arkadaşlar,
"Yurd emniyeti içinde ferdlerin emniyetini dejayık olduğu derecede göz
önünde tutarız. Bu emniyet T.C. kanunlarının ve Türk hâkimlerinin teminatı altın
da en ileri şekilde mevcuttur.
Emniyet ve hak işleri ile alakalı usullerde ve kanunlarda kolaylık, çabukluk,
açıklık ve kesinlik esas olmalıdır.
Şefin direktifidir; ve adliye işlerinde rehberimiz olacaktır.
Hukuki mevzuatın ticarî ve iktisadî işlerle olan yakın alakasına şüphe yoktur.
Kanunlarımızı memleketin ekonomik inkişaflarına ve bu günkü iktisadî hareket
icablarına daha uygun bir hale koymak zarureti karşısındayız.
Kara ve deniz ticareti kanunları üzerindeki incelemeleri bu sene içinde biti
rerek, büyük Meclise arzetmek kararındayız.
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İcra dairelerinin ıslahı ve muamelelerin daha ziyade emniyet ve süratle
yürütülmesinin ehemmiyeti üzerinde duraklamaya ihtiyaç yoktur. Bu ıslahatın
tam ve kat 'i olmasını temin için icra kanununun mehazı olan İsviçre adliyesinin
icra işlerinde bulunmuş, bir mütehassısını davet edeceğiz.
Üzerinde çalışıldıktan ve ihtiyaçlar tesbit olunduktan sonra icra teşkilâtının
vatandaşların icra daireleri ile ilişkilerini en iyi bir şekilde kolaylaştıracak hale
getirilmesi temin olunacaktır.
Meşhud cürümler kanunundan müsbet netice alınmıştır. Bu kanunun tatbik
sahasını genişleten yeni bir layiha teklif olunacaktır.
Mahkûmların, işyerlerinde çalışmalarından kendileri için ve iş sahipleri için
karşılıklı faideler hasıl olmuşur. Bunların daha geniş mikyasta ve bilhassa maden
işletmelerinde çalıştırılmaları mukarrerdir.
Medeni bir cemiyetin temeli, kanunlarının mutak hakimiyeti ve ferdleri
arasında münasebetleri ileri hayat icablarına uygun şekilde tanzim edebilmesidir.
Türk adliye mekanizması bu konsepsiyonla işlemektedir ve işlemeye devam
edecektir. İleriyi kavrayıp, bütün adli mevzuatımızın esas vasfı olacaktır.
Adliye işleri hakkındaki mütalealarımızı bitirirken rejimimizin aleyhtarlığına
karşı inkılabımızın istikrarının teyid için daha müessir kanuni tedbirler almak
kararında olduğumuzu ilave etmek isterim.
Şimdi arkadaşlar:
Her zaman ve her işte isabet, şaşmayan karakteri olduğunu tecrübe ile de bil
diğimiz şefin bir kül diye ifade ettiği ekonomik işlerden bahsedeceğim.
Önder, bu kürsüden şu hakikatleri söylemiştir:
"Derhal bildirmeliyim ki, ben, ekonomik hayat denince; ziraat ticaret, sanayi
faaliyetlerini ve bütün nafıa işlerini, birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan
bir kül sayarım. Bu vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete müstakil
hüviyet ve kıymet veren siyasî varlık makinasında, devlet, fikir ve ekonomi hayat
mekanizmaları, biribirine bağlı ve birbirlerine tabidirler; o kadar ki, bu cihazlar
birbirine uyarak aynı ahenkte çalıştırılmazsa hükümet makinasının motris kuvveti
israf edilmiş olur, ondan beklenen tam verim elde edilemez. "
Onun büyük görüş ve ilhamlarının ifadesi olan parti programımız, tarım, en
düstri, madenler, ormanlar, tecim ve bayındırlık işlerini, ekonomi başlığı altında
toplamış bulunuyor.
Şefin ekonomik işlerde parolası en ileri teknik ile, plânlı ve en randımanlı
şekilde, çalışılmasıdır.
Şef, bunu bize çok yerlerde, rasyonelleşme kelimesi ile ifade etmişlerdir.
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Ziraat, iktisad, nafıa ve hatta malî ye vekaletlerinin uğraştıkları işlerin bir
birinin kuvvetini azaltmayacak ve bilakis artıracak şekilde merkezi bir koordinas
yona tabî tutulması, rasyonel çalışmanın tabiî icabıdır Bu istikamette çalışılacak
tır.
Sayın arkadaşlar;
Türkiye 'de teknik ve rasyonel ziraî inkişaf meselesi, Türkiye endüstrileşme
savaşına gireli şimdiye kadar Türk tarihinde hiç bir devrede haiz olmadığı hususî
bir ehemmiyet iktisab etmiş bulunuyor.
Biliyorsunuz ki, bu günün ziraat tekniği yalnız en fennî şekilde toprağın ver
diğini istihsal etmek değil, piyasanın istediğini ve nisbet ve şekilde topraktan al
mak demektir.
Bu bakımdan modern çiftçilik en çok bilgiye itinaya ihtiyaç gösteren en asil,
beşeri çalışmalar arasına girmiştir.
Böyle, bir ziraî kalkınmayı her şeyden önce, ekseriyeti köylü ve çiftçi olan
halkımızın radikal kalkınması için, vasî topraklarımızın, iklimimizin ve coğrafî
vaziyetimizin bahşettiği büyük imkânı, ticaret muvazenemizde en kuvvetli eleman
haline getirmek için ve nihayet endüstrileşme yolunda ilerleyen memleketimizde
köylünün iştira kudretini artırmak için ihmal edilemez bir zaruret sayıyoruz.
Böyle bir neticeye varmak için bu büyük millî işin bütün safhalarını ihtiva
edecek esaslı ve etraflı bir plân üzerinde ısrarla çalışmak kararındayız.
Bu plân mevzuatı ve tedrisat usullerimizde yapılacak değişiklikleri ana tarım
endüstrilerini en başta buğday olmak üzere toprak ürünleri politikamızın esas
larını, hayvancılık ve bununla alakalı meseleleri, orman işlerini ihtiva edecek ve
köylünün ayağına ileri tekniği ve neticelerini en kısa zamanda ulaştırmak ve millî
ekonomi icablarımıza en uygun gelecek ve halkça sevilip benimsenecek rasyonel
bir ziraat rejimi kurmak ana fikri üzerine bina edilmiş bulunacaktır.
Şef, "millî ekonominin temeli ziraattır" buyurmuşlar ve muhtelif direktifler
vermişlerdir. Plâna bağlanarak tamamen tahakkuk ettirilecek olan bu direktifler
aşağıdaki gruplarda toplanabilir:
Topraksız çiftçi bırakmamak,
İş vasıtalarını arttırmak, iyileştirmek ve korumak,
Ziraat bölgelerine göre hususî tedbirler almak,
Çok, iyi ve ucuz istihsal temin etmek.
Topraksız çiftçi bırakmamak prensibi parti programımızın 34.maddesine
dayanır. Her Türk çiftçisinin kafi toprak sahibi etmek ve topraksız çiftçiye toprak
dağıtmak için hususî istimlak kanunları çıkartmak bu maddenin hükmüdür. Her
Türk çiftçi ailesinin çalışarak geçinebileceği bir toprağa malî k olmasını vatan
için sağlam bir temel ve imar esası saymaktayız.
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Memlekette her bölgenin hususî şartlarına göre bir çiftçi ailesinin geçinebil
mesi için muhtaç olduğu toprağa malî k olmasını behemahal temin etmek ve bu
aile toprağının hiç bir sebep ve suretle parçalanmasına ve elden çıkmasına mey
dan vermemek lâzımdır.
Her bölgenin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre büyük çiftçi ve
çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini sınırlandıracağız. Buna ait
bir kanun layihasını biran evvel hazırlayarak büyük Meclise takdim etmek
kararındayız.
İş vasıtalarına gelince:
Umumiyetle büyük, küçük bütün çiftçilerin iş vasıtalarını arttırmak, iyileştir
mek ve korumak için gereken kanunî ve teknik tedbirler alınacaktır.
Tercihan at olmak üzere en küçük çiftçi ailesinin bile bir çift hayvana malî k
edilmeleri imkânının teminine çalışılacaktır. Bunun için kredi kolaylığı, vergiden
ve hacizden istisna gibi çarelere müracaat edilecektir.
Çiftçi elindeki iptidai ziraat aletlerinin bir program dahilinde fennî aletlerle
tebdili için çalışacaktır.
Şef "Köylüler için umumiyetle pulluğu pratik ve faydalı bulurum. Traktörler,
büyük çiftçilere tavsiye olabilir. Köyde ve yakın köylerde müşterek harman
makineleri getirilmelidir " buyurmuştur.
Mesaimize bu neticeye götürecek istikamet verilecektir.
Şef, 'Memleketi, iklim, su ve toprak verimi bakımından ziraat bölgelerine
ayırmak icab eder " buyurmuşlardır.
Rasyonel bir ziraî kalkınmayı teshil edecek olan bu yol takip edilecek ve her
bölgenin özel şartları ve bu şartlara en uygun ziraat şekli ve mahsul nevileri tes
pit edilerek programlarını hazırlamak ve bunları tahakkuk ettirmek üzere gereken
kanuni teknik tedbirlerler alınacaktır.
Memleketin kudret ve refahını artırmak ziraate kalkınmaya bağlıdır. Atatürk,
tutulacak yolu her fırsatta bize göstermiş ve bizzat ziraatle uğraşarak övünülecek
eserler meydana getirmiştir. Bugün, millete hediye etmiş oldukları çiftlikler en az
müsait iklim şeraiti içinde bile teknikle, sebatla çalışmanın ne büyük neticeler
verebileceğini, bütün memlekete fiilen gösteren fikir ve emek abidelerini asil jest
ile birlikte daima minnet ve şükranla yadedecektir.
Hükümet de Atatürk 'ün izinde yürüyerek bu çiftlikleri bütün müesseseleri ile
bulundukları bölgeler ziraatinin kalkınması için birer numune çiftliği halinde
idare ve inkişaf ettirmeyi ve şimdiye kadar Devlet elinde bulunan ve bundan son111

ra İhtiyaca göre yeniden tedarik edilecek olan diğer çiftlikleri de bunlara aynı
idarî sistem altında toplayarak bulundukları bölgelerde en faydalı ziraat usullerini
ve sanatlarını göstermek hizmetlerini genişletmeyi kendisi için vazife saymaktadır.
Bu maksatla yakında yüksek huzurunuza bir kanun layihası sunulacaktır.
Kuvvetli plânlı bir rasyonalizasyon savaşı, ziraî kalkınma davamızın en ha
yati muvaffakiyet unsurudur.
Harici ticaretimiz bakımından büyük ehemmiyet verdiğimiz standardizasyonu, tam olarak tahakkuk ettirebilmek için bu istikamette itinalara, ekim anın
dan itibaren başlamak icab eder.
Her memleket bu davayı, müstahsili teşkilâtlandırarak ve bilgiyi tam
zamanında ve devamlı surette köylünün ayağına kadar götürerek halletmiştir.
Ekim ve mahsul zamanları, bağları, tarlaları, bahçeleri adım adım dolaşacak,
köylüyü samimi alakasına olduğu kadar müsbet bilgisine de inandıracak ve fiilen
bu bilgisini gösterip ispat edebilecek geniş bir ziraatçı memleketimiz için idaldır.
Bu istikamette çalışmalarımızı genişletmek azmindeyiz.
Bu sene yayla mıntıkasında bu şekilde bir çalışmaya başlanacaktır.
Bütün ziraî mahsûllerimizi ticarete elverişli tiplere irca etmek, miktarlarını
arttırmak ve bilhassa dış pazarlarda rekabeti düşünerek istihsal malî yetlerini
azaltmak için devamlı ve dikkatli çalışmalar başta saydığımız vazifelerdendir.
Bu mevzuda:
Mahsullerin miktar, kalite ve malî yetlerine zarar veren ve yetiştiricilerin
emeklerini ekseriya heba eden nebat ve hayvan hastalık ve düşmanları ile
mücadeleyi kuvvetlendirmek ve muhtelif bölgelerde ilmî tecrübeler yaparak bu
mücadeleyi usulleştirecek ve memleket vasıtalarından istifade imkânlarını araş
tıracak istasyonları çoğaltmak. Her çeşit mahsul için verimi ve kaliteyi yükseltip,
malî yeti düşürmek bakımından en uygun ve faydalı fenni yetiştirme ve çalışma
usulleri aramak ve iyi tohum, iyi fidan ve aşı temin etmek. Ziraate mühim amil
lerden olan toprak kuvvetini koruma vasıtalarını murakebe altında bulundurarak
bunları başka maksatlar için israf edilmemesine ve memlekette kimyevi gübre
fabrikalarının süratle kurulmasına ehemmiyet vererek bu yolda da toprak kuv
vetini arttırılmasını temin eylemek büyük önem verdiğimiz işler olacaktır.
Toprak Mahsullerimizin miktar ve kıymet itibarı ile başına gelen buğdayın
fiyatını değerinden aşağı düşürmemek ve hem çiftçiyi hem müstehliki düşünerek
korumak için alınan tedbirleri idame ve genişletmek daimi bir stok muhafazasına
imkân verecek yeni ambar ve silolar inşasına devam etmek kararındayız.
Hayvancılığın teşvikine, hayvan cinsinin ıslahına ve çoğaltılmasına ve hay
van mahsulleri endüstrisinin ilerlemesine aid olarak parti programının yüklediği
vazifeyi dikkatle yerine getirmeye çalışacağız.
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Taze meyve ve sebze ticaretini iç ve dış piyasa bakımından teşkilâtlandırmayı,
bilhassa taze meyve ihracatımızı teşvik, himaye ve hızlandırmayı lüzumlu ve fay
dalı görüyoruz.
Ziraat sanayii bilhassa üzerinde meşgul olacağımız mevzu olacaktır.
Bu arada sütçülüğe, süt sanayiine hususî önem vermekteyiz. Sırası ile şehir ve
kasabalarımızın temin ve ucuz süt ve mamulatı ihtiyacını temin edecek fabrikalar
tesisine ve bununla ahenkli bir surette köylerdeki sütleri kıymetlendirecek ve
satışı kolaylaştıracak kooperatifler teşkiline çalışacaktır.
Şef, "Orman servetimizin korunması lüzumuna, ayrıca işaret etmek isterim.
Ancak, bundan mühim olan, koruma esaslarını; memleketin türlü ağaç ihtiyaç
larını devamlı olarak karşılaması icap eden ormanlarımızı, muvazeneli ve teknik
bur surette işleterek istifade etmek esası ile makul bir surete teklif etmek mec
buriyeti vardır " buyurmaktadır.
Bu direktifi takip edecek ve orman işletme ve idarelerinde ucuzluğu, kolaylığı
vücuda getirecek esaslar arayacağız.
Maden istihsali programımıza göre seneden seneye artacak olan sütun ve tra
vers ihtiyaçlarını daha emniyetle karşılayabilmek için elverişli bölgelerde
yeniden okaliptüs ormanları yetiştirmeğe ve diğer bazı lüzumlu yerlerde de ağaç
lıklar vücuda getirmeğe çalışacağız.
Parti programının Devletçilik prensibi için başlıca tatbik mevzuu olarak
işaret ettiği orman işletmelerinde ana olacak bir malî müessese kurmayı da ön
de işlerden sayıyoruz.
Ziraat, hayvancılık ve orman faaliyetlerinde bilgi ve ileri görgünün büyük
tesiri Hükümetimizi bu bakımdan da esaslı tedbirler almaya sevkedecektir.
Verimli, teknik modern çalışmaları ile çiftçilerimiz için en iyi numune ve reh
ber olacağında şüphe etmediğimiz bölge çiftliklerinde çiftçi çocuklarını yetiştir
mek üzere pratik çiftçilik okulları açmak kış kursları ile köylerde kız ve erkek çift
çi çocuklarını hazırlamak ve muhtelif istasyon, fidanlık ve okul gibi mües
seselerimizde muayyen işlere mahsus ihtisas kursları tertib etmek ziraat orta
okullarında ameliyat ve tatbikatı esas tutarak bu okullardan çıkacak gençlerin
çiftçilere hakiki yol göstericilik yapabilmelerini temin eylemek Yüksek Ziraat
okullarında ciddi ve disiplinli bir akademik tahsil şartlarını tamamlamak ve ay
rıca ilmi araştırmalarla ve esaslı tatbikat işleri ile uğraşacak mütehsıslar yetiş
tirmek için yüksek ihtisas merkezleri tesis etmek pratik bilgileri yayacak neşriyat
ve filmlerden istifadeye ve sergi teşviklere ehemmiyet vermek bu tedbirlerden
olacaktır.
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Ekonomi Bakanlığı, parti programının bu vekaleti alakadar eden bütün
direktifleri üzerinde faaliyettedir.
Bu faaliyetin esaslarını şu gruplarda toplayabiliriz:
- İç ve dış konjonktüre uygun bir ticaret politikası,
- Plânlı endüstrileşme,
- Radikal bir maden politikası,
- Toplu bir deniz programı,
- Rasyonel çalışma havasını kuvvetlendirme.
Dış ticaret için parti programımızın 12. maddesi ile verilmiş direktifler
malumunuzdur. Bu direktifler Şefin lisanında daha aydınlanmak:
- Ticaret muvazenemizin aktif karakterini muhafaza etmesi,
- Ticaret Politikamızın, millî ve beynelmilel konjonktüre daima uyacak halde
tutularak dinamik kalması, şeklinde ifade edilmiş bulunmaktadır.
Bu esasları takiben tatbik ettiğimiz ve tatbikine devam edeceğimiz politikayı
şöylece hulâsa edebiliriz.
1- Karşılıklı olarak esaslı, iki taraflı anlaşma yolu,
2- "En ziyade müsadeye mahzar millet" klozunu, ithalat rejimi itibari ile an
cak kayıtlı olarak kabul etmek,
Muayyen vaziyetteki memleketlerden, lehimize ticaret muvazanesi farkı is
temek.
Bu suretle Şefin işaret ettiği intibak elastikiyetini daima muring yoluna sevketmiştir.
Halen ithalat ve ihracatımızın yuvarlak rakam yüzde doksanının kliringli
memleketlerle yapıyoruz.
Bununla beraber kliring sistemini behemehal aynen muhafaza için hiç bir ar
zumuz yoktur. Şekil ve isim en az bağlı olduğumuz şeylerdir.
Eğer bugünkü dünya konjonktürü değişir veya herhangi memleket bize ana
maksadımızı temin edecek bir şekilde teklif ederse veya millî ticaretimiz için temin
ettiğimiz menfaatler imkân verirse diğer bir şekle de gitmekte tereddüt etmeyiz.
Bu prensipler bugünkü dünya ticaret şartları içinde bizi klihafaza edeceğimiz
tebarüz eder.
Hülâsa politikamız zaman ve ihtiyaca mütemadiyen uyan güdümlü ekonomi
politikasıdır.
Bu yolda dikkatle yürüyecektir.
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iç ticarette:
Şefin emri çalışmalarımızın:
- teşkilâtlanma,
- Muayyen tipler üzerine işleme,
Rasyonelleşme ve rasyonelleştirme cepheleri üzerinde bilhassa teksifidir.
"Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz ve bununla beraber hiç bir
piyasa da başı boş değildir " ana direktifi verilmiştir.
Şef, "Tüccar milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekasına
emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır," demişlerdir.
Bu yalnız Kemalist rejimin fikirlerde ve düşünce tarzında başardığı muazzam
inkılâbın değil Türk tüccarı, adı bu memleketin en yüksek idealinin sinonimi olan
Şef tarafından verilmiş en şerefli en büyük ve o nisbetlerde mesuliyetli millî va
zifenin ifadesidir.
Bunu, bütün ticaret alemimiz, şükranlarla ve çok derin bir huzur içinde kar
şılamıştır.
Kemalist rejim, mülkiyeti, ferdi mesai ve çalışma kıymetini, ekonomik poli
tikasının esası olarak almaktadır. Kemalist rejim, ekonomiyi bir teknik diye kabul
etmektedir.
Fakat Kemalist rejim millî menfaate uymayan, devamlı bir şahsi menfaat
kabul etmemektedir ve etmeyecektir.
Bu, içtimaî ve millî benlik duygusu, daima şahsi varlık duygusunu yenmiş
olan büyük Türk milletinin ruhundan ve engin tarihinden fışkıran millî karak
teridir.
Bu ruhun ve bu tarihin sembolü olan Şef bize bunu kelime ve cümle halinde
veriyor. Bu memlekette herkes, çalışmalarının her şeyden önce "daima daha kuv
vetli, daima daha refahlı Türkiye "idealine ne derecelerde hizmet etmekte ol
duğunu düşünmeye ve hamlelerini ona göre ayar etmeye mecburdur.
Bir tüccarın yalnız şahsi menfaatini düşünmesi demek, istifade ettiği menbaı
kurutması demektir. Bu ancak kendisini bir kolonide farzeden adam tarafından
düşünülebilir. Türkiye böyle olmadığı için bu tarzda çalışmak isteyenlerin
hareketlerine mani olacak tedbirleri almakta gecikmeyeceğiz.
Millî tüccar demek, menbaı olan millî istihsali daima feyizli tutmayı ve aynı
zamanda onun, piyasa kalite ve miktar bakımlarından inkişafını her şeyden önce
düşünmeye vazife edinmiş adam demektir.
Millî tüccar demek, büyük kalkınma savaşında rol almış adam demektir.
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Millî tüccar demek, bu milletin temiz, dürüst ahlâkının, sözlerine ve imza
larına sadakatinin temiz çalışmasının modeli ve mümessili demektir.
Hiç bir kimse, bir tüccar kadar memleketi için iyi veya fena propaganda, iyi
veya fena bir fikir vasıtası olmak imkân ve mevkiinde değildir.
Şefin Türk tüccara hitabının ihtiva ettiği bu yüksek ideolojinin muhafaza ve
inkişafına bilhassa ehemmiyet, verilecektir.
"Piyasalara kesin ihtiyaç olmadıkça müdahale etmemek ve başı boş da bırak
mamak. "
Bu direktifin, istihsale kadar uzanan cephe üzerinde ehemmiyetle tatbik ve
takibi lâzım vazifeler de, vermekte olduğu meydandadır.
Müstahsilin rasyonel çalışması lâzımdır. Bildiğimiz gibi müstahsilin rasyonel
çalışması demek, istihsal edilebilen şeyi istihsal etmesi demek değildir. Piyasanın
istediği şeyi istediği miktar ve şekillerde vücuda getirmek ve değişmeyen vasıflar
ile vaktinde piyasada hazır bulundurmaktır.
Herhangi malı dünyada rakibsiz sanmak hatadır. Sureti umumiyede toprak
mahsullerimizin ve sanayi iptidaî maddelerimizin malî yetlerini rakip memleket
ler fiyatı ile behemehal serbestçe imkân verecek seviyede tutmak ve direktiften ay
nı zamanda çıkan manadır.
Bu mülâhazalardadır ki sureti umumiyede rasyonel çalışmaya şefin işaret et
tiği teşkilâtlanma ve teşkilâtlandırma tip üzerinde çalışma mesaisine hususî
ehemmiyet vereceğiz.
teşkilâtlandırma ve teşkilâtlanma kelimeleri ile kastedilen hareketin rasyonelleşme ve rasyonelleştirme gayeli ve münferiden ticarî hedefli bilumum kurum
şekilleri olduğunu tasrih etmemize lüzum yoktur.
Yine bu maksatla ve aynı karakterde olmak üzere hükümetin kontrolü altında
satış kooperatifleri birlik teşkiline ehemmiyet vereceğiz.
1937 Plânı bunlardan İğdır'da, Kars'da, İzmir'de, Trakya'da tesis edilecek
ilk dördünü ihtiva ediyordu.
Bunların teşkil ve faaliyete getirildikleri malumunuzdur.
Önümüzdeki yol, fındıktan başlayarak diğer belli başlı mahsullerimize ait
teşkilât mesaisiyle geçecektir.
Bu meyanda, birlik teşkili fikrine tamamen muvazi bir inkişaf göstermesi
lâzım gelen tarım kredi kooperatiflerinin de tevessü ve taaddüdü ve mevcutların
dan icab edenlerin tanzim ve ıslahı için tedbirler alınacaktır.
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Ciddî ve sebatlı bir standardizasyon politikası, ciddî ve rasyonel çalışmanın
bir zarureti olarak, üzerinde ehemmiyetle durduğumuz ve duracağımız bir mevzu
dur.
"Murakebe nizamnamesi "ne bağlanmak namı altında bugün yapmakta ol
duğumuz hareketlerin, ancak bu istikamette atılmış birer adım olduğunu ve hakikî
standardizasyonunun ne gibi başarılara da ihtiyaç gösterdiğini bilmiyor değiliz.
Bunları da bir an evvel temine ehemmiyetle çalışıyoruz.
Bu gün yaptığımız şeyler, bugünkü vaziyetin ticaret bakımından zarurî ve
bugünkü şartların, tahakkuk bakımından mümkün gösterdiği işlerdir.
Müstahsil arasında bu tarzda çalışmaların icap ettireceği fazla itinalar, tüc
car arasında alışılmış yolun değiştirilmesindeki zorunluklardan bahsedenler ol
muştur ve biz bu istikamette ilerledikçe ihtimal daha bahsedecekler de olacaktır.
Bunlara karşı şimdiden söyleyeceğimiz şey: Standardizasyon işinin millî
mahiyeti ve millî işlerde hiç bir tereddüd ve müşkilatın mevzubahis olamaya
cağıdır.
Bir malın üzerinde Türkiye menşeinin görülmesini" hariç nazarında o malın
kalitesinin teminatı haline getirmek millî bir davadır. Bu bakımdan kanunî müey
yideleri ve kontrol teşkilâtımızı kuvvetlendireceğiz.
Şimdi endüstrileşme kısmına geliyorum.
Şef diyor ki:
"Endüstrileşmek, en büyük millî davalarımız arasında yer almaktadır. Çalış
ması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcud olan büyük
her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan müdafaası olmak üzere,
mahsullerimizi kıymetlendirmek ve en kısa yoldan en ileri ve refahlı Türkiye ide
aline ulaşabilmek için bu bir zarurettir.
Arkadaşlar,
Büyük sanayî hareketinin on sekizinci asırda nasıl başladığını ve o tarihlerde
Avrupanın her hangi köşesinden daha ileri olmak şartı ile mevcut ve bugün eser
lerine ait numuneler müzelerimizde mahfuz Türk tezgah sanayinin makinalaştırdığı kapitülasyonlar yüzünden müdafaa da edilemediği için büyük endüstri
mamulatı seli karşısında nasıl silinip gittiğini bilirsiniz.
Mutlak istiklâlini temin, sosyal ve siyasal bünyesine ait inkılâplarını ikmal ve
bu bakımdan bugün dünyada pek az memlekete nasip olan istikrar ve emniyet
durumunu tesis etmiş olan Türkiye, Lozan 'da, yırttığı kapitülasyonların Türk top
raklarına dalmış son meşum izini de kökünden söküp atmak istiyor.
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Millî Dava:
Bu kat 7 tasfiyenin de bir an evvel başarılarak Türkiye 'nin layık olduğu refah
ve emniyeti bulması Türk çiftçinin mahsulünü dahilde kıymetlendirebilmesi Türk
müstehlikin mümkün olanı dahilde bulması imkânının temin edilmesidir.
Biz "otarşisi" değiliz. Fakat Türkiye'de ekonomik şartları mevcud ve millî
ekonomi bakımından yapılması kabil veya zaruri her şeyi yapmak ve yaptırmak
azmindeyiz.
Ferd tarafından yapılabilecek işlerin, ferdlerce yapılmasını himaye ve teşvik
edeceğiz. Bu maksadla sanayii teşvik siyasetimize devam edeceğiz.
Fakat ferdi mesai veya sermeyanin bugün için yetmediği veya gidemediği iş
lerde, millî korunmanın gerektiği hususlarda, millî emniyeti ve umumî menfaati
temin etmek ferdi mesai ve sermayenin çeşitlenip büyümesini kolaylaştırmak için
Devlet iş başına geçecektir.
Bu bakımdan Kemalist rejimin karakteri, yapıcı ve yaptırıcı olması ve bazı
memleketlerde olduğu gibi mevcud çeşitli sınıflar menfaati arasındaki
mücadeleleri uçlaştırmak değil, umumî ve ferdi çalışmaya ve menfaate hizmet
gayesini gütmesidir.
Temeli: Türk milletinin umumî menfaati Türkiye 'nin ekonomik kabiliyeti ve
imkânları ahenkli bir millî ekonomi manzume ve cihazlanmasının Türk vatanın
da doğup serpilmesi millî idealdir.
Şimdi size bir fasıl daha okuyacağım. Ondan sonra makamı riyasetten he
pimiz için istirahat rica edeceğim.
Şefin bize verdiği emir ve ideoloji budur.
Bildiğiniz gibi ilk beş yıllık sanayileşme plânımız 1934 'de neşredilmiştir.
Geniş manası ile en rasyonel çalışma esasını da ihtiva eden bu Plân hazır
ladıkları bitmiş ve onların da inşalarına geçilmesi, gün meselesi haline gelmiş bir
iki fabrika istisna edilirse tamamen ve şimdiden realize edilmiştir, denebilir.
Bunların, millî ekonomi bakımından temsil ettiği kudret hakkında bir fikir
vermek için reorganize ettiğimiz Bakırköy bez ve inşaatı plân dahilinde ilerlemek
te olan Karabük demir ve çelik fabrikaları da dahil edilmek suretiyle gayri safi
imalat kıymetlerinin 150.000.000 safı istihsal kıymetlerinin 129.000.000 kullan
dıkları ham madde kıymetlerinin 21 milyon tahsis olunmuş sermaye yekûnunun
60.000.000 Türk lirası olduğunu ifade edebiliriz.
1- 5 senelik program harici olarak Karabük demir çelik fabrikaları grubuna
şehirlerimizin muayyen devre zarfında içme suyu tesisatına malî k olmaları hak
kındaki kanunu nazara alarak bir çelik boru fabrikası da ilave edilmiştir.
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Yine ilk 5 senelik program harici olarak sunî gübre imali, dolayısı ile, mem
leketin ziraî kalkınması ile alâkalı bir hamızı azot fabrikası Doğu ve Orta
Anadolu çimento ihtiyaçlarını karşılamak üzere 60.000 ton istihsal kudretinde bir
çimento fabrikası, Doğuda 10.000 iğlik bir iplik fabrikası kurulmuş hakkındaki
mesaimiz hayli ilerlemiştir.
Şefin emrettiği ikinci endüstrileşme plânı için hazırız. Bütçe imkânlarını
temin ettikten ve tali tetkiklerini de tamamladıktan sonra huzurunuza geleceğiz.
Küçük sanayi, el sanayiine, turistik sanayi ile büyük endüstri hamlemize
muvazi bir ehemmiyet vereceğiz. Bu, zaten büyük sanayii hareketimizin ken
diliğinden de doğurup inkişafa götüreceği bir netice olacaktır.
Bu bahta bir kanun lâyihası takdim edilmek üzeredir. Şimdi, şefin işaret ettiği
maden politikamıza geliyorum.
Şef diyor ki:
"Türkiye'de devlet madenciliği, millî kalkınma hareketleri yakından alakalı
mühim mevzulardan biridir.
Umumi endüstrileşme telakkimizden başka maden arama ve işletme işine her
şeyden önce harici tediye vasıtalarımızı, döviz gelirimizi artırabilmek için deva
ma ve hususî bir ehemmiyet vermeye mecburuz.
Maden tetkik ve arama dairesinin çalışmalarına azami inkişaf vermesini ve
bulunacak madenlerin rantabilite hesapları yapıldıktan sonra plânlı şekilde
hemen işletmeye konulmasını temin etmemiz lâzımdır. Elde bulunan madenlerin
en mühimleri için üç yıllık bir plân yapılmalıdır. "
Arkadaşlar;
Tetkikata ve vesaike dayanarak vardığımız kanaat, Türkiye 'nin bugünün en
mühim maden sanayiini tesise imkân verecek ham maddelere ve sınai ihtiyaç
larımız için ve aynı zamanda dış ticaretimiz mühim toprak altı servetine malî k ol
duğudur.
Şefin emrettiği üç senelik plân derhal yapılacak ve yine bu kürsüden emrettik
leri kömür istihsalâtımızın üç senelik plân devresinde en az bir misli arttırılması
ve Divriği 'de bulunmuş olan yüksek tenörlü demir madeninin Karabük plânı
haricinde kalacak miktarlarının ihracı işine başlanacaktır.
Türkiye 'yi saha ve bir plân dahilinde aramak vazifesi ile Maden Tetkik ve
Arama Enstitüsünü ve bulacağı madenlerden rantabilite hesapları müsaid olan
ları işletmek vazifesi Etibank'ı teşkil buyurmuştur.
Bunların mesailerinin, şefin irşad ve işareti istikametinde ilerleyişi tarzını
muhtasaran arzetmeme müsaade edeceğinizi ümid ederim.
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Memleketimizde mevcut maden servetleri hakkında her gün bir gün evvele
nazaran daha etraflı malumata malî k bulunuyoruz.
Bu suretle, geçmiş olan kısa müddet zarfında Fulamadan bulunduğumuz en
ternasyonal ölçüde kıymeti haiz krom madeni ile Kuvarshane bakır madenini ve
ehemmiyeti herkesçe malûm olan Ereğli kömürleri işletmesini ele aldık. Seneler
den beri muattal duran Ergani 'deki zengin bakır madenlerimizin tesisatını ikmal
için ciddi faaliyete geçtik.
Elde edilmiş neticeler, arama, tetkik ve işletme işlerimize yepyeni hız ver
memizi teşvik edecek mahiyettedir. Bu hızı da verdik ve vereceğiz.
Şef "Elde bulunan madenlerin en mühimleri için üç yıllık bir plân " işareti
verdiler.
Şüphe yok ki, kömür Türkiye 'nin çeşitli bakımlardan bu maksadla göz önün
de alacağı madenlerin başındadır.
Ereğli kömür havzamızın taş kömürü istihsalâtı, T.C. teessüsü tarihinden
itibaren 418.000 ton yıkanmış kömürden başlayarak 1.588.000 tona baliğ ol
duğunu bilirsiniz.
Bu devamlı artma, bizi memnun edecek bir netice olmakla beraber mem
leketin günden güne artan sanayii, nakliyat ve ev mahrukatı ihtiyaçlarını önlemek
ve yine dış piyasalardan gittikçe artan talepleri karşılamak maksadiyle kömür is
tihsalimizi daha geniş bir mikyasta arttırmak lüzumu aşikârdır.
Esasen kömür madenlerimizin devamlı istihsal imkânlarını korumak için
kömür havzamıza rasyonel istihsal usullerinin sokulması da bugünkü dünya tek
niğinin kati icablarındandır.
Bunun için, iptidai bir halde kalmış olan maden teçhizatımızı yenilemek ve
maden işçilerimize daha mükemmel çalışma ve yaşama şeraiti temin etmek, on
lara madenciliği sevdirmek lâzım gelmektedir.
Programımıza göre büyük kömür âmillerimizin istihsalâtı 1936 senesine
nazaran:
1938 senesinde

% 55

1939senesinde

% 75

1940 senesinde

% 110 artmış olacaktır.

1941 senesinde bu artış nisbeti % 120'yi bulacaktır.
Bunun rakam halinde ifadesi 2.700.000 ton yıkanmış kömürdür.
Biz küçük âmillere de vazife vereceğiz. Mamafih küçük amillerin istihsalleri
bu müddet içinde aynen baki kaldığı takdirde bile umumî istihsalatımız 3.000.000
ton yıkanmış kömüre çıkmış bulunacaktır.
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Bugünkü iç ve dış piyasaların vaziyeti aynen baki kalmak şartı ile istihsalâtımızla mütenasib olarak artacak olan ihracatımızın memleketimize temin
edeceği fazla döviz miktarı ise 1938 senesinde 2.500.000 liradan başlayarak
1941 senesinde 5.500.000 liraya yükselmiş olacaktır.
İstihsali arttıracak elemanlar arasında işçi iskânı işine büyük ehemmiyet ver
mek istiyoruz.
Havzanın kömür tahmilatını kolaylaştırmak ve bilhassa kış mevsimindeki
müşkülatın önüne geçmek için Zonguldak'a varmış olan kömür hattımızı 4
kilometrelik bir kısımla mühim bir istihsal merkezi olan Kozluya kadar temdid et
meği çok muvafık görmekteyiz.
Kömür mevzuu münasebet ile memleketimizin muhtelif mahallerindeki linyit
zuhuratının işletilmesine bir mukaddime teşkil etmek üzere Kütahya vilayetindeki
bazı linyitleri de almak tasavvurunda olduğumuzu arzederim.
Kömürden sonar mevzûumuzda, bakır, ikinci mühim yeri tutar.
Ergani bakırının tesisat ve inşaatına başladığımızı arzetmiştim.
Sened 7.500 ila 10.000 ton saf bakır çıkaracak olan bu müessese gelecek sene
nihayetinde istihsalata başlamış olacaktır.
Ele aldığımız ve işletmeye koyduğumuz Kuvarshane bakır madeni de bize
senede 2000 ile 2.500 ton safi bakır verecektir.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından yapılan tetkikata göre Artvin
vilayetinde Murgul bakır madeni de bugünün şartları içinde işletmeye müsait
görülmüştür.
Bu madeni de senede 8.000 ile 10.000 ton saf bakır alınacak veçhile işletmeye
karar verdik.
Murgul sene de 400 ile 500.000 ton ham bakır cevheri işleyeceği için mem
leketimizin mühim maden merkezlerinden biri olacaktır.
Bakır madenlerimizin tesisatı ikmal edilip hepsi işletmeye geçmiş bulunduğu
tarihte yani üç sene sonra senevi istihsalatımız ceman 20.000 ton saf bakırı
bulacaktır. Bunun ihraç kıymeti bugünkü piyasalarda cari vasati fiyata nazaran
senede 6.000.000 TL'dir.
Şef Divriği demir yatağının biran evvel işletilmesini lüzumunu ehemmiyetle
işaret buyurdular.
Divrik'i mıntıkasındak Maden Tetkik ve Arama Entitüsü tarafından keş
fedilerek tetkikatı yapılan demir yatağının da sathında 15.000.000 ton demir cev
heri mevcud olduğu tesbit edilmiştir. Cevher yatağının daha derinlere kadar imtidad etmesi umulmaktadır.
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İsveç ve Uralın meşhur magnatitleri ayarında olan bu cevherin vasati demir
tenörü % 65 raddesindedir.
Aynı mıntıkada ve Hasan Çelebi civarında jeolojik tetkik devam etmektedir.
Yakın bir atide işletilmeye başlanacak olan Karabük Demir Çelik Fab
rikalarımızın ihtiyacı da derpiş edilerek bu maddenin sırf ihraç maksadı ile şim
diden işletmeye alınmasını programımıza ithal edeceğiz.
Senede şimdilik 5.000.000 ton demir cevheri ihracı esasına göre ayarlamayı
düşündüğümüz bu maddenin ihraç kıymetini senede 2 ile 2.5 milyon lira rad
desinde olacaktır.
Yine bu mevzûyla alâkalı olarak size bahsedeceğim şimdilik kurşun ve altın
istihsalatı vardır.
Maden Tetkik ve Arama Enstitümüz iki, üç seneden beri memleketimizin muh
telif mahallerinde tesadüf edilen ehemmiyetli simli kurşun zuhuratı üzerinde tetkikat yapmaktadır.
Bu müddet zarfında yapılan yer harfiyat ve ilzarat Bulgardağ ve Keban
madenlerimizin işletmeye müsaid olduğunu isbat etmiş bulunuyor.
Bu iki madeni ele alıp istihsalata geçmek arzusundayız.
Keban madeninde iyi evsafta ve işletmeyi muhik kılacak miktarda simli kur
şun Bulgardağ madeninde ise altın ve simli kurşun cevheri mevcuttur.
Yapılan projelere göre bu madenlerde lüzumu olan tasfiye tesisatı vücuda
getirilmek sureti ile senede 1.000.000 TL. kıymetinde kurşun altın ve gümüş istih
sali kabil olacaktır.
Yukarıda bahsolunan bütün madenlerin tam randımanla çalışmaya başladık
ları zaman döviz membaımıza 14.000.000 TL. ilave edilmiş olacak ve memleket
te iş hacmi de bu nisbet fevkinde artmış bulunacaktır.
işletmeye konulması takarrür eden yukarıdaki madenlerin tesisine geçmekle
beraber bununla mevazi bir surette yürüyecek ve müstakbel programlar için yeni
yeni işletme mevzuları temin edecek olan arama işlerini sistem dahilinde devam
ettirmek istiyoruz.
Arama hafriyatına ve ihzar ameliyatına tabi tutulması muvafık görülen daha
muhtelif maden yataklarımız mevcuttur.
Kurşun zuhuratından Denek, Prajman, Gümüşhane gibi;
Bakır zuhuratından Espiye, iliç gibi,
Antimuvan zuhuratında Turhal ve Göynük gibi;
Krom suhuratından Dalaman ve Elaziz vilayeti gibi.
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Bunları ve memleketin henüz meçhul bulunan diğer yeraltı servetlerini jeolo
jik bakımdan birer birer tetkik vazifesini 3 senelik maden programı meyanında
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne verdik; çalışacaklardır. Mesud sürprizler
temenni ederiz.
Petrol arama mevzuuna gelince:
Memleketimizde şimdiye kadar yapılan aramalar her ne kadar hemen işlet
meye geçmeyi muhik kılacak bir netice vermemişse de petrolcülük bakımından
kuvvetli addedilebilecek emarelere tesadüf edilmiştir.
Sondaj yapılan sahalardan maada Mardin vilayetinde, Adana 'da, Trakya 'da
ve Van civarında 10 kadar diğer bazı müsaid strüktürlerin mevcudiyeti tesbit edil
miş bulunmaktadır.
Bu sahalarda esaslı sondaj ameliyeleri yapılmadıkça mühim petrol hazineleri
bulunup bulunmadığı hakkında doğru bir fikir sahibi olabilmeliğimize maddi
imkân yoktur.
Binaenaleyh, tesadüf ihtimalilerini arttırmak ve taharri müddetini kısaltmak
için sondajları çoğaltmak ve Maden Tetkik Arama Enstitüsünün teçhizatını ve
elemanlarını ona göre takviye etmek lâzım gelmektedir.
Şimdi arkadaşlar, şefin deniz ticareti ile alakalı olan emirlerine geliyorum:
Şef diyor ki:
En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye endüstri,
ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu
kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz. Denizciliği Türkün büyük millî ülküsü olarak
düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız "
Türk milleti, Atatürk'ün bu işaretini, onun her işareti gibi, kendi öz arzusu,
kendi ruhunu da kavuran bir öz dilek gibi sevinçle karşılamıştır. Onun her irade
si gibi bu isteğinin de bütün bir milletçe his ve muhabbet birliği ile benim
seneceğinden şüphe yoktur. Topraklarının ucu deniz olan bir milletin hududu hal
kının kudret ve kabiliyetinin hududu demektir.
Türk Milleti şefin iradesi istikametinde böyle bir seviyeye varmayı bundan
sonra millî bir vazife olarak tahakkuk ettirmeye koyulacaktır.
Hükümetin bu işlerde takibedeceği hareket muhtelif usul ve şekillerle idare
edilen mevcud deniz müesseselerimizi bir elde toplamak ve bir plân dahilinde
çalışmaya sevketmek sureti ile başlayacaktır.
Yüksek tetkikinize arzı derdest bulunan Denizbank kanunu projesi bu neticeyi
temin etmek maksadı ile hazırlanmış bulunuyor.
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Memleketimizin ziraî ve sınai hayatındaki inkişaf ve memleket iç
piyasalarının demir ve kara yolları ile tedricen deniz yollarına bağlanmasındaki
ilerleyiş hem memleket sahilleri arasında hem de memleketten dışarıya ve dışar
dan memlekete olan nünakale ihtiyacımızı günden güne arttırmaktır.
Bu mesud inkişaf bizi millî kadro ve esaslı bir plân dahilinde:
Küçük kabotaj vesaiti ihtiyacı,
Büyük kabotaj vesaiti ihtiyacı,
Ve bunları temin edecek millî tesisat ve teçhizat, mevzuları üzerinde ehem
miyetle düşünmeye ve çalışmaya sevketmektedir.
Ecnebi kumpanyaların, aralarında birleşerek vakit vakit yüksek navlun em
poze etmek istemelerinden ihracat piyasamız müteessirdir, millî iktisad men
faatimizde bu yönünden tedbir almamızı icab ettirmektedir. Bu itibarla millî şilep
çiliğimizi yüksek teknikle teşkilâtlandırmaya çalışacağız fakat bir inhisar tesisi
düşünmediğimizi derahi ilave edebilirim.
Alman tersanelerine sipariş ettiğimiz 14 yeni yolcu vapuru kobataj ih
tiyacımızı tatmine kafi gelmeyecektir. Bu noktadan da mevcut tonajımızı yeniden
artırmak lüzumunu bir zaruret halinde duyuyoruz.
ihtiyacımız olan gemileri dahilde yapmak prensibine çok kıymet veriyoruz.
Memleketimizde bir an evvel bir demir sanayii tesis etmek için sarfedilmiş
gayretin istihdaf ettiği mühim hedeflerden birisi de zaten bu idi.
İşi iki etapta plânlaştırmak kararındayız:
Üç senelik birinci plân devresinde İstanbul 'da eski tersane mevkiinde yeni bir
tersane kuracağız. Bu tersane bidayette iki 5.000 tonilâtoya kadar, diğer ikisi
1.000 tonilâtoya kadar olmak üzere dört gemiyi aynı zamanda inşa edebilecek
kudrette olacak ve yük gemisi yapıldığı takdirde istihsal edilecek netice tonaj
bakımından daha üstün olacaktır.
Tam randımanla çalışmaya başladığı vakit günde 1.500 amele çalıştırılacak
ve millî emek karşılığı olarak senede lâakal 1.000.000 lira kazandıracak olan
yeni tersanemiz ikinci plân devresinde makine aksamını da imal edecek hale
getirilecektir.
Diğer taraftan mevcud tamirat fabrikamızla havuzlarımızı tevsi için İstinya
Dok şirketini satın alarak bu fabrikaya ilaveye karar vermiş ve pazarlığını bitir
miş bulunuyoruz.
Mühim limanlarımızda işletme servisleri tanzim ve tahmil ve tahliye vasıta
larını her birinin hususiyetlerine uygun şekillerde modernleştirecek masraflarını
ve dolayısı ile tarifelerini tenzil için çalışmalara devam edeceğiz.
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İstanbul'da modern tesisata malık transit satışlar da yapacak bir kömür
deposu tesis olunacaktır. Diğer limanlarımızda ihtiyaç derecesinde iskeleler yap
mak, mevcudları İslah etmek ve bütün bunlarla beraber memlekette deniz sev
gisini yaşatacak olan deniz sporlarını teşkilâtlandırmak ve himaye etmek kararın
dayız.
Memleketimizde balık ve sünger gibi deniz mahsullerini değerlendirmek
hedefi ile hazırlanmış olan bir kanun projesini yakında yüksek meclisinize
sunacağımızı kaydederim.
Bu proje, aynı zamanda iş kanunumuzun hududu haricinde kalan balıkçı tay
falarına aid hükümleri de ihtiva edecektir.
Nihayet şefin rasyonel çalışma imkân ve havasını kuvvetlendirmek hedefi irşadlarına geliyorum.
Türkiye'de hayat ucuzluğu memleketin sarılmış bulunduğu kalkınma ve en
düstrileşme savaşı bakımından da tesis ve muhafazasına birinci derecede ehem
miyet vermemiz lâzım gelen bir mevzudur. Bunun için üç sene evvel Türkiye 'nin
iktisadî bakımdan tetkik ettirilmesi maksadı ile Amerika 'dan getirttiğimiz heyet
gibi ilmi bir yeteri bir tevzi ve hayat pahalılığı ve elemanlarını birer birer tesmit
ettirerek radikal bir mücadele plânı yapacağız.
Şef, "Küçük esnafa ve küçük sanayi erbabına muhtaç oldukları kredileri
kolayca ve ucuzca verecek bir teşekkül vücuda getirmek ve kredinin normal şart
lar altında ucuzlatılması" direktiflerini vermişlerdir.
Kabul buyurmuş olduğunuz Halk Bankası ve Halk Sandıkları kredi ihtiyacını
tatmin yolu çok dardır.
Birkaç kredi müessesesi istisna edilirse bunlar için hemen hemen gizli tefeci
den başka müracaat edilecek kapı yoktur.
Küçük kredi meselesini hal işinde devletin iktisadî olduğu kadar içtimaî olan
bir mükellefiyeti de vardır.
Şefin emrini yerine getireceğiz.
"Normal şartlar altında kredinin ucuzlatılmasına çalışmak" hususundaki
direktiflerine gelince:
Kredi; tahakkuk ettirmek istediğimiz ekonomik millî kalkınma faaliyetinin
muharrik kuvveti olduğuna göre, büyük kıymeti aşikardır. Bunun için yüksek mec
lisinize bir kanun lâyihası takdim edeceğiz.
Diğer taraftan alakadarların kredi alabilmelerini kolaylaştırmak için bir plân
dahilinde umumî mağazalar tesis ve rant üzerine muamele yapılmasını temine
çalışacağız.
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Şef, bu kürsüden vaki işradları arasında bazı mevzuatımızda yapılması fay
dalı tadil veya ilavelere de işaret buyurmuşlardır. Türkiye yalnız umumî buhranı
göğüslemek kudretini göstermiş memleket değil aynı zamanda bu buhran ortasın
da büyük millî kalkınma savaşı davasını başarı ile ilerletmeğe muvaffak olmuş
memlekettir.
Kanunlarımızın memleketimizde her gün ilerleyen ve çeşitleşen ihtiyaç ve
faaliyetler icablarını karşılayacak şekillere getirilmesi ve yeni yeni mevzuat lüzu
mu aşikardır.
Şef bilhassa gümrük kanunumuza işaret buyurmuşlardır.
Bugünkü ekonomik bünyemiz ve politikamızla mütenasip olmayan bu
kanunun ve merbutu tarife cetvelinin bugünkü ileri tekniğine uygun şekle getiril
mesi için ciddi hazırlık mesaisine başlanacaktır. Bundan başka sigorta işlerinde
bir taraftan sigortalıların emniyetini arttıracak diğer taraftan sigortacılığın
umumî menfaatlerinden memleketi istifade ettirecek hükümleri havi bir layiha
hazırlamaktayız.
Yukarıda izah etmiş olduğum ana prensiplere ve tatbikatına ait bir takım
kanun layihalarımız vardır ki peyderpey yüksek takdirlerine arzedilecektir.
Bunları hemen burada tadada ihtiyaç görmüyorum.
Arkadaşlar,
Nafıa sahasında şef:
"Cumhuriyetin ilk senelerinden beri dikkatle, ısrarla üzerinde durduğumuz
demiryolları inşaat siyaseti hedeflerine ulaşmak için durmadan başarı ile tatbik
olunacaktır.
Direktifini vermişlerdir. Bu direktif şimendifer inşaatı işlerinde rehberimiz
olacaktır.
Sivas, Erzurum ve Diyarbakır-Irak ve Iran hatlarının inşaatına mevcud
kanunların ahkamı dairesinde devam edeceğiz.
Bunlar haricinde mesela Burdur-Antalya gibi inşaalarını tasarladığımız hat
ları ve büyük limanların inşaalarını, malî ve teknik imkânlar dairesinde ve
ekonomik askerî ehemmiyetlerine göre sırası ile ele alacağız.
Bundan başka İstanbul Sirkeci ve Haydarpaşa istasyonları arasında feribot
yol ile doğru tren rabıtası tesisini tahakkuk ettirmek kararındayız. Bunun muhtelif
bakımlardan menfaati aşikardır.
Şef "Demiryolu hatlarımızı iç sahalara bağlayacak ve bu hatların biran ev
vel millî ekonomik kalkınmaya azamî hizmetini temin edecek olan karayolu in
şaatı önümüzdeki devrelerde teksif ve plânla tevsi edilmek lâzımdır. "
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"Her bölgenin ihtiyacına göre istasyonlarda tamamlayıcı tesisat da yapılmak
ve muhtelif malların lâzımı gibi şevkini temin edecek teknik şartları haiz vagon
mevcudunu arttırmak zaruridir" direktifi vermiştir.
Filhakika devlet demiryolları şebekemiz her sene inşa edilen ve satın alınan
yeni hatlarla bu gün 7000 kilometreye baliğ olmuştur. Şebeke üzerindeki muhar
rik ve müteharrik vesait miktarı; memleketin umumî iktisadî bünyesinde hergün
artmakta olan inkişafa cevap verecek nisbetle değildir. Hatlarımız pek yakın bir
atide, 10.000 kilometreyi bulacağına ve bilhassa bazı büyük devlet maden işlet
melerinin istilzam ettiği keşif sefer ve vesait ihtiyacına nazaran mevzu gittikçe
hususî bir ehemmiyet almaktadır. Evvelce işletme hasılatı fazlaları karşılık gös
terilecek muharrik ve müteharrik vesait mubayaasına yüksek Meclisçe müsaade
buyurulmuştu. Hasılat nispetlerindeki tahmini aşan tezayüd bu esas dahilinde
mubayaa plânını tevsi imkânını göstermektedir. Diğer taraftan istihsalatımızın
yer yer tezayüdü ve piyasa tekniğinin memlekette inkişafı kara ve denizyolları ile
geçerek içerden gerek dışardan demiryollarımızla irtibat tesis etmiş ve edilmekte
olması yalnız faaliyeti arttırmakla kalmamış hububat merkezi olan sahalara
tesadüf eden istasyonlardan silo ve tahmil ve tahliye tesisatı taze meyva, sebze ve
emsali maddelerimiz için soğuk hava tertibatlı kafi vagon tedariki ve bunlar için
hususî süratle nakliyat temini ihtiyazlarını da beraber doğurmuştur.
Bu arada tek vagonlu, kömürle işleyen otoray kullanılmasını ve bu suretle
sürat ve masraftan ve daha uzun mesafeler için kullanılabilecek muharrik ve
müteharrik vasıtalardan tasarrufu ehemmiyetle tetkik edeceğiz. Bu ihtiyaçları
hazeri ve seferi vaziyetler bakımından bir kül halinde malî imkânlarla telif ederek
plânlaştıracağız. Bunun için bir layiha ile yüksek meclise geleceğiz.
Şefin, yol inşaatı hakkındaki işaretlerini tahakkuk ettireceğiz. Bunun için yüz
kilometre kadar bir kısım kalmış olan 652 kilometrelik İran transit yolundan
memlekette başlanmış ve başlanacak asfalt yolların geçit vermeyen nehirler ve
büyük sular üzerinde inşaasına veya tamir veya tadiline lüzum görülen köprülerin
ve diğer umumî ve hususî kara yollarının inşa plânını vücuda getireceğiz. Bütçe
imkânları nisbetinde peyder pey tahakkuk ettirmeye çalışacağız. Bu meyanda
şose ve köprüler kanunundan muhtelif bakımlardan zaruri gördüğümüz bazı tadi
lat için yüksek meclise bir layiha ile müracaat edeceğiz.
Yol inşası bakımından hususî idarelerin münasebetlerini daha amelî ve fay
dalı bir şekle koymak için tekliflerimiz olacaktır.
Su işlerini memleketin hayati mevzularından biri telakki ediyoruz. Gerek nafı
anın uğraştığı kısım gerek iktisadın uğraştığı kısım gerekse ziraatın alakadar ede
cek kısımlar umumî bir plânda toplanacaktır.
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Nafıanan uğraştığı büyük su işleri haricinde küçük su işleri ile de uğraşmak
ve bilhassa sulama hak ve vazifelerini tanzim ederek bütün çiftçilerin mevcut
sulardan muntazam istifadelerini temin eylemek kararındayız.
Bunun için bir layiha hazırlamaktayız. Diğer taraftan elektriklenme dairesini
su kuvvetlerinden beyaz kömür olarak istifade için tetkiklere devam edeceğiz.
Bu etüdler şimdilik, Sakarya Nehri, Adana, Kayseri mıntıkası suları, Ege
suları, Fırat Nehri ve kolları ve Kızılırmak üzerinde devam etmektedir.
Devletin havayollarını iç şehirlerimiz ve dış hava istasyonları ile biran evvel
devamlı irtibat tesis edecek hale getirilmesi ve havacılığın inkişafı üzerine pek
çok dikkat ve ihtimamızı celbedecek başlıca mevzulardan biri olacaktır.
Dünyada havacılık o kadar ilerlemiştir ki, hava yollarında kazalar ve riskler
demiryollarındaki kadar azalmıştır. Türk Hava Yolları her türlü ve en mütekalim
emniyet tedbirleriyle memlektin en emin, en çabuk, en rahat vasıtasıdır ve vası
tası kalacaktır.
Posta, telgraf ve telefon işlerinin rasyonel bir şekilde cereyanı için sarfedilmekte olan çalışmalara hız verilecektir. Şehirlerimiz arasında telefon tesisatının
ikmali askerî ve idarî noktalardan ehemmiyeti haiz mıntıkalarda telsiz istasyon
ları tesisi ve sureti umumiyede bu idarenin devlet için azami derecede faydalı ve
seri bir hale gelmesi için bütün tedbirler alınacaktır.
Arkadaşlar:
Maliye, bir memlekette sağlam bir iş gidişinin miyarı cemiyet sağlığının nab
zıdır. Fertler arasındaki münasebetlerde karşılık taahhütlerin muntazam ifa edil
memesi nasıl ki millî bünye üzerinde rahatsızlık vücuda getirirse bir derecedeki
intizamsızlığı da, daha kuvvetli olarak bütün bir memleket havasındaki itimadı is
tikrarı ve iş selametini zehirler.
Böyle bir vaziyeti önleyecek yegane yol samimi, denk bütçe politikasıdır.
Bu politikayı ve Cumhuriyet bütçelerinin koruyucu kurucu ve verici işlere her
yıl daha fazla nisbetlerle pay ayırma vasfını itina ile muhafaza edeceğiz. Varidat
fazlalarını evvelemirde millî istihsal hacmini artıran ve artıracak olan verimli iş
lere ve memleket müdafasına hasredeceğiz.
Maliyemizin taahhütlerini noktası noktasına tutmaktaki büyük itinası herkes
çe bilinmektedir. Devlet itibarına millî sermaye ve esham kıymetlerini kuvvetlen
direcek hareket ve tedbirler üzerinde sebat olunacaktır. Mevcud vergilerimiz ve
bunları tarh ve cibayet usulleri ileri bir zihniyetle ciddi bir tetkikten geçirilmek
tedir. Netice, Yüksek Meclise sunulacaktır. Vergi hadlerimiz millî istihsal ve millî
hayatla ayarlanacaktır. Hayatı ucuzlatmak için bütçede göreceğimiz imkânlar
nisbetinde tahliflerin yapılmasına devam edilecektir.
128

millî istihsal maliyeti üzerine müessir vergi ve resimleri ve hariçten almaya
mecbur olduğumuz iptidai maddeler üzerine mevzu rüsumu kaldıracağız.
Havyan vergisi şekli ve mahiyeti itibarile üzerinde tekrar çalışacağımız bir
meseledir.
Buhran ve muvazene vergileri zaman ile mukayyet olarak konmuştur. Bu
bakımlardan üzerlerinde durulup tetkik edilmeye muhtaçtırlar. Bütçe muvazenisi
esasını bozmayacak surette senelere bağlayarak hal çareleri arayacağız.
Şef "Sermayesinin tamamı ve büyük kısmı devlete aid ticari, sanayi kurum
ların malî kontrol şeklini bu kurumların bünyelerine ve kendilerinden istediğimiz
ve isteyeceğimiz ticari usul ve zihniyetle çalışma icablarını süratle tevfik etmek.
Bu gibi kurumların bugünkü usullerle çalışabilmelerine ve inkişaf etmelerine
imkân yoktur" buyurdular.
Başka memleketlerdeki tatbikat hakkında geniş ölçüde yaptığımız tetkikat bu
işaretteki isabet ve kudreti tamamen belirtmektedir. Şekle aid bir malî kontrolden
çok daha lüzumlu olduğu bütün dünyaca kabul edilmiştir.
Şefin işaretleri veçhile, bu müesseselerin bünyelerinde ve icablarına uygun
şekilde tesisi lâzım kontrol rejimini kuracak olan bir kanun layihası yüksek mec
lise sunulacaktır.
Arkadaşlar;
Paramızın istikrarını muhafaza edeceğiz. Bunu Türkiye kalkınma hamlesinin
bir zarureti ve millî ekonomimizin icabı olarak görüyoruz. Bu görüş kuru bir
prensibe bağlanmış olmamızın veya meseleye hisle kıymet vermiş bulunmamızın
neticesi değildir.
Memleket menfaatinin millî tasarrufu vikaye zaruretinin neticesidir. Bir
devalüasyon hareketinin Türk ekonomisi için ancak zararlı olacağı kanaatin
deyiz. Başka şartlar altındaki ekonomilerde hangi bakımlardan yapıldığını tetkik
etmek ve kendi vaziyetimiz görmek bu kanaatin ne kadar haklı olduğunu gösterir.
Bazı memleketler millî paralar ile aktedilmiş muazzam hacimlere malî k hari
ci borçlarını hafifletmek için bu tedbire başvurmuşlardır. Bizim harici borç
larımızın hepsi ecnebi parasiledir.
Dahili borçlar bakımından vaziyetimiz yine hiçbir memlekette kıyas kabil
değildir. Bizde devlet masrafları düzenli bir bütçe ile görülür. Dahili istikraz
larımız halkın en ufak dahi olsa yapabildiği tasarrufla kârlı ve ilerisi açık millî
ekonomik işlere hissedar olarak iştirak arzusuna yol açmak içindir. Devalüasyon,
halkın iştirak kudretini tasarruf imkân ve heveslerini kıracağından gayelerimizde
taban tabana zıd olur.
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Dış ticaret bakımından dahi, bugünkü anlaşma politikamız böyle bir tedbire
lüzum görmemektedir. Satılmamış elimizde kalmış mal stoku yoktur Türkiye stok
larını muntazaman eritebilmiş müstesna memleketlerden biridir.
Hayat malî yeti bakımından: Bir devalüasyon, memlekette şikayet ettiğimiz
tedbir aradığımız hayat pahalılığını kendimiz arttırmak olur. Biz kısaca rekabet
kabiliyetimizi yaşama standardımızdan fedakarlık yaparak değil daha rasyonel
ve daha verimli çalışarak ve daha ileri piyasa teknik ve metodlarından istifade
ederek arttırmak istiyoruz.
Görülüyor ki, paramızın fiili stabilitesini muhafaza etmekte ısrar etmemiz için
sebep bir değildir. Bunun için sureti katiyede bu politikada devam edeceğiz.
Sayın Arkadaşlar,
Gümrük ve inhisarlar mevzuuna geliyorum.
Gümrük ve inhisarlar sahasında düşündüğümüz bir çok şeyler vardır.
İnhisarlar muamelatında bu kurumların malî monopol, ticari teşekkül ve
millî valorizasyon karakterlerinin ahenkli şekilde tecelli etmesine çalışacaktır.
inhisar mevzuu maddeler arasında tütün, devlet bütçesi bakımından olduğu
kadar millî valorizasyon karakterlerinin ahenkli şekilde tecelli etmesine
çalışılacaktır.
inhisarlar muamelatında bu kurumların malî monopol, ticari teşekkül ve
millî valorizasyon karakterlerinin ahenkli şekilde tecelli etmesine çalışılacaktır.
inhisar mevzuu maddeler arasında tütün, devlet bütçesi bakımından olduğu
kadar millî ticaret çerçevesinden de hususî bir ehemmiyet ihtiva eder.
Devlet monopolü mevzuu olması bakımından inhisarların bütün imalat malî
yetini indirmek ve daha fazla ticari bir hale getirmek suretile harice satış imkân
larını arttırmak ve hasılatını yükseltmeğe çalışmak bizim için bir zarurettir.
En mühim bir ihraç maddemiz olmak bakımından bütün istihsal sahasından
başlayarak ticaret ve imalat sahasına kadar uzanan geniş bir ufuk üzerinde in
hisarlar plânla ve dikkatle uğraşmasını icab ettirecek bir mevzu olarak ele
alınacaktır.
Yurt içinde rasyonelizasyon ve piyasa tekniği bakımından yapılacak işler
haricinde kaliteye dikkat politikamızı aynen muhafaza etmekle beraber ona müte
nazır birde kemmiyet politikası takib etmek ve bu meyanda virjinaya ve somatra
tohumlarına tecrübe eylemek kararındayız.
Türk eksper ve harmancıların ecnebi topraklarda ecnebi sanat arkadaşları
arasında mevkii yapmalarına ehemmiyet vereceğiz.
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İnhisarların bu esasları da nazara almak üzere satış politikasını plânlaştırmak azmindeyiz. Tütün Limited Şirketi faaliyetine bu politikaya mütenazır bir is
tikamet ve vüsat vereceğiz.
İspirtolu meşrubat inhisarının bilhassa şarap ihracatına tuz inhisarının hari
ci tuz satışlarını arttıracak bütün tedbirleri almak kararındayız.
Prensip itibarile bilumum inhisarların muamelâtında ihraç fiyatı en rasyonel
şekilde temin edilecek olan malî yet fiyatına kadar indirilecektir.
Dahili fiyatlara gelince: Rasyonelleştirme mesaimizin inkişaf nisbetinde ve
bütçe tahminlerini sarsmamak kaydile mümkün olan tenzilatın yapılmasında
tereddüt edilmeyecektir. Sıhhat ve temizliğe taallûk eden ispirto fiyatları ile hafif
alkollü içkilerde tenzilat mukarrerdir.
Gümrüklere gelince:
Memleketin lüzumlu görülen noktalarında bu hizmetin icaplarına uygun bina
ve tesisatı yapmayı zaruri bir iş görüyoruz.
Bazı hudud mahallerinde gümrük memurları mesken müşkülatı içindedir. Bu
ihtiyaçları da tesbit ederek heyeti umumiyesini bir inşa plânına bağlıyacağız.
Gümrüklerimiz için daha kifayetli elemanlar yetiştirmek, Avrupa gümrüklerinde
staj yaptırmaya devam etmek arzusundayız.
Gümrük muamelelerinde iş sahipleri için olduğu kadar gümrük memurları
için de kolaylık, sürat ve intizam tedbirleri alacağız.
Arkadaşlar,
Parti programımızdaki direktiflere göre, millî kültür sistemimizin inkişafına
azami önem vereceğiz.
İlk öğretim her bakımdan üzerinde en çok duracağımız ve en çok ehemmiyet
vereceğimiz mevzudur.
Aile ocağından sonra millî kültür ile ilk temas ilk okullarda başlıyor. Genç
vatandaşlar herşeyi benimseyen ve henüz temyiz kabiliyeti teessür etmemiş olan
taze zekasile ancak en doğruyu en iyiyi ve en güzeli öğretecek bir müesseseye
emanet edilebilir.
İlk tahsilde alınan fena intibaları müteakiben düzenleyebilecek ali bir tahsil
sistemi henüz icad edilmemiştir.
Fena bir ilk öğretim, fena bir hayata başlayış demektir. Bu genç vatandaşın
karakterinin teşekkülüne mani olur ve hatta bozabilir, bunun için ki, ilk öğretime
en çok ehemmiyet vereceğiz. En kıymetli en iyi yetişmiş ve en kuvvetli eleman
larımızı bu işte ve bu iş için adam yetiştirmekle kullanacağız. İyi bir ilkokul öğ
retmenini en yüksek bir okul öğretmeninden mahiyet itibarile daha az mühim bir
vazife almış saymıyoruz ve kendilerinin hayatile refahlarile ve bu mühim vazifeyi
başarış kabiliyetlerile en yakından alakadar olmakta devam edeceğiz.
131

Meslekî tedrisattan bahsetmek istiyoruz.
Mecburi ilk öğretimin gayesi vatandaşlara konuştukları dilin kaidelerini ve
mensub oldukları milletin tarih ve rejimini öğretmek ve hatta daha ileri adımları
bakımından zaruri ilk bilgiyi kendilerine vermektedir.
İlk tahsili bitirenlerin hepsini istidad ve kabiliyetleri neden ibaret olursa ol
sun üniversiteye dayanan bir makanizma karşısında bırakmak istemiyoruz.
Çünkü bunun neticesi bir taraftan tesis ve kuvvetlendirmek istediğimiz yeni ve
ileri Türkiye hayatının en zaruri elemanlarından mahrum bırakmak ve diğer
taraftan yavaş yavaş memlekette bir ihtisasa varmadan sönmüş veya yarı tahsil
le kalmış veyahud da bizzat ekmeğini kazanmaktan aciz sadece diplomasına
dayanan bir asabîyorgunlar kafilesile karşılaşmak olur.
Kemalist rejimde okul yalnız (Mecburi ahkâm) değildir.
Büyük tarihimiz büyük milletimizin her ihtisas sahasında en büyük adamları
yetiştirmiş olduğunu gösteriyor. Bu kabiliyetkanı damarlarımızdadır.
Mesleki tedrisatın vazifesi bu kabiliyetleri yeni hayatın bir sahası için yetiş
tirmek işini bilir yaşama hevesi kırılmamış en yüksek teşebbüs ve hayatla
mücadele kabiliyetini haiz başarıcı dayanıklı müsbet sanatkar ve ihtisas sahibi
elemanlar yetiştirmektedir. Bütün Mesleki tedrisat maarifimizin belkemiği
olacaktır.
İlk öğretim mevzuunu mütenazır olarak her nevi meslek mekteplerine ehem
miyet verilecektir.
Bunun klasik üniversite tahsilini ihmal edeceğiz demek olmadığı aşikardır.
Bilakis bu müesselerimizi de hakiki ilim adamı yetiştirecek şekilde ve ancak bu
istidadı en mütekamil surette gösterebilmiş olanların başarabilecekleri çetin ve
fevkalade disiplinli ilim müesseleri halinde yükseltmek mesaimize devam ede
ceğiz.
İlave ve tesis edilecek fakültelere aid işi hazırlayarak Ankara Üniversitesini
kuracağız. Orta okullara ve liselere layık olan büyük ehemmiyeti vermekte
devam edeceğiz.
Şefin işaretleri dairesinde doğu bölgemizde bir kültür merkezi esaslarını
kurmağa başlayacağız.
Millî kültür bakımından büyük önemi olan ve şefin ilîm ve kültür sahasında
en büyük abidelerinden biri halinde daime yükselecek bulunan tarih ve dil araş
tırmalarımıza ve bunlarla alakadar işlere hususî ehemmiyet vermeye devam ede
ceğiz.
İyi ve çok eğitmen öğretmen yetiştirmeye bilhassa kıymet vereceğiz. Av
rupa'nın tanınmış ilîm ve sanat merkezlerine talebe göndermeye devam ede
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ceğiz. Lüzumlu görülecek ilîm ve teknik şubeler için kıymetli mütehassıslar da
getirteceğiz. Bu suretle muhtelif sahalardaki millî eleman ihtiyaçlarımızı temine
çalışacağız.
Bütün devlet okullarının kemiyet itibarile olduğu kadar keyfiyet ve teçhizat
itibarile de en yüksek derecelere ulaştırılması hedefimizdir.
Millî sahnemiz Türk kültürünün makesi güzel dilimizin en iyi şekilde telaffuzu
ve en bedeî tarzda ifadesini yayan sanat kaynağı olarak ele alınacaktır. Bunda
modern teknik vasıtalarına ehemmiyet vereceğiz.
Güzel Sanatlar Akademisinin bugünkü başlanmış olan İslahatını yürüteceğiz.
Millî kültür kadrosu içinde mütalaasını zaruri gördüğümüz sporu profesyonel
şampiyon yetiştirmek için istemiyoruz.
Spor okullarımız gibi sahnemiz gibi millî kültürümüzün bir cüzüdü Büyük
gaye Türk vatandaşını fikir ve düşünce itibarile kuvvetli en ve tam sıhhatli
seciyeli gürbüz güzel insan olarak yetiştirmektir. Nasıl ki memleketimizde okumak
yazmak bilmeyen tek vatandaşın kalmasını istemiyorsak sevdiği ve bütün hayatınca tatbik edeceği laakal bir spor olmayan vatandaş da kalmamalıdır. Salim bir
kafa ancak sağlam bir vücudda olabilir sözü Türk ata sözüdür. Yine bu mülahaza
iledir ki bütün vatandaşlarda verim kudretini muhafaza için muntazam çalışma
hafta ve yıl tatillerinde istifade ve seyahat zevkinin inkişafına taraftarız.
Spor bir merkeze bağlayıp teşkilâtlandırmak ve muhtelif spor teşekkül ve
hareketlerini o vasıta ile idare etmek için yüksek huzurunuza bir kanun layihasile
geleceğiz.
Arkadaşlar,
Maddi manevi düzen refah kültür seviyesinin yükselmesi ve bütün bunların
başarılması ve devam etmesi ancak millî emniyet ve tamamiyetimizin icabında
herkese karşı masum tutulabilmesiyle kabildir.
Türk ordusu, kadını ve erkeğiyle bütün Türk milleti demektir. Daima daha
kuvvetli olmak için bu millet her sene yüzbinlerce evladını kısaca ordu dediğimiz
ve yalnız adının bile hudutsuz bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu bildiğimiz
bu en büyük okula emniyeti millî müdafaayı millî disiplini öğrenmek için gön
deriyor.
Türk ordusu Türkiye 'nin yalnız emniyet vasıtası değildir. Türk millî içtimaî
benlik duygusunu daima en yüksek derecede daima uyanık tutan en büyük millî
kültür ocağıdır.
Bu büyük disiplin ve güven okulunu en müterakkî en bol en mütekâmil
vasıtalarla teçhiz etmek birinci vazifemizdir.
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Teçhizat ve teslihat programımıza devam edeceğiz.
En son sistem harb vasıtalarından henüz ihtiyacımız olanları da temin için
ayrı bir program yapacağız. Bu program memleket dahilinde yapılması kabîl
olanları, memleket dahilinde imal ettirmek esasını ihtiva edecek ve kara deniz
hava kuvvetlerimizin bu kabîl bütün ihtiyaçlarına şâmil olacaktır.
Sureti umumiyede millî müdafaa kuvvetlerimizi daima en bol en ileri
vasıtalarla teçhiz etmek belli başlı emelimiz ve vazifemizdir.
Mevcut malzemenin daima iyi halde bulundurulması kıymetten düşmüş olan
ların yenilenmesi ve sefer için ordu İhtiyaçlarını karşılayacak her çeşit stoklar
vücuda getirilmesi daima gözönünde bulunduracağız ehemmiyetli işler olacaktır.
Mevcut harb sanayîîfabrikalarımızı tam randıman alacak surette çalıştıracak
ve henüz noksan kısımlarını tamamlayacağız. Harb sanayiimizin inkişafına
hususî önem vermek umumî endüstrileşme hareketlerimizde harb vaziyet ve ih
tiyaçlarını daima göz önünde tutmak kararındayız.
Millî ekonomi bakımından da hususî kıymet izafe ettiğimiz kömürden benzin
istihsali, klor arsenik sanayîî bu aradadır.
Halen kendi tezgahlarımızda inşa edilmekte bulunan denizaltı gemilerimiz
bittikten sonra yenilerini inşaya fasılasız devam edeceğiz. İlk üç senelik hava
programımız milletimizin gösterdiği yüksek alaka ile şimdiden tahakkuk ettirilmiş
sayılabilir. Bu vesile ile tayyare işinde bütün milletçe gösterilmiş yüksek şuuri
gurur ve iftiharla bu kürsüde zikretmek ve bütün vatandaşlara hükümetin şükran
ve takdirlerini ulaştırmak isterim.
Hava müdafaası bu memleketin millî müdafaası mevzuunda büyük ehem
miyetli yerini muhafaza etmektedir. Yeni bir hava plânı hazırlayacağız. Bu prog
ram Kayseri fabrikasının tevsiini ve motor imal edebilecek hale getirilen husus
larını da ihtiva edecektir.
Ordunun ekonomik kültürel sosyal savaşlarımızda lüzumlu elemanları da
yetiştirmesi için tertibat alınacaktır.
Arkadaşlar,
Cumhuriyetin hiç değişmeyen dış politikası meçhulünüz değildir.
Atatürk'ün yüksek irade ve irşadlarında temelini bulmuş yürüyeceği yolu çiz
miş olan bu siyaset aynı sulh dostluk ve teyakkuz yolunda devam edecektir.
Mevcut karşılıklı dostluklarımıza ve taahhüdlerimize her zaman ki gibi ih
timam ve riayet dostluk dairemizin bu ahenk içinde inkişafına dikkat başlıca va
zifemiz olacaktır.
Şefin nutuklarında işaret buyurdukları noktaların takibine âzami itina ve ih
timam ile çalışılacaktır.
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Dış teşkilâtımızın ekonomik kalkınma savaşımızda daha verimli bir surette
çalışabilmesi için alakalı dairelerin de mütalaası alınarak bu yıl bir talimat
yapılacaktır.
Bütün elçilik ve konsolosluklarımızın dış ticareti noktasında mücehhez bulun
maları ve ona göre çalışmaları temin edilecektir.
Iktisad vekaleti dış ticaret teşkilâtının hariciyemizin dış teşkilâtı ile rabıtaları
tanzim edilecektir. Bu yönden dış ticaretin inkişafı için hariciyemize isabet eden
bu önemli vazife emniyet ve siyasî münasebet vazifeleri derecesinde ehemmiyetle
takîb ve tatbik edilecektir.
Milletler cemiyetine bağlılık haricî siyasetimizin aynı zamanda mesnedlerinden ve tabii icablarından birini teşkil eder. Bu arsıulusal büyük müessesenin ken
dinden beklenen gayeleri temin edebilmesi zamana intibak etmesi geçirilen tec
rübelerden lâzım gelen pratik neticeleri çıkarması ile mümkün olabilir.
Hükümetimiz bu yolda sarf edilecek mesaîyi elinden geldiği kadar teshil etmeye
çalışacaktır.
Arkadaşlar,
İleri idare tekniği salahiyet ve mesuliyeti elele vermektir. İşleri kısa bir
zamanda kati bir neticeye bağlamaktır. Kırtasiyecilik asla esas ve gaye değildir.
Kırtasiyeciliğin manası tek tatbik şekli süratle ve fakat isabetle verilmiş kararları
ve işlemden alınan maddi verimli neticelere teşviktir.
Türkiye Cumhuriyeti memurlarının istisnasız, hepsinin bu vasıflarla ve bu
zihniyetle vazifelerine sarılmalarını isteyeceğiz.
Onların da bizden tabii hak olarak isteyebilecekleri emin geçim, emin istik
baldir.
Bu da ihmal edilmeyecektir.
Arkadaşlar:
Sözlerimin nihayete ermek üzere olduğu şu dakikada derin duygu içinde
huzurunuzda bulunurken inkılabın bidayetinden beri zaman zaman refakatinde
çalışmak ve fakat asıl maksad için fasılasız arkadaşlık etmek şerefini taşıdığım
selefim Malatya mebusu ismet İnönü 'yü hürmet ve muhabbetle anmayı zevkli bir
vazife telakki etmekteyim.
Büyük milletin sayın vekilleri;
Yapmak istediklerimizi ve çalışmamıza vereceğimiz veçheyi lüzumlu sandığım
bazı tafsilatile arzetmiş bulunuyorum.
Bunlar malî imkânlarımızın teknik şartlarımızın müsaadeleri nisbetinde ve
bir plân dahilinde başarılması şefin direktifi ile parti programında ifade edilmiş
ve hükümetimize tatbik sahasına koymak ödevi verilmiş işlerdir.
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Tahakkuk ettirilecek her kısım hem malî hem teknik imkânlarımızı müsbet bir
surette artırarak diğerlerinin de başarılmasını temin edecek mahiyettedir.
Bunlar tahakkuk ettirmek irade azmini ve heyecanını ruhumuzda duyuyoruz.
Fakat bizim için asıl imkân membaı büyük Türk milletinin yüksek irade kud
retini şerefle temsil eden büyük Meclisimizin hükümetine göstereceği müzaheret
ve yardımdır.
İş programımızı büyük milletimiz için faydalı buluyorsanız arkadaşlarımda ve
bende tatbik edebilmek iktidarını görüyorsanız yüksek itimadınızı esirgememenizi
dilerim.
Sizin itimadınız bizim kuvvetimizin ve başarımızın sarsılmaz temelidir.
2.1.3. Hükümet Programı Üzerine Yapılan Tartışmalar
Başkan söz isteyenler var mı diye sorarak program üzerinde ki tartışmaları
başlatmıştır.
Program konusunda ilk sözü alan İzmir Mebusu Halil Menteşe'ye göre,
"Devlet adamı olarak muvaffakiyetlerle dolu bir tarihin sahibi olan General İsmet
İnönü'den" sonra Başvekil olmak hem şans hem de tehlikeli bir iştir. Şanstır; çün
kü bütün zorlukların üstesinden gelinmiş, sessizlik ve güven içinde gelişme yo
luna girmiş bir memleketin başına gelinmektedir. Tehlikedir; çünkü millet,
İnönü'nün her biri büyük başarılarla dolu 12 senelik Başbakanlığı sırasında "müj
deler" almaya alışmıştır. Yeni Başvekil icraatına hiç olmazsa aynı hizada yön
verip, başarılar kazanarak milleti tatmin edebilecektir. Aksi durumda şans, kötü
şansa dönüşecektir diyen Menteşe'nin "Celâl Bayar muvaffak olabilecek mi?"
sorusuna Gazi Antep Mebusu Kılıç Ali "Muhakkak" cevabını verir.
Halil Menteşe'de Kılıç Ali ile aynı düşüncededir. Zira, onun kişiliği o güne
kadar, iktidar mevkilerinin ve başarılarının gururu içinde boğulmamıştır. İn
celemelerini ve uzmanlardan aldıklarını işin realitelerine uygulayan, adım atmak
için düşünen, inceleyen, incelettiren ve ondan sonra adımını atan kişiliği ile İş
Bankası'ndan ayrılırken ülkeye teknik ve modern iş gören büyük bir kredi kuru
mu bırakmıştır. İktisat Vekaletinden ayrılırken ise, ortada metodik ve teknik
olarak işleyen bir Devlet İktisat örgütü bırakmıştır. Tüm bu işleri yaparken de
Atatürk'ün "muhabbet ve teveccühü"nden ilham almıştır. Bu nedenlerden dolayı,
Celâl Bayar Başvekâletten ayrılırken, büyük başarılarla tarihini zenginleştirmiş
bir Başvekil olarak ayrılacaktır.
Halil Menteşe'nin bir mebus olarak Celâl Bayar'dan beklentileri de vardır: 56 yıl içinde ülkenin büyük ana yollarını, ana şimendiferlerini bitirmesini, büyük
limanları kurmasını, büyük sulan düzenleyip refah aracı yapmasını, çeşitli ve
zengin olan maden servetlerinin en çok randıman verebilmesi için cihazlandınl136

masını beklemektedir. Ancak 300, 400 hatta 500 milyon gerektiren tüm bu işler
5-6 yılda yapılabilir mi? diye soran Menteşe, Türk Hükümeti için bu işin o kadar
da zor olmadığı düşüncesindedir. Zira devlet birkaç seneden beri bir sistem iz
lemektedir. Kabine, hem uluslararası hem de mahalli alanda itibarını kullanmak
üzere bir sistem izlemektedir. Örneğin, Karabük fabrikaları iki yılda bitirilmek ve
beş yılda geri ödenmek üzere bir sözleşmeye bağlanmıştır, millî Müdafaaya ve
diğer vekâletlere verilen ödenek yedi, sekiz yıllık sözleşmelere bağlanmaktadır.
Dolayısı ile bu iş de aynı sistemle 5-6 yılda gerçekleştirilebilecektir. Devletin
uluslararası itibarı da buna uygundur.
Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, ülkefiiliolarak ne sağlayacaktır?
Menteşe'ye göre, Devletin uluslararası kuvveti, Türk ordusunun gücü "bir İngiliz
telgrafında değinildiği gibi", tehlikeye düşen Ege'nin herhangi bir noktasında üç
dört gün içinde 250.000 kişi yığılabilmesidir. Ana yollar, ana şimendiferler beş,
altı yılda tamamlanınca bu kuvvet beş yüz bin olacaktır. Büyük sular düzenlenir
se, dünyanın en zengin pamuk yetiştiren ülkeleri sırasına gelinecektir. Çeşitli ve
zengin olan madenler ise az zamanda dünyanın en zengin maden ülkeleri arasına
getirecektir. Zira bir hektar maden, yer altı serveti üstteki servetten daha rantabıldır."Gelecek endişelerle doludur", diyen Halil Menteşe Avrupa milletlerinin
aralarındaki anlaşmazlıkları çözerek, Asya ve Afrika'ya hükmetmek için birleş
tiklerine dikkati çekerek, Bayar Hükümetinden beklentilerini mutlaka gerçekleş
tirmesini istemektedir. Bu sayede Türk ordusunun toplanma yeteneği iki misli ar
tacak ve ülke gerek denizden, gerek havadan ve gerekse karadan saldırıya karşı
korunmuş olacaktır. Menteşe'ye göre bu, ülkenin yaşamsal çıkarlarından biridir.
Büyük Şefin "umumî kalkınmanın temeli ziraattır." sözünü tekrarlayarak
çok önemli gördüğü bu konuya Büyük Millet Meclisi ve yeni Başvekilin dikkatini
çeken Halil Menteşe, Ziraî kalkınma için kişisel enerjiyi bir araya toplayıp Dev
let enerjisine paralel surette hedefe doğru sevk etmek gerektiğini düşünmektedir.
Kişisel enerjinin temeli köylü ruhudur. Bu ise ferdiyetçidir. Bu ruhu işleyerek yön
vermek, birliğin faydasını göstere göstere terbiye etmek gerekmektedir. Bu işi
başarılı bir şekilde yapabilecek olan ise, çiftçinin kendi meslekî teşekkülleridir,
yani ziraî sendikalardır. Zira, ziraî kalkınmayı sadece resmi oluşumlara bırakmak,
istenen amacı sağlamaya yeterli değildir. Çiftçinin mesleki beraberliklerini sağ
lamak gerekmektedir. Sendikaların devlet adamlarım korkuttuğunu söyleyen
Menteşe, sendikalizasyonun Devlet otoritesine yaptığı kötü etkileri görmekle bir
likte, ziraî sendikaların bu türden etkiler yapmayacağını düşünmektedir. Çünkü
bunlar hem küçük, hem büyük çiftçiyi ve çiftçi, ameleyi örgütleri içine almış ve
birbirine bağlamıştır. Menteşe'nin yeni Başvekilden isteği Çiftçinin içinde
yaşamış yetenekli birkaç "efendinin" gönderilmesi, incelemeler yaptırması ve
sonuç olumlu çıkar ise uygulamaya geçirmesidir.
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Halil Menteşe sözlerine "Başarılar" dileyerek son vermiştir.
Hakkı KILICOĞLU (Muş): Hakkı Kılıcoğlu Celâl Bayar'ın Başvekilliğini,
Cumhuriyetin ilânından beri, idare ve icra mekanizmasında olan ilk büyük
değişiklik olarak görmektedir. "Muhammed düşündü, Ebubekir söyledi, Ömer
yaptı." vecizesinden yola çıkarak Ulu Şef Atatürk ise ""düşündü, söyledi, yaptı
ve yaptırdı." diyen Hakkı Kılıcoğlu'na göre, önderin sağ kolu olan İnönü milletin
kalbinde olduğu kadar, tarihte de Ulu Şefin yanında birinci mevkii alacaktır.
İnönü'nün erdemlerini sayan Kılıcoğlu'na göre, insanları yakından tanımak ve
değerlerini tartmak gücüne sahip olan Atatürk, İnönü'nün yerini dolduracağını
bildiği için Celâl Bayar'ı tercih etmiştir. İç ve dış işlerde gelecek için bir kay
gısının olmadığını, yeni Başvekil'in bütün bu işleri aynı enerji ile yürüteceğini
düşünen Kılıcoğlu, Bayar'ın "laf değil, iş adamı" olduğunu ve bunu pek çok yer
de ve işte ispat ettiğini düşünmektedir. Bayar'ın kişiliği ve programı kendisine
güvenilmesi için gerekli olan en güçlü senettir.
Kılıcoğlu Başvekil'den "müftüler işini bir şeye benzetmesini" isteyerek ve
candan başarılar dileyerek sözlerine son vermiştir.
Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : Yeniliğin, ilerleyen devletlerin kuralı
olduğunu söyleyen Türker, Devlet işlerinde şahısların önemli ve büyük işler gör
düklerini ama sonsuz olamadıklarını, çünkü dünya ve memleket işlerinin sürekli
olarak yenilik kurallarına bağlı olduğunu belirterek konuşmasına başlamıştır.
O'na göre İsmet İnönü, sıradan Başvekillerden değildir. O, vatan uğruna parlak
şekilde görevini yapmış olduğunu bilerek, vicdanen rahat bir şekilde Başvekillik
ten çekilmiştir. Bazı ülkelerde vatanına olağanüstü hizmetler verenlere maddi ya
da manevi rütbeler verildiğini örnekleyen Türker, her ne kadar Türkiye Cum
huriyetinde nişan ve rütbe yöntemi kaldınlmışsa da, bu olağanüstü durumda
parasal ödül verilmesi için hiçbir engel olmadığı düşüncesindedir ve bunun Mec
lis tarafından incelenmesini dilemiştir.
^Yeni Başvekili gerek Türk ulusunun, gerekse Atatürk'ün güven ve sem
patisini kazandığı için tebrik etmektedir. Zira, iş başında olduğu sürece ne kadar
çalışkan ve insiyatif sahibi olduğu görülmüş; bankacılıkta, iktisadçılıkta, maden
cilikte, ziraatçilikte, sanayicilikte, denizcilikte ve tüccarlıkta derin ve deneyimsel
bilgi sahibi olduğunu ispatlamıştır. Dış siyasette Büyük Şefin çizdiği doğrultuda
dünyanın bütün milletleri ile dost yaşanmaktadır. Ancak, içerde ülkenin kalkın
ması ve halkın gönenci için yapılacak, başarılacak, bitirilecek, karar altına alı
nacak çok iş vardır. Bu işleri başarmak görevi de Büyük Şef Atatürk tarafından
Celâl Bayar'a verilmiştir ve milletin vekilleri de yeni Başvekile güvenlerini ver
mektedir diyen Berç Türker; okunan programın hızla uygulamaya başlanması için
Celâl Bayar gibi tecrübeli, bilgili ve dirayetli yeni Başvekile başarılar dilemekte
ve her işte başarılı olabilmesi için millet vekillerinin kendilerine daima yardım
edeceklerini vurgulamaktadır.
138

Fazıl Ahmet AYKAÇ (Elâzığ) : Hükümetin kudretini, kıymetini, değerini
ölçebilecek en büyük ölçü, o hükümetin beyanatı ve programından çok kendisinin
icraatıdır diyenlerin olduğunu söyleyen Aykaç, kendileri gibi olağanüstü bir in
kılâp rejimi yaşayanlar için bunun geçerli olmayacağı düşüncesindedir. Zira Celâl
Bayar, nutkunun her cümlesinde yüklenmiş olduğu görevin olağanüstü derin,
olağanüstü özenli bir anlayışın ürünü olduğunu ispatlamıştır. Başvekil, Fırkanın
nizâmnâmesinde var olan prensipleri hiçbir saniye unutmayarak, kurulacak olan
mimari eserin, görülecek olan büyük davanın bütün ayrıntıları için gerekli olan
malzemeyi şimdiden, ne kadar biriktirmek ve ne kadar düşünmek olanaklı ise
hepsini huzura getirmek ve bunları söylemek görevini duymuştur.
Aykaç'a göre Celâl Bayar nutkunda iki önemli ve büyük söz söylemiştir.
Birincisi; "biz emniyet ve kültür diye bir düstura imanını raptetmiş bir heyetiz "
sözüdür. İkincisi ise "bizim iç siyasî davamız yoktur" olmuştur. Bu ifadeler Ay
kaç'a göre tam gerçeği ifade etmektedir. "Sulh ve medeniyet!", o güne kadar
durum bu şekildedir. Hükümetin yeni beyanatından anlaşıldığı üzere bundan son
ra da böyle olacaktır ve bu tebrik edilmeye değerdir.
Fazıl Ahmet Aykaç'ın sözlerini bitirmesinin ardından Başkan söz isteyen kal
madığını belirtmiş, Denizli Milletvekili Yusuf BAŞKAYA, Başvekil Celâl
Bayar'in Meclis huzurunda söyledikleri nutkun çok önemli olduğunu vur
gulayarak çoğaltılıp kendilerine dağıtılmasını istemiştir. İstek zapta geçirildikten
sonra Başkan, Hükümetin güven isteğini oya sunmuş, millet vekillerinden açık
oyla, ismi okundukça oylarını kutuya atmalarını istemiş, Zonguldak'tan başlan
mak üzere isimler okunarak oylar kutuya atılmıştır. Oylamaya katılan 364 mil
letvekili Celâl Bayar kabinesine güven oyu vermiştir.
Başvekil Celâl BAYAR (İzmir): Program hakkında "lütufhâr" sözler söy
leyen konuşmacılara teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Başvekil, mil
let vekillerinin güvenine karşı minnet ve şükran duyduğunu, bu borcunu ödemek
için düşündüğü tek çarenin ise, millet ve memleket için çalışmak ve bu çalışmada
millet vekillerinin ideallerini gerçekleştirmek olduğunu belirtmiştir.
2.2. İkinci Celâl Bayar Hükümeti
Atatürk'ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü seçildi (11 Kasım
1938). Başvekil Celâl Bayar aynı gün hükümetin istifasını yeni Cumhurbaşkanına
sundu. Ancak İsmet İnönü yeni hükümeti kurma görevini Celâl Bayar'a verdi.
Celâl Bayar tarafından hazırlanan şu hükümet listesi de Cumhurbaşkanı tarafın
dan onaylandı.
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2.2.1. Hükümet Üyeleri
Adliye Vekili

: Hilmi Uran (İzmir)

Millî Müdafaa Vekili

Tevfık Fikret Sılay (Konya) 3.1.1939
: Kâzım Özalp (Balıkesir)

Dahiliye Vekili

Naci Tınaz (Bursa) 18.1.1939
: Refik Saydam (İstanbul)

Hariciye Vekili
Maliye Vekili

: Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
: Fuat Ağralı (Elaziz)

Maarif Vekili

: Saffet Arıkan (Erzincan)

Nafıa Vekili
İktisat Vekili

Hasan Ali Yücel (İzmir) 28.12.1938
: Ali Çetin Kaya (Afyon)
: Şakir Kesebir (Tekirdağ)
Hüsnü Çakır (İzmir) 28.12.1938

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili : Hulusi Alataş (Aydın)
Gümrük ve İnhisar Vekili

: Ali Rana Tarhan (İstanbul)

Ziraat Vekili Vekaleten

: Faik Kurdoğlu (Manisa)

Anayasanın 44. maddesine göre Hükümetin hazırladığı şu program ise 16
Aralık 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak tartışıldı ve oy
lanarak kabul edildi.
2.2.2. Hükümet Programı
Sayın arkadaşlar,
İkinci Cumhurreisimiz İsmet İnönü'nün itimadlarına mazhar olarak Baş
vekalete tayin edildim. Kendilerine takdim eyledim Heyeti Vekile azalarının isim
leri havi listeyi lütfen tasvib buyurdular.
Teşkilâtı Esasiye Kanunun hükümlerine göre sizin de itimadınıza mazhar ol
mak şerefini kazanırsam, vazifeme devam edeceğim.
Resmi bir lisanla bu maruzatımı bildirirken inkılabın ve Atatürk rejiminin en
mümtaz bir siması ve Türk Millletinin büyük evladı olan İkinci Reisimiz
İnönü'nün Cumhurreislik devrinin, milletimiz için müteyemmen ve mesud ol
masını temenni ederim, buna şahsen emin olduğumu ifade eylerim.
Arkadaşlar,
Milletlerin tarihi acı tatlı bir çok hatıralarla doludur. Bugün biz inkılâp tari
himizin en acı ve fakat en önemli bir devrini yaşıyoruz. Aziz varlığını her kuvvetin
fevkinde telakki ettiğimiz ve öyle olduğuna da inandığımız Şefimizi kaybettik.
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Şefin hayatında Türk milleti nasıl yek vücud olarak, tek bir kalb gibi onun sev
gisinde birleşmişse matemini de aynı surette tek bir kalb halinde tutuyor ye ıstırabiyle ağlıyor.
Denilebilir ki şimdiye kadar hiçbir kimse hakkında bu kadar vatanşümul, bu
kadar alemşümul bir acı duyulmamıştır. Kendi ruhumuzda bu acıyı hissediyor ve
kalbimizin kanadığını duyuyoruz. Türk milleti gibi vefakar büyük bir milletin ken
disine binbir mahrumiyet içerisinde en büyük muvaffakiyetleri temin etmiş olan
büyük bir evladı hakkında başka türlü hareket etmesine esasen imkân yoktu.
Atatürk bize yaralı bir vatan kurtardı. Atatürk bu yaralı vatanı içerisini asırlandan beri sinmiş olan hurafelerden efsanelerden bir takım vahi fikirlerden
tamamen temizleyerek kuvvetli bir rejim de kurarak mesud ve müreffeh bir halde
bize bağışladı.
Türkün ebedî bir tehlikeye düşüyor sanıldığı zamanda, imdadına koşarak,
felaketten bizi kurtardı. Zeval bulmaz istiklalimizi ve ebedmüddet vatanımızı Türk
rayeti istiklali altında yaşatmak imkânını buldu ve verdi.
Atatürk sadece bize vatanî hizmetler ifa ettiği için sevmiyoruz. Aynı zamanda
tam manasıyla kâmil bir insan olduğu için de seviyoruz.
Atatürk vefakardı, mütevazı idi, herkesin hakkını yerinde verirdi.
Arkadaşlar,
Atatark'ün hayatı ve mazisi hakkında söz söylemeyi kısa bir celseye sığdır
mak en müşkül olan bir iştir. Yalnız müsaadenizle çok sevdiği ve çok güvendiği
büyük milletinin iradesini temsil eden bu kürsüden onun maneviyatına hitab
ederek diyorum ki:
Atatürk;
Seni sevmek tebcil etmek, her Türk vatanseverinin millî ödevi ve namus bor
cudur.
Aziz arkadaşlar;
Kendisinin medhetmek ve ihtiras göstermek, içtimaî hayatta bir nakise olarak
kabul edilmiştir ve şüphesizdir ki, bu böyledir. Fakat; ben size iftiharımızı ve ih
tirasımızı şu dakikada ifade etmekten çekinmeyeceğim;
Benimle beraber Heyeti Vekileyi teşkil eden arkadaşlarım ihtilalin ve in
kılabın ta, ilk gününden beri, Büyük ve Ebedi Şefimizin hayata gözünü yumduğu
dakikaya kadar, izinde ve peşinde, yolunda şuurlu yürüdük... Ölçüsüzdür.
Arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye hükümlerine göre sizin itimadınızı kazanmak
için, Hükümetin programını size arz etmek iktiza eder.
Benim bu mehazda sözüm yoktur.
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Geçen sene, lütfen tasvibinize iktiran eden programımızın şimdiye kadar
yapılmış olan kısımlarından maadasını yürütmek azim ve kararındayız.
Aynı zamanda, bize daima hakiki yolu gösteren ve içinde milletin nurlu irade
si okunan Cumhuriyet Halk Partisinin programı da bizim rehberimizdir.
Arkadaşlar;
Herhangi bir Hükümet için muvaffakiyet âmili olarak birinci derecede göz
önünde bulundurulması lâzım gelen bir hakikat vardır. Milletin hakiki düşüncesi.
Biz milletimizin şu an için düşüncelerini şu suretle hulasa ediyoruz: mil
letimiz, on beş seneden beri tecrübe edilen Kemalizm rejiminin kendisine verdiği
huzur ve sükun içerisinde çalışmak ve kuvvetlenmek istiyor.
millî hudutları dahilinde mesud olmak emelindedir.
Bizim harici siyasetimizdeki; dahilde sulh, hariçte sulh düsturunun ifadesi
ancak bu suretle tefsir olunabilir. Esası milletten gelmiştir ve Büyük Şef tarafın
dan ifade edilmiştir.
Mevcud istikrarı bu matemli günlerimizde milletin heyeti umumiyesinde tecel
li eden tesanüdle muhafaza etmek emelimiz tamdır... halistir ve çok kuvvetlidir.
Rejimin kanunları, Türk camiasına dahil olan bila istisna her ferdin
hukukunu emniyetini ve müsavatını tekeffül etmektedir. Kanunlarımızın tekeffülü
altında bütün vatandaşların seyyan bir surette haklarını gözetmek bizim için en
mukaddes bir vazifedir.
Aziz arkadaşlar;
Size programımızın harfiyen ve olduğu gibi tatbik olunacağını söylerken hari
ci siyasetimize de bir nebze temas etmek ihtiyacını duyuyorum:
Harici siyasetimizde, değişecek hiçbir şey yoktur. Anlaşmalarımıza dostluk
larımıza, ittifaklarımıza bütün sadakatımızla bağlıyız.
Bunları büyük bir azimle yürüteceğiz. Bu sedam size olduğu kadar bütün
dostlarımıza ve müttefiklerimize de bir itimad ve muhabbet sedasıdır.
Sayın milletvekilleri;
Beni ve benimle vazife almak lütfunda bulunan arkadaşlarımı çok yakından
tanırsınız. Yaptığımız işleri bilirsiniz. Fikirlerimize vakıfsınız. Her şeyden evvel
temin etmek isterim ki rejimin azad kabul etmez kullarıyız. Kullarıyız dedim.... bu
kelimeyi miskin bir itaati ifade için değil; işlerimize şuurlu bağlılık ve onları
sadakatle yürütmek azmimizi tebarüz ettirmek için kullandım.
Eğer inkılâbın bidayetinden beri, devam eden fikirleri şuurla yürütmek
imkânını ve sizin arzu ve emellerinizi icra etmek kudretini bizde görüyorsanız,
milletin iradesini temsil eden siz kıymetli arkadaşlarımdan ricam şudur: İti
madınızı bizden esirgemeyiniz.
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Aziz saylavlar;
Son söz... Elemimiz, hicranımız çok büyüktür. Fakat inanımız güvenimiz de o
nispette büyüktür.
Atakürk'ü unutmayacağız. Her zaman tebcil edeceğiz. Millet uğrunda azimle
yürüyeceğiz.
2.2.3. Hükümet Programı Üzerine Yapılan Tartışmalar
Halil MENTEŞE (İzmir) : Halil Menteşe'nin Celâl Bayar'a açık ve tam bir
güveni vardır. Çünkü, o iktidara gelir gelmez, uluslararası şartların yüklediği en
dişeler karşısında bütçe olanakları ile bağlanmayarak Hazinenin uluslararası ve iç
pazarlarda kredisini en fazla şekilde 'ütilize' ederek durumun gerektirdiği geniş
ve olağanüstü önlemleri almakta duraksamamıştır. Bu yolda büyük cesaret gös
termiştir. İngiltere'den 16 milyonluk bir mal kredisi sağlamış, buna 80 milyonluk
4 yıllık plân eklediği gibi Almanya'dan da daha sonra 70 milyon liralık aynı
şekilde bir avans elde etmiştir. Ordu için BMM'nin kabul ettiği on yıl süreli 125
milyonluk olağanüstü ödeneğin Müdafaai millîye Vekâletince yoğun bir çalışma
ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilmek üzere olduğunu müjdelemiştir. Bu, kah
raman ordunun her ihtimale karşı donatılması yoğun bir çalışma ile tamamlanıyor
demektir. Savaş kaçınılmaz olduğu gün bu yükü çekecek olan ordunun dayanık
lılığı kuvvetlendirilirken denge de elden bırakılmamaktadır. Ülke gerek malî,
gerekse iktisadî yönden mutlu bir açılım yaşamaktadır. Bütçenin tahmin edilen
geliri evvelki yıl 20 milyon, geçen yıl 29 milyon fazla vermiştir. Ticaret dengesi
aktif bir şekilde gerçekleşmektedir. Evvelki yıl 93 milyonluk ihracat kıymeti 126
milyona yükselmiştir. Tüm bu rakamlar, Hazinenin borçlarını ödemede gösterdiği
namusluluğu koruduğunu ve koruyacağını göstermektedir.
Halil Menteşe, Celâl Bayar'ın plânlarının gerçekleştirilmesi halinde, ülkenin
malî ve iktisadî yönlerden büyük bir açılım sağlayacağı, avansların amorti
süreleri bitmeden daha büyük, daha geniş plânların uygulanabileceği düşüncesin
dedir.
Böyle çalışan ve hazırlanan bir ülkeye saldırmak da kolay değildir. Bu neden
le vatandaşlar gelecekten emin olarak güvenle çalışmalarına devam etmelidirler.
"Müebbed Ata "nın ölüm haberini Milas'ta aldığını belirten Halil Menteşe, o
gün kendisine yeni cumhurbaşkanının kim olacağı, İsmet İnönü mü, Celâl Bayar
mı? sorusunun yöneltildiğine dikkati çekerek, yüksek bir feragat sahibi alan Celâl
Bayar'ın kendi lehinde bir cereyan olsa dahi arkadaşlarına İnönü'yü önereceğini
söylediğini belirtmiş, sonuçta Bayar bu "imtihandan olgun bir devlet ve tam bir
feragat adamı" olarak çıkmıştır.
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Bütün dünya savaşlar , iç karışıklıklar içinde çalkalanırken Türkiye'de, dost
ve düşmanın gıptasını çeken güzel bir düzen ve tam bir sessizlik vardır. Bunu sağ
layan ise birkaç "inzibatlı" ülkede var olan "korku, mengene ve cendere metodu "
değil, Ata'nm "dağdaki çadırlara, en izbe köy kulübelerine kadar sinmiş olan
sevgisi, bütün milletin gönlünde yarattığı kayıtsız ve şartsız emniyet ve itimattır. "
Halil Menteşe Atatürk'ün "benim arzu edib de yapamayacağım bir şey yok
tur, fakat ben istediklerimi milletimin arzularına ve menfaatlerine uygun olarak is
terim. Alacağım tedbirleri milletimin iradesine ve kabiliyetine dayanarak alırım.
Onun için milletime vadettiğim şeylerin tahakkukunda vekayi hiç bir zaman beni
aldatmamış tır" sözlerine dikkati çekerek O'nun, bunca sevgi ve güvene neden
olan hizmetlerini sıralamış, tabutu önünde bütün dünyanın saygı ve takdir ile eğil
diğini ve uygarlık ve barış adamı olarak sonsuz bir isim bıraktığını belirtmiştir.
Büyük Millet Meclisi'nin İsmet İnönü'yü O'nun halefi olarak seçmesi ve bayrağı
onun eline vermekte gösterdiği isabet ise Büyük Millet Meclisi'nin ulusun
iradesinin gerçek temsilcisi olduğunu bir kere daha göstermesidir. İnönü'nün nut
kunda bütün vatandaşlara eşit güven verici önlemler alınacağını belirttiğine dikkati
çeken Menteşe, bu sözlerden Devletin düzeninde sevginin ve güvenin bundan böy
le de egemen olacağının açıkça anlaşıldığını söyler. Büyük bir devlet adamı olan
İnönü, Atatürk kadar sevilmiştir ve İnönü bu güvene layıktır. Menteşe İnönü'ye
hitaben de şunları söyler: Bazen sinsi fısıltılar üflenecektir, bunlara kulağını tıkamalısın, Devlet başkanlığı makamında saflarını sıklaştırmalısın. Oradan "fesad
rüzgarları" girmemelidir. Çünkü, bu gün buna dünden ve yarından daha çok ih
tiyaç vardır. Çünkü, sınırın diğer tarafında "saç saça, baş başa birbirlerine girmiş
olanlar uzlaşmak üzeredir." Bunlar, eskiden olduğu gibi birbirlerine karşı değil,
birlikte sınırından girmeye kalkacaklardır. Buna karşı bir tek adam gibi asil ve
dimdik durmalısın. Çünkü tarihe karşı görevin çok büyüktür. Atanın safında üstün
mevkiye çıkmak zorundasın. Umarım ki onu yapacak ve başaracaksın.
Fazıl Ahmet AYKAÇ (Elâzığ) : "Geçen yıl hemen hemen bu günlerde " diy
erek sözlerine ulu önderin yıllık nutkunu dinledikleri günleri hatırlatarak başlayan
Aykaç, bu nutuktan önlerinde ne kadar yoğun günler bulunduğunu anladıklarını
söylemiştir. Daha sonra ise Celâl Bayar tarafından, çalışmasının hiç bir ayrıntısını
gizlemeden ve politikacı ruhundan uzak bir devlet adamı sıfatı ile Meclisin takdir
ve eleştirisine sunulan programın Meclisin tamamından güven aldığını ve hemen
çetin bir çalışmaya başlandığını belirtir. Bu çalışmalar ile içerde, Cumhuriyet
Hükümetinin uygarlık ve insanlık ilkelerini ülkenin en uzak köşelerine dahi ulaş
tırmak için bir "hak savaşı" açıldığını ve bunun büyük başarı ile devam ettiğini,
dış siyasette bütün uzak, yakın dostlukların daha da kenetlendiğini ve "Hatay,
Türk Hatay", hakkını ve bağımsızlığını kazandığını, iktisadî hayatta olumlu
gelişmelerin olduğunu, İngiliz, Alman dostlarla malî anlaşmalar imzalandığını,
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bu gelişmeler sırasında kendilerini kemiren tek kurtun Ata'nm hastalığı
olduğunu, Celâl Bayar'ın, durmadan dinlenmeden bu işe canını harcadığını, fakat
kaçınılmaz felaketin bütün insanlığı kalbinden yaralandığını, dürüst ve güçlü yeni
Cumhurbaşkanı, istifasını veren Hükümetin başına yeniden Celâl Bayar'ı davet
ettiğini, sonsuz vatanseverliğini, büyük işbirliğini bir yıl içinde gösteren Baş
vekilin, dünkü yolda bu gün de, yarın da aynı sağlamlık ve güvenle yürüyeceğini
garanti ettiğini belirterek "en gür sesle" Celâl Bayar Hükümetine tam inancını
ilân ettiğini, dileğinin Hükümetin büyük başarılara ermesi ve milletin büyük
hayırlara kavuşması olduğunu belirtmiştir.
Hüsnü KİTABCI (Muğla) : Kendisinden önceki konuşmacılar gibi, Celâl
Bayar Hükümetine karşı vereceği oyun tam ve mutlak bir güven olduğunu belir
ten Hüsnü Kitabcı'ya göre Bayar, geçen yıl vermiş olduğu kararı bir senelik çalış
ması ile doğrulamıştır. 1 Kasım'da Cumhurbaşkanı adına okuduğu nutukta yapıl
dığı belirtilen işler, her Hükümet için şan ve şeref oluşturacak durumdadır. Bayar
için, herhangi bir Hükümet için her zaman millet önüne çıkarak güven istemek
hak ve kuvvetini taşımaktadır. Atatürk'ün sağlıkları üzerinde titreyerek, aldığı ön
lemler ise, kendisinin ne kadar vatansever ve değerli bir devlet adamı olduğunu
göstermiştir. Yeni Şefin güvenini de kazanmış olması ile yüksek heyetin vereceği
oy, elbette ki güven olmalıdır, demiş, Bayar ve arkadaşlarını tebrik ederek, hem
büyük millet hem de vatan için "hayırlı ve faydalı" çalışmalar yapması için
verecekleri kararın yerinde olduğunu ispat etmelerini istemiştir.
Naim Hazım ONAT (Konya) : Darbelerin altında cisimlerin kırılacağına,
dağılıp ayrılacağına dikkati çeken Onat, kendilerinin bu ayrılığı göstermedik
lerini, dağılmadıklarını ve ayrılmadıklarını belirterek söze başlamış. "Mayamız
Atatürk'ün ruhunun karıştığı çeliktendi. " diyerek sözlerini sürdürmüştür. Onat'a
göre İnönü başta olduğu sürece, millet "yekpare yalçın kaya ve platin parçası"
gibi bütün dünya önünde birliğini ve varlığını gösterecektir. Atatürk'ün İnönü'ye
sarsılmaz bir güveni vardı. İnönü'nün de Celâl Bayar'a olan güveni görülmek
tedir. "Bir gün Celâl, dedim; eline yırtık paralarla dolu bir çuval verdim. O
çuvalı aldı, vekâleti bıraktı. Feyzi bütün dünyaya yayılacak kadar bir malîye
şahikası vücuda getirdi. Ben Celâl'i işte bundan dolayı severim" diyen
Atatürk'ün de Celal Bayar'a güveni olduğuna dikkati çeker. Ayrıca "İsmet
İnönünü(n) güvendiği ve kurduğu heyete nasıl güvenmeyiz" diyerek hükümete
güvenoyu verilmesini ister.
Naim Hazım Onat'm konuşmasının ardından Başkan isim belirterek oy kul
lanılmasını istemiş, oylamaya katılan 342 kişi oy birliği ile Celâl Bayar
Hükümetine güvenini belirtmiştir.
Oylamanın ardından kürsüye çıkan Başvekil Celâl Bayar, "Teveccühünüze ve
muhabbetinize lâyık olmaya çalışacağız " diyerek milletvekillerine teşekkürlerini
sunmuştur.
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3. REFİK SAYDAM HÜKÜMETİ
Hükümetin izlediği politika ile Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılığı ortaya
çıkınca Celâl Bayar 25.1.1939'da Başvekillikten ayrılmak zorunda kalmıştır.
"Türkiye Reisicumhurunun Yüksek Huzurlarına
Türkiye Büyük Millet meclisi intihabının yenilenmesine parti divanınca karar
verilmiştir. Partimizin intihaba yeni ve taze bir kuvvetle çıkmasını maksat ve
esasa daha uygun ve faydalı mülahaza ettim. Bu imkânı zatı devletlerine vermiş
olmak için başvekaletten istifamı arz ve takdim ediyorum. Yüksek teveccühlerinin
devamını sonsuz hürmet ve tazimlerimle istirham ederim.
İzmir Mebusu
C. Bayar"
İsmet İnönü, Celâl Bayar'm istifasını kabul etmiş ve yeni hükümeti kurma
görevini Refik Saydam'a vermiştir.1 Dr. Refik Saydam başkanlığında şu kişiler
den oluşan yeni bir hükümet kurulmuştur.
3.1. Hükümet Üyeleri
Adliye Vekili
millî Müdafaa Vekili
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
Maarif Vekili
Nafıa Vekili
İktisat Vekili
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili
Gümrük ve İnhisar Vekili
Ziraat Vekili

Tevfîk Fikret Sılay (Konya )
Naci Tınaz (Bursa)
Faik Öztırak (Tekirdağ)
Şükrü Saraçoğlu (İzmir)
Fuad Ağralı (Elaziz)
Hasan Ali Yücel (İzmir)
Ali Çetin Kaya (Afyon)
Hüsnü Çakır (İzmir )
Hulusi Alataş (Aydın)
Ali Rana Tarhan (İstanbul)
Muhlis Erkmen (Kütahya)

/ İsmet İnönü Celâl Bayar'ın istifasını kabul ettiğini belirten yazısında şöyle diyordu."
İzmir Mebusu Celal Bayar
Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenmesi ihtimali üzerine vuku bulan istifanız kabul olun
muştur.
Hükümetin teşkiline İstanbul Mebusu Doktor Refik Saydam memur edilmiştir.
İktidar mevkiinde geçen hizmet zamanınızı taktir ile yad ederek size ve arkadaşlarınıza halis
teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Siyasî tarihimizin çetin bir devresini yüksek meziyetlerinizle
iyi idare etmenizi milletimiz daima teşekkür ve taktir duygularıyla hatırlayacaktır.
Reisicumhur
İsmet İnönü
bkz. Hilmi Uran, Hâtıralarım, Ankara, 1959, s.346-347
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3.2. Hükümet Programı
Refik Saydam Hükümeti şu programını 27 Ocak 1939'da Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunmuştur.
Arkadaşlarım.
Selefim Celâl Boyar 'in istifası üzerine teşkili bana tevdi buyurulan kabineyi
yüksek huzurunuza getiriyorum.
Kabinenin programı, şimdiye kadar olduğu gibi, mensub olduğumuz Cum
huriyet Halk Partisinin programını tahakkuk ettirmek gayesine dayanmaktadır.
İnkılâp kanunlarının millî bünyede sarsılmaz bir şekilde işlemesini ve adli
teşkilâtın devamlı inkişafını temin yolunda ittihaz edilmiş olan tedbirlerin tatbikına hassasiyetle devam etmek azmindeyiz.
Müdafaa kuvvetlerimizin teslihat ve teçhizat programının tahakkukuna devam
edilecek millî müdafaa kuvvetlerimizin harb icablarına göre yetiştirilmesi yolun
daki mesaiye hız verilecektir.
Vatanda geniş mikyasta müstakar bir huzur ve sükun temin etmek vatandaş
ları anarşiden ve cebirden uzak bir emniyet havası içinde bulundurmak prog
ramımızın başında gelir. İdare makinesinin muntazam ve bilgili bir surette iş
lemesini temin edecek çareleri dikkatle teemmül edeceğiz. Vazifelerin ehillerine
tevdiine ve memurların terfi ve terfihlerinde adalet ve liyakatin esas tutulmasına
dikkat edeceğiz.
Büyük bir itina ve dikkatle tesbit edilmiş ve uzun senelerin tecrübelerine
memleketin menfaatlerini en iyi bir şekilde koruduğu vazıh bir surette anlaşılmış
bulunan dış politikamız tuttuğu yolda devam edecektir. Cumhuriyet Hükümetinin
şimdiye kadar yapmış olduğu taahhüdler tam bir sadakatle ifa edileceği gibi tees
süs etmiş bulunan dostluklar da ananemizin icab ettirdiği vefalı şekilde muhafaza
ve tekamül ettirilecektir.
Maliyemizin ana prensibini, Cumhuriyet devrinin ilk olarak memleketimizde
temin ve itina ile muhafaza ettiği hakiki ve samimi manası ile denk bütçe esası teş
kil edecektir. Taahhüdlerimize olan sadakat; tediyelerimizdeki intizam sayesinde
gittikçe artan Devlet itibarının takviyesi bu esasın büyük bir hassasiyetle takibi
ile mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Memleketimizin her sahada inkişaf ve üm
ranına matuf mesai programlarımızı bu sahaların her birindeki ihtiyaçları sürat
le tahakkuk ettirecek şekilde ve malî bakımdan sıkıntısız karşılanabilecek çer
çeveler içinde tanzim etmek azmindeyiz.
Umumî hizmetlerin ifasını temin edecek varidat membalarını tanzim ederken
istihsal ve vatandaşların tediye kabiliyetlerini tazyik etmemeğe hasseten dikkat
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edeceğiz. Vergilerimizde daima mütekâmil ve vatandaşlarla Devlet hukukunu ay
nı seviyede koruyacak tarh ve tahsil usullerinde devamlı ıslahatı tahakkuk ettir
mek maliyemizin en başta gelen iştigal mevzularından birini teşkil edecektir.
Her vesile ile çiftçi ve köylü vatandaşlarımızın vergi yükünü tahfif ve köy
lerimizin iktisaden suratla kalkınmasını temin etmek ve hayat ucuzluğuna matuf
tahlifleri iktisad kaidelerini salim istikametlerinde mütemadiyen tahakkuk ettir
mek en samimi emellerimiz arasındadır. Millî paramızın fiili istikrarını korumak
başlıca umdemizdir.
Devlet bütçesinden verilen maaş ve ücretlerle Devlet sermayesi ile kurulmuş
müesseselerde ki maaş ve ücretler arasında ahenk tesisi ve bu esnada bu mües
seselerin salim bir surette işlenmesinin de temini üzerinde ehemmiyetle tevakkuf
ettiğimiz bir mevzudur.
Bu gayeye matuf mesaiyi en kısa bir zamanda tahakkuk ettireceğiz.
Memleketimizin maddi refahı ve iktisadî kalkınması ancak kültür seviyemizin
bunlarla muvazi olarak yürümesi ile mümkün olacaktır, kanaatindeyiz. Türk
çocuğunu daha ilk tahsil yaşında iken mektebe alarak zeka, istidad ve faaliyetine
uygun bir silsile takib ettirmek memleketin ilim sanat ve pratik hayat ve teknik
faaliyet sahalarında görülen eleman ihtiyacını onların yetişkin varlıkları kar
şılamak maarif işlerinde tutacağımız esaslı yoldur. Bu yolda emin yürüyebilmek
için ilk tahsili öğretmen ve eğitmenlerimizle vermeye çalışmakta devam edeceğiz.
Mevcud liseleri, keyfiyetçe olgunlaştırmak ve yüksek tahsil müesseselerini tam
hazırlayıcı mektebler haline getirmek emelindeyiz. Ankara, istanbul, üniver
siteleri ile diğer yüksek tahsil müesselerini tam hazırlayıcı mekteblerinin inkişaf
ları yakından takib edilecektir. Türk çocuğunun ahlakı temiz ruhça ve bedence
sağlam milletine vatanına Cumhuriyete ve inkılâba sadık yetiştirmek maari
fimizin başlıca hedefidir. Tarih ve dil inkılâbımızın millî ruhun doğuşuna ve kuv
vetlenmesine verdiği hızı artıracağız.
Demiryolu inşaatı Cumhuriyet devrinin çizdiği büyük program dairesinde
devam ettirilecektir. Demiryollarımızın iktisadî ve teknik esaslar dahilinde in
kişafı için başlamış olan harekete kuvvetle devam olunacaktır.
Memleket en ziyade muhtaç olduğu ve tahakkuku halinde en yüksek ve feyiz
li neticeler vereceği tabii bulunan su işlerine B.M. Meclisimiz gösterdiği büyük
alaka sayesinde geniş plâna başlamış olduğu malûmunuzdur. Bu mesaiye devam
olunacaktır.
Diğer nafıa ve amme hizmetleri üzerindeki çalışmalar da aynı hızla
yürüyecektir.
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İktisadî sahadaki çalışmalarımız istikametini her işimizde olduğu gibi parti
programının ana hatlarından alacaktır. Devletçilik prensibine dayanan mevzular
da faaliyetimiz ihtiyaçları ehemmiyetlerine ve bu baptaki imkânlara göre soraya
işlemelerini ve bunların üzerindeki kontrolleri kuruluşlarındaki masada cevap
verecek şekilde ve şartların müsaadesi nisbetinde tekâmül ettirmek yönünü takip
edecektir.
Toprak altı servetlerinin istismarını iktisadî kalkınma plânımızın bilhassa
tediye muzavenesi bakımından hazineye kuvvet verici ehemmiyetli bir mevzu
olarak telakki etmekteyiz.
Alelümum ticari mübadelelerde normal yolları takibe taraftar olmakla
beraber aynı zamanda dünya iktisadî şartlarının icabı olarak karşılıklı menfaat
ler ve müsaadeler yolu ile tediyeye bilançosunun mütevazin olmasına dikkat ede
ceğiz.
Diğer taraftan mahsullerimizin dış piyasalarda revaç ve itibarını arttırmak
için mühim ihraç mallarımızın standartlanması yolundaki faaliyetlere vüsat ver
mek kararındayız.
Normalfaaliyetler ile memleketin iktisadî nizamına faydası olan hususî teşeb
büslere kıymet ve kuvvet vereceğiz.
Cumhuriyetin teessüsünden beri memlekette yepyeni bir devlet sıhhiyeciliği
kurmak ve halkın hayatını korumak gayesi ile takip edilen program dahilindeki
çalışmalara devam olunacaktır. Bu arada bilhassa tıbbi ve içtimaî yardım mües
seselerinin ve sıhhî mücadele teşekküllerinin ihtiyaçlar ve imkânlar dahilinde in
kişafına gayret edilecektir.
Anayurda getirilen ırkdaşlarımızın refah ve saadetlerinin temini Hükümetin
ehemmiyetle takip edeceği işlerdendir. Malî imkânlar nisbetinde bu gayenin
tahakkukuna da çalışılacaktır.
Gümrük mevzularını ve muamelelerini ıslah ve tanzime ve inhisarlarda malî
olduğu kadar iktisadî ve sıhhî hedefleri de göz önünde tutarak rasyonel çalışmaya
devam edeceğiz. Sert içkilere karşı makul tedbirlerle fennî ve içtimaî bir surette
mücadele etmek emelindeyiz.
Ziraat işleri üzerinde önemle, itina ile duracağımız büyük davalarımızdan
biridir. Çiftçinin emek ve vaktini kıymetlendirmek, istihsal kudret ve kabiliyetini
artırmak, kazancını ve yaşama seviyesini yükseltmek ziraat programımızın esas
ve gayeleridir.
Ormancılık siyasetimizde halk ihtiyaçlarını daima ve basiretle göz önünde
tutarak, koruma ve Devlet işletmesi ana prensiplerimizdendir.
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Arkadaşlarım,
Bütün bu arzettiklerim hükümet faaliyetinde göze çarpacak ana hatlardır.
Bunların yanında, millet hayatının lüzum gösterdiği daha binbir mevzu vardır.
Onları tafsil ederek yoracak değilim. Sözüme başlarken işaret ettiğim gibi, biz
C.H. Partisinin programına sadık ve onun tahakkukuna çalışan insanlarız.
Partimizin bize çizdiği hatlar dahilinde ve Türk milletinin refah ve saadetine
matuf mesaide sizin vereceğiniz direktifler dairesinde çalışmalarımızı tanzim ve
inkişaf ettirmek gayesiyle birleşmiş, ideali ve birbirine itimadı tamam bir kabine
olarak huzurunuza çıktığımız itikadındayız. Eğer bizi bu vasıflarımızla Türk
vatanının ve milletinin yüksek maksadlarına hizmet edecek kabiliyette ve kuvvet
te görüyorsanız itimad reylerinizle taltif ve takviye ediniz.
3.3. Hükümet Programı Üzerine Yapılan Tartışmalar
Refik İNCE (Manisa) : Atatürk'ün ölümünün ardından geçen iki buçuk ay
lık sürede Büyük Millet Meclisi ikinci bir hükümete güven oyu vermek sorunu ile
karşı karşıya kaldığına dikkati çekmiş bu durumun, dost ve düşmanların üzerinde
durması gerektiğini bildirerek konuşmasına başlamıştır. Görünen durumdan bir
sonuç çıkarmak isteyen düşmanlara verilecek bir cevap vardır: Türkiye, baştan
aşağı belirli bir idealin, Cumhuriyet Halk Partisi idealinin sarsılmaz bir taraf
tarıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi onun timsalidir. Halk Partisinin yürütme
görevini vekâleten yerine getirecek olan vekillerin simaları değişebilir. Fakat hiç
bir zaman değişmeyecek olan esas, programın esasıdır. "Biz vekillerimizi, ihdas
ve tatbik edecekleri yeni programdan dolayı değil zaten mevcud olan Halk Par
tisi programının tatbikatı bakımından tetkik ve mukayese etmek vaziyetindeyiz"
diyen Refik İnce'ye göre vekillerin güç kaynağı Büyük Millet Meclisidir. O bile,
Halk Partisinin hürmetle karşıladığı bir noktada, kendisine verdiği direktif et
rafında toplanmaktadır. Bu nedenle siyasî açıdan bugünkü Hükümete, alınan
"terbiyei siyasiyenin icabı olarak", güven vermek gerekmektedir. Onlar, ken
dilerini yükseltirken, başkalarını aşağıya indirecek demagojik görüntülerden ken
dilerini koruyacak durumdadırlar. Kemalizmin demokrasi içinde, halkın işini
halkla beraber görmek ilkesini diğer ilkelerden ayıran niteliği de budur.
İnce'ye göre, milletvekilleri, İnönü, Celâl Bayar Hükümetlerine olduğu gibi,
şimdi Refik Saydam Hükümetine de güven vermek ve onlara kalplerinden gelen
samimi bağlılıklarını göstermek durumundadırlar. Bu nedenle kendisi güven oyu
verirken, aynı güvenin tüm Meclis de toplandığını da görmektedir. Aslında
Hükümet üyelerindeki değişiklik, hepsinin çalışmalarına yakından tanıklık ettik
leri yeni bir topluluk getirmek şeklinde kendini gösterdiğinden bu Hükümetin
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programı ile önceki Hükümet programı arasında da fark yoktur. Bu, esas itibarı
ile Hak Partisi programının çalışma usulünü göstermektedir.
Refik İnce, yeni kabineye bir iki küçük dilekte de bulunur. Hükümetin
"Liselerimizi keyfiyetçe olgunlaştırmak" sözünde kısa bir anlam bulan İnce,
Hükümetin bu konuya eğilmesini hürmetle karşılamakta ve tamamıyla katılmak
tadır. Ziraat konusuna da yeni Başvekilin dikkatini çeken İnce, halkı çiftçi olan ve
varlığı çiftçilerin ürünlerine dayanan bir milletin en çok ilgilenmesi gereken bir
kurum olarak Ziraat vekâletinden çok fazla çalışma beklediğini, Atatürk'ün nutuk
larında, Hükümet nutuklarında üzerinde durulan topraksızlara toprak vermek
konusunun ve büyük çiftlikler sorununun artık halledilmesi zamanı geldiğini,
Celâl Bayar'm ilk Başvekilliği zamanında okuduğu nutukta, Hükümet programın
da, ülkenin ziraî bölümlere ayrılarak geliştirileceği yolundaki görüşünün, hangi
hükümet gelirse gelsin uygulamasını, Cumhuriyet Halk Partisinin hâkim oluduğu
zamanda, her Hükümetin diğerini tamamlamasını belirtir. Refik Saydam'm "Hal
kın mahsulâtım kıymetlendirmek ve halkı ucuz hayatla müteneim etmek" sözünden
yola çıkan Refik İnce, alıcı ile satıcı arasındaki oranın dörtte üç olduğu bir ülkede
bu oranın büyüklüğünden şikayet edilmesini doğal kabul ederek, bunu ortadan kal
dıracak bir siyaseti yakın zamanda uygulamanın, iktisadî açıdan bu ülkeye veril
mek istenen en büyük gönenç olduğu düşüncesindedir.
Basın özgürlüğü konusunda Refik Saydam ile aynı doğrultuda düşünen İnce,
şeref, namus, ahlak ve bütün bunların korunması üzerinde çok titiz davran
malarım basın mensuplarına önermeyi kendisine görev bilir. Yine, "dekolte kadın
resimlerinin gençler üzerinde yıkıcı etki" bırakmasına meydan vermemelerini ve
kişi onuru ile para kazanmamalarını basından diler. Sorunların gerçek neden
lerinin de Hükümetten bizzat öğrenilmesini ister. Bu konularda basının, toplumun
tüm katmanlarının, kişilerin, Devleti idare edenlerin, hatta Büyük Millet Mec
lisinin dahi hocası olacağı düşüncesindedir.
Refik Şevket İnce, Refik Saydam Hükümetinin tüm üyeleri ile birlikte ken
dilerinin güvenlerine lâyık olduğu, bu güvenin, gösterecekleri çalışmalarla gün
den güne artacağı düşüncesi ile başarılar dileyerek konuşmasını bitirmiştir.
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla) : Kitapçı'ya göre, bu program yıllardan beri
edinilen deneyimlerle millet ve ülke için en hayırlı konuları içermesi nedeniyle
sadece partice değil belki bütün milletçe kabul edilmiş bir program olduğundan
dolayı güvene lâyıktır.
Devlet aygıtının sürekli genişlediğine dikkati çeken Hüsnü Kitapçı'ya göre;
her ülkede bu aygıtın verimli olması ve düzenli bir şekilde işlemesi önde gelen
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sorunlardan biridir. Düzenli işlemesi ve iyi verim alınabilmesi için bunları,
düzenli işletecek, yöntemli çalışabilecek yetenekli ellere vermek ve bu konuda
titiz davranmak gerekmektedir. Şimdi, gerek titizlikle ve gerek yöntemli çalış
malarıyla kendisini göstermiş bir "arkadaşımız Hükümet reisliğine getirilmiş ve
güven istemektedir. " Refik Saydam'in, Sıhhiye vekâletinde izlediği ve uyguladığı
çalışmalarını takdirle karşıladığını vurgulayan Kitapçı hükümete güvenoyu ve
rilmesini ister.
Halil MENTEŞE (İzmir): Halil Menteşe, o güne kadar şahid olunan düzen
li, doğru ve temiz iş görmek üstün niteliklerini taşıyan Refik Saydam ve arkadaş
larına güvenoyu vermek bir zevktir diyerek konuşmasına başlar.
Menteşe, ülkenin en önemli sorununun, Hükümet ve Büyük Millet Meclisin
ce ele alınmış olan çiftçiyi kalkındırma sorunu olduğunu vurguladıktan sonra,
eline geçen bir istatistikten yola çıkarak "köy bütçeleri" üzerinde durur. Zira,
Ziraat Vekâletinin yayınladığı, kongre yayınlarından olan önemli ve resmi broşür
lerden birinde köy bütçelerinin 20.666.000 küsur lira gibi olağanüstü bir rakamı
bulması onu hayrete düşürmüştür. Vilâyetler köy kalkınmasına başlamışlar ve
bunu gerçekleştirmek için de köylü üzerindeki yükü günden güne artırarak bu
rakama ulaşmışlardır. Ancak Menteşe'ye göre bu "işe biraz ters başlanmıştır."
"Köyü kalkındırmak tabiatıyla köylüyü kalkındırmak kadar önemli bir meseledir.
Fakat ikisi birbirine bağlıdır. Köylüyü kalkındırmak için önlemler alırken o oran
da da köyü modernize etmek lâzımgelir." Oysa, köylünün dayanma gücü
kalmamıştır. Köy bütçesi ile "köyü kalkındıralım derken bu, köylü bünyesini tah
rip edecektir." Çünkü bütçede en çok para memur maaşları ile köylerde yapıl
makta olan inşaatlara gidiyor. Oysa "buhran" henüz sona ermemiştir. Yetkili
komisyonlar tarafından belirlenen miktara göre, her çiftçi ailesinin Türkiye'de
yıllık geliri 120-150 lira arasındadır ve bu aile üyeleri arasında paylaştırıldığında
gelir çok daha fazla düşmektedir. Menteşe'ye göre bu yükün konması doğru
değildir. Bu nedenle Hükümetin dikkatini bu konuya çekerek, yapılacak işlerin
köylü ekonomisine, köylü yaşayışına ve hayatına etkisi açısından incelenip bu
açılardan gerçek önlemlerin alınması gerekir.
Menteşe, toprak dağıtımı konusunda ise Hükümetin bu konuya kesin çözüm
üretmesi zamanının artık gelmiş olduğu düşüncesindedir. Çünkü, orta ve büyük
arazide bu nedenle girişim ve imar çalışmaları durmuş, değiş-tokuş yeteneği
yitirilmiştir. Bu da ülkenin üretimini ve ekonomisinin olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle bu sorun biran önce halledilmelidir. Halil Menteşe'ye göre, bu işin
çözümü de zor değildir. Bu sorun, her ülkenin ekonomik şartlarına ve tarihin
hazırlamış olduğu özel şartlara göre çözülebilir. Bazı ülkelerde bu, "ihtilâl" için152

de halledilmiştir. Örneğin, Rusya'da bolşeviklikle çözülmüş, Fransa'da da
araziye sahip olan feodaller ve kilise iken ihtilâl ile sorun çözümlenmiştir. Biz de
ise feodaller yoktur. Sorun, elinde aletleri ve ziraat gereçleri olup da toprağı ol
mayanların veya çok az olanların sayıları belirlenip, bunlara arazi vererek çözüm
lenebilir. Aslında Ziraat Bankası köylünün 20 milyon liralık borcunu 15 yıl ve
% 3 faizle taksitlendirmiş ve halka verilecek arazinin bir kısmı, Ziraat Bankasının
bu ipotek ve ertelemesi içindedir. Bu borçları toprakla değiştirerek işin bir kısmı
çözülebilecektir. Diğer kısmı da, arazi alacakların uzun vade ile borçlarını teminat
göstererek sonuçlandırılabilecektir. Bu işin, düşünüldüğü gibi uzun soluklu bir iş
olmadığı düşüncesinde olan Halil Menteşe, Hükümete güvenini yineleyerek ve
başarılar dileyerek konuşmasına son vermiştir.
Ruşeni BARKIN (Samsun) : Refik Saydam'm programını büyük bir basan
ile yürüteceğine, Parti programını bütün ayrıntıları ile uygulayıp, halk için, halk
la beraber, yüksek ideale doğru yürüyeceğine ve halkın bütün dileklerini ve ih
tiyaçlarına cevap vereceklerine güven duymaktadır.
Ruşeni Barkın, programda yer alan, Millî Müdafaa kuvvetlerinin ülkenin
savunması, dostların dostluğu için en yüksek derecelere çıkarılacağı hakkındaki
vaad için minnet ve şükran duymaktadır. "Türk mileti(nin) ilk iş olarak silâh kuv
veti ve zaferi, kendi nefsine itimad, vatanına hâkim; dostlarına sadık ve dünyada
yüksek sempatiye malık olması hakkıdır ve daima da buna mazhar olacaktır. "
"Önümüzdeki yaz " için her yerde soru işaretleri olduğunu söyleyen Ruşeni Bar
kın, korkmak için bir neden olmadığı düşüncesindedir. Çünkü "Türkün makûs
talihini yenen " kumandan milletin başındadır. Dünyanın en yüksek tarihini yazan
Türk kanı, Türk çocuklarının damarlarındadır. Bütün bunları en yüksek şekilde
donatacak ve işletecek olan silâh işi azimle yürütülmektedir. Bu nedenlerle
Ruşeni Barkın güven, minnet ve şükranlarını sunarak sözlerine son verir.
Hamdi ÜLKÜMEN (Trabzon): Hamdi Ülkümen Refik İnce'nin "biz Parti
programını tatbik etmek vazifesi ile karşımıza çıkan Hükümetlere itimat beyan et
mek vaziyetindeyiz" sözüne dayanarak İnce'nin açık fikrinin bu olmadığı, ken
dileri de buna dahil edildiği için bir yanlış anlaşılmayı önlemek için açıklama
yapmak gereği duyduğunu, kendisinin ve zannettiği kadarıyla bütün Meclisin
böyle bir durumu tanımadığını belirtmiştir. "Her birimiz reyimizi kullanmakta
serbestiz" diyen Hamdi Ülkümen, Refik Saydam'a yalnız Parti programını uy
gulayacağı için ya da millî Şefin güvenini kazandığı için değil, kendisine ve
heyetini oluşturan bütün arkadaşlarına sarsılmaz bir şekilde güvenleri olduğu için
oylarını kullanacaklarını belirterek sözlerini tamamlamıştır.
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Hamdi Ülkümen'in konuşmasının ardından Refik İnce Başkandan açıklama
yapmak için söz hakkı istemiş, Başkan, Refik İnce'nin yerinden konuşmasına izin
vermiştir.
Refik Şevket İNCE (Manisa) : "Bir sürçü lisan " etmiş ise affedilmesini is
teyen Refik Şevket İnce, Refik Saydam'ın yıllar boyunca yapmış olduğu, bir
düzen ve disiplin örneği olan çalışmalarını bildiği için hem kendisine, hem de ar
kadaşlarına olan güvenini, konuşmasının sonunda söylediğini hatırlatmıştır.
Refik Şevket İnce'nin açıklamasının ardından Başkan, başka söz isteyen ol
madığını belirterek, oylamaya geçilmesini ve oyların atılırken kutuların sağ tarafa
alınmasını istemiştir.
Oylama sonucunda, oylamaya katılan 341 kişinin tamamının Refik Saydam
Hükümetine güven oyu verdiği görülmüştür.
Başvekil Dr. Refik SAYDAM (İstanbul) : Kendisine ve Hükümetine duyu
lan güvenden dolayı şükranlarını sunmuş, her görev ve işte bu güveni korumak ve
ona lâyık olmak için çalışacaklarını belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

154

V. BÖLÜM

V. DÖNEMDE HAZIRLANAN BÜTÇELER
Yeni Türkiye Devleti kuruluş sürecini tamamlarken bütçeye büyük özen gös
termiştir. Zira kalkınabilmek çağı yakalayabilmek için paraya ihtiyaç vardı.
Anayasa Devlet mallarının bütçe dışı harcanamayacağını bütçe yasasının da bir
yıl geçerli olduğunu belirtiyordu. Her yıl devletin giderlerinin ve gelirlerinin sap
tanması, harcamaların da buna göre yapılması zorunluydu.
Hükümet 28 Şubat 1935'te 1935 yılı bütçesini hazırlayarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne sunmaya karar vermiştir.
Bütçe encümeninde de incelenen Bütçe Kanunu daha sonra TBMM'de
görüşülerek kabul edilmiştir.
Kanunun gerekçesinde gider bütçesinin 194.882.727 lira, gelir bütçesinin ise
194.923.000 lira olduğu, bunun bir önceki yıldan 10.807.091 lira fazla olduğu an
cak Cumhuriyet Hükümetinin özel bir dikkatle izlediği "demiryolu inşaat prog
ramının" uygulanması ve yurdun bayındır bir hale getirilmesi için alınan diğer ön
lemler bu masrafı zorunlu kıldığı belirtiliyordu.
Ekonomik yaşamın gelişmesinde etkin olacak olan sanayileşme programının
sürdürülebilmesi için 3.000.000 liranın ayrıldığı yine bunun için de 400 liranın
ayrıldığı 1935'te nüfus sayımının yapılacağı bilimsel ve ziraî konulan için de ek
2.000.000 lira harcama yapılacağı belirtilmişti
1. 1935 BÜTÇESİ
1.1. Maliye Vekilinin Konuşması
Maliye Vekili Fuad Ağralı şu konuşmasıyla bütçeyi Meclis Genel Kuruluna
sunmuştur.
Sayın bayanlar ve baylar;
Bugün, Yüksek Meclisin kıymetli tetkik mevzuunu teşkil edecek olan 1935 malî
senesi bütçesi, Cumhuriyetimizin 12. yılında yapılacak hizmetleri ve bu hizmet
lerin karşılığını ihtiva eylemektedir.
Mütevazin olarak teklif olunan bu bütçemiz, 195.011.053 lira olarak tesbit
olunmuş ve 1934 senesi bütçesine nazaran 10.935.417 liralık bir fazlalığı göster
mekte bulunmuştur.
Bu fazlanın 3.000.000 lirası beş senelik sanayi programımızın tatbiki için
geçen sene yüksek heyetinizce Sümer bank sermayesine ilavesi kabul buyurulun
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42.000.000 liraya mahsuben bu bankaya verilmek, 700.000 lirası da yine sanayi
imizin muhtaç olduğu merinos yünü ve pamuk gibi ziraî maddelerimizin ıslah ve
inkişafına sarf olunmak üzere taalluk ettiği bütçelere; 1.440.000 lirası da evvelce
bütçe haricinde idare edilmekte olan muafiyetlerin bütçede irad ve masraf gös
terilmesi maksadı ile İktisad bütçesine, 2.700.000 lirası da müdafaa hizmetlerine,
1.100.000 lirası harici ve dahili borçlarımızın müretteb taksitlerine ve geri kalan
2.000.000 lirası da diğer Devlet hizmetlerine tevzi olunmuştur.
Şunu da arz etmeliyim ki, Cumhuriyetin büyük eseri olan demiryollarının in
şası işinde yüksek heyetinizin muhtelif kanunlarla çizdiği programın aynen tat
bikini temin için bütçede yazılı rakamdan başka fevkalade varidat ile karşılanmak
üzere 8,5 milyon liralık bir tahsisatın Nafıaya ve yine memleket müdafaasının
icab ettirdiği fevkalade bazı masrafların ayni suretle karşılanmak üzere 6.2 mil
yon liralık tahsisatın Milli Müdafaaya verilmesi derpiş olunmuş; nazım varidat
hesaplarında kayıtlı varidattan 3,5 milyon lirası iskân, maarif, iktisat, ziraat iş
leri için tahsis olunmuştur. Bu rakamlar dahi birleştirilmek sureti ile 1935 senesi
Devlet hizmetleri için tahsisi teklif olunan para 214 milyona baliğ olmakta ve bu
para hizmetlere göre şu tevzi nisbetini göstermektedir.
Nafıa, maarif, iktisat, sıhhat, ziraat işleri
Düyunu umumiye

%28.4
%17.1
Müdafaa
%30.5
%4.7
Jandarma
Devletin diğer bütün teşkilatı
%19.3
(Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur dahildir.) %100
Şu tevzi nisbeti çok açık olarak ifade eder ki, Cumhuriyet, halktan topladığı
paraları yine halkın ve vatanın yüksek menfaatleri ve hizmetleri için tahsis ve sarf
etmekte, bütün hızı ile bu amaca doğru yürümektedir.
Bütçemizin masraf programını şu kısa maruzatımla toplayabilirim:
Memleketin iktisadî hayatında, iş alanında, halk ihtiyaçlarında masrafları
çoğaltmak, müsmir olmayan masrafları daraltmak, masrafta başlıca gözettiğimiz
emel, yürüdüğümüz yol budur.
Varidat bütçesi:
1935 senesi bütçesinde normal varidat kaynaklarımızdan 195 küsur milyon
lira alınacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmin, tahsilat vaziyetimizin seyrine
mutabıktır. Bugün elimizde mevcud olan 1934 senesinin 11 aylık tahsilat mik
tarına göre tahsil ettiğimiz para 173.5 milyon lirayı bulmaktadır. 1934 senesinin
12. ayına aid tahsilat miktarı, evvelki senelerin aynı ayına aid tahsilat vasatisine
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göre, ilave kılınırsa, 1934 senesindeki tahsilatımızın, muhammenata nazaran beş
altı milyon lira fazla tutacağı neticesine varılır. Binaenaleyh bütçeye alınan ir ad
ve mahsubları ve tabii tezayüd seyrini ve bazı vergilerimizdeki tadilatı nazarı dik
kate alarak 1935 senesinde varidatımızın 195 milyon lirayı bulacağı ve bu suret
le masrafımızı tamamen karşılayacağı neticesine varılır.
Tahsilatımızın seyrini, varidat nevileri itibarile mütalaa edersek şu vaziyeti
görmekteyiz:
1932 senesinin ilk 11 ayında, buhran ve muvazene vergileri de dahil olarak,
vasıtasız vergilerimizden alınan varidat ceman 51.902.000 lira; 1933 senesinde
52.934.000 lira; 1934 senesinde 55.799.000 lira tutmaktadır. Vasıtalı ver
gilerimizin seyri de, inhisarlar ve sair müteferrik hasılat dahil olarak, yine ayni
devrede 1932 senesinde 98.483.000 lira; 1933 senesinde 98.239.000 lira; 1934
senesinde de 117.715.000 lirayı bulmaktadır. Bu vaziyete göre 1932 senesinde
vasıtasız vergilerimizin vasıtalılara nisbeti %34; 1933 senesinde % 35; 1934
senesinde de %32 sini teşkil eylemektedir. Bu nisbetler normaldir.
Varidat programımızı da şu suretle hulasa edebilirim;
Vergilerin hiçbir zaman istihsali tazyik etmemesi, istihlaki azaltacak bir rad
dede bulunmaması,
Vergileri iktisadî hayatın zaruri birer uzvu mahiyetinde mütalaa ederek on
lara bu zaruretin fevkinde bir ağırlık verilmemesi hedefi takib edilmektedir. Bu
maksadla çimento üzerindeki istihlak vergisinin kaldırılması teklif olunduğu gibi
diğer zaruri ihtiyaçlara tekabül eden maddeler üzerindeki vergilerin de azal
tılarak satış fiyatlarının ucuzlatılması imkanları araştırılmakta ve icab ve ihtiyaç
derecesinde bazı mevzular üzerinde bir tenzil teklifi mukarrer bulunmaktadır.
Hesabı kati neticeleri
Bütçe ve Hazine muamelelerine aid muntazaman yapılan neşriyatımız ve
hesabı katilerimiz Devlet masraflarının normal ve fevkalade menbalardan elde
edilen varidatla kapanmakta ve bu suretle mütevazin olarak tasdik edilen büt
çelerin tatbik neticesinde aynı tevazünü muhafaza eylemekte olduğunu göster
mektedir.
1933 senesi ile müddeti bitmek üzere bulunan 1934 senesi vaziyetlerini arzedeyim:
1933 senesinde: 170 milyon lira olarak kabul edilen bütçe, senesi içinde kar
şılıkları fevkalede menbalardan ve nazım hesablardan temin edilmek sureti ile
ilave olunan tahsisatla 182 milyon liraya yükselmiştir. Bu sene 174 milyon lira
tahsilat olmuş ve Jilen tediyat da 170 milyon lira olarak kabul edilen bütçe, sen157

esi içinde karşılıkları fevkalade menbalardan ve nazım hesablardan temin edil
mek sureti ile ilave olunan tahsisatla 182 milyon liraya yükselmiştir. Bu sene 174
milyon lira tahsilat olmuş ve filen tediyat da 170 milyon liraya varmıştır. Bütçenin
devrettiği borçlar tenzil olunduktan sonra senei hesabiye 367 bin lira fazlasıyla
kapanmıştır.
1934 senesinde: 184 milyon lira olarak kabul edilen bütçe, senesi içinde yine
karşılıkları fevkalade menbalar ve nazım hesablardan temin edilmek ve varidat
fazlasıyla karşılanmak suretiyle verilen munzam ve fevkalade tahsilatla 208 mil
yon liraya baliğ olmuştur. 11 ay içinde 173.5 lirası da fevkalade varidattan olmak
üzere 193 milyon liraya alınmış ve sene sonunda bütçemizin 1 milyon lira
derecesinde bir fazlalıkla kapanması muhtemel bulunmuştur.
Nakit vaziyeti:
1934 senesi Haziranı iptidasına -Bankalarda- ki alacaklı ve borçlu hesaplar
karşılanmak suretiyle 11.920.000 liralık borç ile girmiş bulunuyorduk.
1934 senesine aid nakid vaziyetimiz ise, yaptığımız hesaba nazaran,
20.090.198 lira alacak ve 29.046.075 lira da borç göstereceğine göre borçtan
alacağın tenzili halinde bankalardaki alacaklı ve borçlu hesablar karşılandıktan
sonra 1935 malî senesine girerken borç bakiyemiz 8.955.877 lira olacaktır.
1934 senesile 1935 senesinin nakid vaziyet noktasından mukayesi yapılırsa,
1935 malî senesine, 1934 malî senesine nazaran 2.964.694 lira daha az borç ile
girileceği tezahür eder. Bu hal Hazine vaziyetimizin 1934 senesine nazaran daha
iyi bulunduğunu tebarrüz ettirir.
İktisadî vaziyet:
Harici mübadelemizde kliring ve karşılıklı menfaatlere istinad eyleyen
mukavelenamelerin, ihraç mallarımızın değer fiyatla satılmasında ve ih
racatımızın artması yolunda mühim amil olduğu muhakkaktır. Dahildeki ziraî ve
hayvan mahsulatımızın fiyatları da, 1933 senesine nazaran 1934 senesinde bir
yükselme göstermiştir. Buğday fiyatını koruma tedbirleri, sınai programımızın
tatbikatı, ihraç pazarlarının bulunması bu kıymetlenme işinde birinci derecede
nazarı dikkati celbeylemektedir.
Hususî kredi:
Bankalarımızın, 1934 senesi bilançolarına göre, vaziyetlerine temas etmek is
terim. Bankalarımızdan; Sümer Bank, Cumhuriyet Merkez Bankası, İş Bankası,
Emlak Bankası 1934 senesi bilançolarını muvaffakiyetle ve karla kapatmışlardır.
Ziraat Bankası bu sene temettü yapamamıştır. Adapazarı Türk Ticaret Bankasının
bir milyon iki yüz bin liradan ibaret olan sermayesi, teşrinievvel 1934 tarihinde
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yapılan fevkalade bir içtimada yeni hissedarları teşkil eyleyen Hazine, İş Ban
kası, Ziraat Bankası, Emlak Bankası, Sümer Bankın iştiraki ile, iki milyon iki yüz
bin liraya iblağ edilmiş ve bu bankanın sıkıntılı vaziyeti Hazinenin ve millî ban
kaların yardımı ile ıslah olunmuştur.
Milli bankalarımız, zirai, sınaî, ticarî sahalarda ve imar için vuku bulan
müracaatlara, bünyelerinin müsaadeleri dahilinde icabeden kredileri temin et
mekte ve müşterilere lâzım gelen kolaylıkları göstermekte olduklarını ve muvaf
fakiyetli bir sahada yürüdüklerini yüksek huzurunuzda şükranla arz eylerim.
Mevduatı koruma:
1933 malî senesinden itibaren meriyet mevkiine giren mevduatı koruma
kanunu halkımızın tasarrufatını vikaye hususunda bütün teminatı haiz bulunmak
ta ve tasarrufatın seneden seneye artmasını teşvik tertibatını ihtiva etmektedir.
Biriktirilen millî servetler gerek biriktirenler için ve gerek iktisadî hayatın in
kişaflarında istimalleri itibarile amme için faydalı olmaktadır. Bu kanunun kar
şılıklar için koyduğu esaslar üzerine bunların faydalarından mahrum kal
mamaları yolunda bankaların vaki müracaatları neticesinde geçen sene Yüksek
Meclisin kabul ettiği kanunların çizdiği çerçeve dahilinde istimalleri temin edil
miş ve bu suretle bankalar ve dolayısıyla tasarruf sahihlerine faydalar temin
olunmuştur.
Para vaziyetimiz:
Türk parasının fiili istikrarından bahsetmek lâzımdır. Milli para, bugünkü
iktisadî rejimin normal şartlarına dayanarak kıymetini muhafaza etmektedir.
Dünya para işlerinin gidişini, dikkat ve ehemmiyetle tâkib ediyoruz.
Para işlerinde bizim tâkib ettiğimiz gaye, şimdiye kadar müteaddid vesileler
le mevzubahis edildiği üzere, gayet sarihtir. Bizim para işlerini tutumumuz, bütçe
tevazününe, ticaret ve tediye muvazenelerine, dayanan emin esaslar üzerindedir.
Döviz vaziyeti:
Ticaret ve tediye muvazenelerinin gidişile ve bu muvazenelerin lehte inkişaf
ile yakından ilgili olan döviz vaziyetimiz, alınan tedbirlerle, gayritabii bir man
zara ve mahiyet arz eylemektedir. Tediye muvazenemizin ağır yükünü, geçen sene
olduğu gibi, bu sene de harici borçlarla eskiden gelen sermayelerin harice
çıkarılmak istenilen mühim temettüleri teşkil eylediğini söylemek hadisata tama
men mutabık olacaktır.
Döviz ihtiyacımızın ağır yükünü ticaret muvazenesinin lehe olan farkı ödem
eye kafi gelmemesi tabiidir. Bu cihetten mevcud olan müşkülatımızın mühim bir
kısmını harici mübadelemizde kliring yolu ile ortadan kaldırmış bulunuyoruz.
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Gümüş para:
Geçen sene alınan bir kanuna müsteniden, Büyük Önderimizin resimleriyle
süslenen yeni gümüş paralar basılmış ve tedavüle çıkarılmıştır. Mayıs 1935
sonuna kadar dört milyon liralık kısmın tamamen basılması temin olunacaktır.
Önümüzdeki senede, elli ve yirmi beş kuruşluk gümüş paralar dahi tedavüle
çıkarılacağı gibi; on ve beş kuruşluk nikel paralarla bunların aksamının basıl
ması da temin olunacaktır.
Borçlar:
1- Harici borçlar: Düyunu umumiye bütçemizin istikrazlara aid kısmında,
İmparatorluktan Türkiye hissesine isabet eden harici borçlar için, itilafnamesi
mucibinde, tediye edilecek meblağ 700.000 altının tam mukabili olmak üzere büt
çemize konulmuştur.
2- Dahili borçlar: Dahili istikrazların faiz ve itfa karşılıkları tamamen ve
mülga seyrisefain borçları da dahil olmak üzere dalgalı borçlar içinde 900.000
lira tahsisat ayrılmıştır. Kanun ve mukavelenamelerin istilzam ettiği borçların
karşılığı tamamen bütçemiz de derpiş edilmiştir.
Mahsubu umumî kanunu ile , millî Hükümet bütçelerine aid borçların tas
fiyesi ikmal edilmek ve senelerce devam etmiş olan bu muameleler kati safhasına
girmek üzeredir. Kanunları mucibince % 5 ve% 2 faizli tahvillerle bağlanmakta
olan bu borçların 1935 senesinde itfası lâzım gelenlere aid tahsisat bütçeye
konulmuştur.
Devlet kredisi:
Hazine işlerinin tutumu, tediyatın intizamı Devlet kredisini her gün biraz
daha yükseltmektedir. Geniş nafıa programımız, Devlet kredisine dayanan normal
maliyetlerle idare ve temin olunmaktadır. Bu gibi krediler için evvelce % 10 faiz
taleb edilmekte iken son senelerde talihler, Türk Hazinesinin taahhüdat ve
tediyatındaki intizam karşısında, faiz miktarını % 5,5 haddine kadar indirmişler
dir. Yüksek heyetinizden alınan kuvvet ve direktiflerle vücud bulan buferahlı kredi
vaziyetini sevinçle arz etmek vazifemdir.
Bilvesile dahili istikrazlar hakkında da malumat arz edeyim:
Dahili istikrazlar : 2463 numaralı Kanun ile % 7 faizli olmak üzere 30 mil
yon liraya kadar istikraz akdine mezuniyet verilmişti. 1934 senesinde bu kanuna
istinaden 2 milyon liralık emisyon yapıldı. 1935 senesi için de dört milyon liraya
ihtiyaç gösterilmektedir.
Bu miktarda ayni şekilde temin olunacaktır.
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Ergani için 2094 numaralı Kanunla yapılmasına mezuniyet verilen 12 milyon
liralık % 5 faizli ve ikramiyeli istikrazın üçüncü tertibi olan 4 milyon liralık emis
yonu da 1934 senesinde yaptık ve bu kanunla verilen 12 milyon liralık mezuniyet
tamamen kullanılmış oldu.
Antalya hattı için istikraz yapmıyoruz. Bu hattın inşasını fevkalade membalardan aldığımız varidat ile karşılamaktayız.
Muvaffakiyetle yaptığımız dahili istikrazların ödeme şartlarına göre lâzım
gelen karşılıkları bütçemizde daima bulunmaktadır. İstikrazlara gösterilen rağ
betin ve bunların tamamen satılmasının Devlet kredisiyle ve bu kredinin sağlam
lığıyla olan alakasını memnuniyetle arz eylerim. Tasarrufsahihleri paralarını bu
kadar emniyetli bir surette yatırmaktan müsterih olacak mevkidedirler.
Sayın heyetinizi uzun tasdi etmeyeyim. Bitirmek üzere bulunduğumuz malî
yılı, Büyük Meclisin daima hadisatı önleyen isabetli irşadları ve kararları ile
nasıl muvaffakiyetle bitirmekte isek yeni seneyi de Yüksek heyetinizin çok yerinde
ve hiç yanılmayan direktifleri ve yardımları ile ayni suretle geçireceğimize inan
mak gerekir.
Sözüme nihayet verirken bütçeyi dikkatle incelemiş, ihtiyaç ve imkanlara uy
gun surette denkleştirmiş olan Bütçe encümenine teşekkür etmeği kendime borç
bilir ve sunulan bütçenin onaylanacağından umutlu olduğumu arz eylerim.1

1.2. Milletvekillerinin Eleştirileri
Maliye Bakanının konuşmasından sonra tartışmalar başlamıştır.
İzmir Milletvekili Halil MENTEŞE : "Uzun asırlar İmparatorluk hayatı
yaşadıktan dahilde, hariçte uzun boğuşmalar yaptıktan sonra nihayet mübarek
ana yurdumuzun hududunda toplanmış bulunuyoruz. Buradan bir karış geri git
memeye, yalnız millî mevcudiyetimiz için değil, mensub olduğumuz büyük ırkın
şerefi namına borçluyuz.
Türk seyri mevcudiyetinde öyle devirler yaşamıştır ki o devirlerde yalnız kuv
vet ve kudreti ile değil medeniyeti ile dahi o zamanki milletlerin üzerinde
yaşamıştır. Bunu aramak için toprağın altına kadar gitmeye gerek yoktur. Top
rağın üstünde ve Türk'ün bütün büyük güzergahında bugün o medeniyetin
şaheserleri yeryüzünü süslemektedir. Selçukî devrini, Osmanlıların itilâ devri
olan iki buçuk asırlık zamanı ele alsak yurdumuzun her tarafı bilhassa büyük
merkezler Türk'ün dehai medeniyetinin şaheserleri ile dopdoludur." dedikten
sonra bunun nedeninin " o devirde Türk'ün mukadderatına tamamiyle" sahip ol
masından kaynaklandığını belirtiyor ve dinin kamu hizmetleri üzerinde hakim ol7 TBMMZb. C, D.5, C.3, s. 158-160
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madiğini din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmadığmdan ileri geldiğine dik
kati çekiyor ve Türklerin "mukadderatına tamamen sahib" olduğunu belirterek
yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor.
Yurdumuz her şeyden mahrumdur. Bin bir ihtiyaç içindedir. Bu ihtiyaçları
gidermek için Atatürk'ün dediği gibi çağdaş medeniyetin üstüne çıkması gerekir.
Bunun içinde "zamana, vakta, nakte" ihtiyaç vardır. Güvenliği sağlamamız
gerekir. Ordu güçlendirilmeli. Orduyu ihtiyaç duyulan yere göndermek için demir
yoluna önem verilmeli. Vakit geçirmeden "şimendiferleri ve yolları" bitirelim. İç
pazar canlandırılmalıdır. Çiftçiyi örgütlemek ve desteklemek gerekir.
Sonuç olarak "şunu söylemek istiyorum ki....bütün kuvvetimizi ikinci ve üçün
cü derecede olan ve uzun zamandan sonra irad verecek birtakım hizmetlere has
retmeyerek, dağıtmayarak, ordu, şimendifer ve yol üzerinde teksif edelim. Çift
çinin yüklerini hafifletmek suretiyle memleketin dahili iktisadî yatını" geniş
letelim1 diyerek tartışmayı başlatmıştır.
Afyon Karahisar Milletvekili Berç Türker ise Maliye Bakanlığı yeni vergi
önerirken iyi inceleme yapılmasını, tasarrufa önem verilmesini, Türk parasının al
tına bağlı olmaktan çıkarılmasını istiyor ve Amerika'nın İngiltere'nin ve Japon
ya'nın bu yolda yürüdüklerini ticaretlerini geliştirdiklerini, Fransa, İtalya ve İs
viçre'nin ise altın esasına bağlı kaldıkları için ticaretlerinin gerilediğini belirterek
Maliye Bakanından bir hareket beklediğini söylüyor.
Dolaşımdaki para hacmi ile bütçedeki rakam arasında farklılık olduğunu
belirtiyor.
Refik Şevket, İnce de bonolar üzerinde duruyor ve bunların zamanında öden
mesinin devlet ciddiyetine paralel olduğunu iddia ediyor; Bütçede maaşlara ay
rılan payın % 44.69 olmasını yapıcı bulmadığını söylüyor ve devlet memurlarının
sayısını fazla buluyor.2
Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Kansu, gelir getiren vergilerin Türkiye'de
ağır olmadığını, zira yangın yerine dönmüş ülkeyi şenlendirmek için başka
çarenin bulunamadığını memurların maaşlarının çok düşük olduğunu yakmıyor
az memur fakat iyi maaşlı memur çalıştırılmasını, devlet dairelerindeki oransız
harcamaların azaltılmasını,oda donanımlarında orta bir yol bulunmasını, mef
ruşata dikkat edilmesini, harcırahların gözden geçirilmesini istiyor ve "on
paranın kıymeti bilinmedikçe mütevazın bir bütçe yapılamaz" diyerek tasarrufa
önem verilmesini istiyor.3
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.3, s. 160-164
2 TBMMZb. C, V. Devre, C.3, s. 171-174
3 TBMMZb. C, V. Devre, C.3, s. 174-175.
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Yapılan eleştirilerin tümü İktisat Vekili Celâl Bayar ve Maliye Vekili Fuad
Ağralı tarafından cevaplandırıldıktan sonra 22 Mayıs 1935'te bütçenin mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir.1
1.3. Kesinleşen Bütçe
1.3.1. A Cetveli
Bütçenin kurumlara göre dağılımı şöyledir:
Büyük Millet Meclisi
Riyâseticumhur
Divanı Muhasebat
Başvekâlet
Şûrayi Devlet
İstatistik Umum Küdürlüğü
Diyanet İşleri Deisliği
Maliye Vekâleti
Duyunu Umumiye
Tapu ve Tadastro Umum Müdürlüğü
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
Dahiliye Vekâleti
Matbuat Umum Müdürlüğü
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü
Jandarma Umum Kumandanlığı
Hariciye Vekâleti
Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti
Adliye Vekâleti
Maarif Vekâleti
Nafıa Vekâleti
İktisad Vekâleti
Ziraat Vekâleti
Milli Müdafaa Vekâleti (Kara)
Milli Müdafaa Vekâleti (Hava)
Milli Müdafaa Vekâleti (Deniz)
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü
Harita Umum Müdürlüğü
Umumî Yekûn :

2.895.712
400.880
593.366
1.099.072
217.813
563.072
610.616
13.799.114
46.492.563
1.134.770
4.947.659
4.316.744
111.398
4.112.003
9.289.752
3.220.480
4.820.587
8.716.208
9.058.540
12.440.005
4.079.150
5.079.251
44.130.678
4.862.270
4.198.374
3.206.155
614.831
195.011.053

1 Bkz. a.g.e., s. 183
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1.3.2. B Cetveli
Lira
Birinci Kısım - İrat ve servet vergileri
Arazi vergileri
5 200.000
Binalar vergisi
4.619.000
Hayvanlar vergisi
10.650.000
Kazanç vergisi
14.100.000
Madenler rüsumu
600.000
Veraset ve intikal vergisi
400.000
Birinci Kısım yekûnu:
35.569.000
İkinci Kısım - İstihlâk ve muamele vergileri
Gümrük vergileri
34.400.000
Muamele vergisi
16.000.000
Dahilî istihlâk vergisi
19.365.000
Oyun âletleri resmi
30.000
Kara ve deniz avları
350.000
Nakliyat vergisi
750.000
Sefineler resmi
300.000
Damga resmi
6.250.000
Tapu harç ve kaydiyeler
1.300.000
Mahkeme harçları
1.700.000
Pasaport ve kançılarya
800.000
Noter harçları
500.000
Diğer harçlar
231.000
Hayvan sağlık zabıtası resmi
100.000
İkinci Kısım yekûnu:
82.076.000
Üçüncü Kısım
Mülga vergiler bakayasından

100.000

Dördüncü Kısım - İnhisarlar safi hasılatı
Tütün,tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler,
revolver, fişenk ve mevad-ı mülâkiye
31.150.000

2460 Numaralı kanun mucibince tütün ve
müskirattan alınacak müdafaa pulu hasılatı 2.800.000
Kibrit ve çakmak
1.260.000
Oyun kağıdı
30.000
Dördüncü Kısım yekûnu:
35.240.000
Beşinci Kısım - Devlete ait emval ve emlâk hasılatı
Devlet ormanları
1.800.000
İşletilen emlâk hasılatı
230.000
Emval ve emlâk satış hasılatı
1.250.000
Beşinci Kısım yekûnu:
3.280.000
Altıncı Kısım - Devletçe idare edilen müesseseler
Devlet demiryolları
Posta telgraf ve telefon
Darphane hasılatı
1.000
Resmî matbaalar hasılatı
25.000
Umumî mektepler hasılatı
1.000
Madenler hasılatı
70.000
Diğer müesseseler hasılatı
50.000
Kılavuzluk ve römorkörcülük hasılatı
200.000
İzmir rıhtım şirketinden
80.000
250.000
İstanbul rıhtım şirketinden
677.000
Altıncı Kısım yekûnu:
Yedinci Kısım
Umumî müesseseler ve şirketler
hasılatından Devlet hissesi

1.056.000

Sekizinci Kısım
Müteferrik varidat
Cezalar
Müteferrik hasılat
İstanbul Üniversitesi hasılatı
Sekizinci Kısım yekûnu:

5.615.000
1.050.000
2.150.000
50.000
8.865.000

Dokuzuncu Kısım
Mukavelenamesi mucibince Musul
petrollerinden alınan
Teberruat
İktisadî buhran vergisi
Muvazene vergisi
Dokuzuncu Kısım yekûnu:

12.470.000
15.180.000
28.150.000

Onuncu Kısım
Nâzı varidat
UMUMÎ YEKÛN :

195.013.0001

500.000

2.1936 BÜTÇESİ
2.1. Maliye Vekilinin Konuşması
MALİYE VEKİLİ FUAT AĞRALI (Elâziz) : Sayın arkadaşlarım; bu gün
Yüksek Meclisin kıymetli ve müzakere mevzuunu teşkil edecek olan 1936 senesi
bütçesi, Cumhuriyetimizin 13 üncü yılında yapılacak hizmetleri ve bu hizmetlerin
karşılığını ihtiva etmektedir. Evvelkiler gibi bu bütçe de memleketimizin
müdafaasını; imarını, ziraî, sınaî cebheden inkişafını, aziz Türk milletinin irfan
ve refahı temin maksadıyla Yüksek Heyetinizin verdiği direktifler ve büyük şef
lerin çizdiği programlardan 1936 senesine ayrılan faaliyet kısımlarının muvaf
fakiyetle başarılması için lâzım gelen tertibatı tamamen bünyesinde toplamış ve
Cumhuriyet bütçelerinin bu mümtaz hareketlerini bütün kuvvetiyle muhafaza ve
hatta takviye etmiştir. 1936 bütçesinin tahliline girmezden evvel son ayını kapat
mak üzere bulunduğumuz 1935 bütçesinin tatbikat neticelerini hulâsatan arz et
mek isterim. Yüksek Heyetinizin kabul ve tasdik ettiği 1935 bütçesi mütevazin
olarak 195 milyon lira idi. Bu bütçenin tatbik mevkiine girdiği sırada zarurî ih
tiyaçlarımız sırasında bulunan tuz ve şeker gibi iki mühim maddenin vatandaş
larımız tarafından ucuza tedarik edilmesini temin maksadıyla iki kanun kabul
buyurulmuştu. Bu kanunlar, bütçe tahminatı meyanına giren varidattan 7,5 mil
yon liralık bir tenzili icab ediyordu. Bu kanunların tatbiki neticesinde bu iki mad
denin istihlâkinde % 30 nisbetinde bir tezayüd göstermişti. Bu itibarla bu tedbir
hem halkımızın ihtiyacını tatmin hususunda faydalı ve meşkûr bir netice vermek
le beraber bu vergi tenzilâtından dolayı bütçede açılan boşluğu kısmen doldur1 TBMMZC, V. Devre, CM, S. Sayısı: 113, s. 34-37
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muştur. Bundan başka diğer varidat membalarımızda da inkişaflar görülmüştür.
Bu gün elimizde bulunan 11 aylık tahsilat hesaplarına göre 1935 senesinin 11 ayı
zarfında 180 milyon liralık tahsilat yapılmıştır. Geçen senelere kıyasen son ay
zarfında yapılan tahsilatı dahi buna ilâve edecek olursak 1935 senesi bütçesini
200 milyon liralık tahsilatla yapmış olacağımızı kuvvetle ümid edebiliriz. Şu
vaziyete göre 195 milyon liralık varidat tahminatımdan, demin arz etmiş ol
duğum, 7,5 milyon liralık tenzilât telâfi edildikten başka 1935 senesi bütçesi beş
milyon lira fazla varidatla kapanmış olacaktır. Bu fazlalığın mühim bir kısmı is
tihlâk mevzularındaki vergilere taallûk etmesi itibariyle halkımızın refaha doğru
gitmekte olduğu neticesini çıkarabiliriz. Bunun da Cumhuriyetin müsbet mesai
leri semeresi olduğunu zevkle, şükranla kaydetmek isterim.
1936 senesi bütçesinin tahliline gelince:
Elimizde 1935 senesinin ilk sekiz aylık tahsilat rakamları bulunduğu sırada tan
zim edilmiş olan 1936 senesi bütçesi, bittabi varidat ve masraf arasında tevazün
temin edilmek suretiyle 216.800.000 lira olarak Yüksek Kamutaya takdim edilmiş
ti. Bütçenin encümende tetkiki sırasında on aylık tahsilat rakamlarını elde etmiş
bulunuyorduk. Bu son rakamlara nazaran evvelki tahminatımızdan bazılarında ten
zilât ve bazı membalara ilâveler yapmak suretiyle tadilât yapılması, kezalik rıhtım
ların mubayaa taksitlerinin, bunları işletecek müesseselerin bütçelerine ithal edil
mek suretiyle muvazenei umumiyeden çıkarılması, bazı vergilerin idarei
hususiyelere devri münasebetiyle Hazineye verilmesi tahmin edilen varidatın
bilâhare ihzar edilen 934 hesabı katisine nazaran tayyi icab ettiği anlaşılmış ve
Bütçe encümeni ile mutabık kalınarak yapılmış olan bu tadilât neticesinde, 936 büt
çesinin varidat kısmı (212.764.000) lira olarak tesbit edilmiştir.
Masraf kısmı dahi, Bütçe encümeninin pek kıymetli mesaisi neticesinde bu
hadde indirilmek suretiyle hakikî tevazün halinde tadilen Yüksek Heyetinize
sunulmuş bulunmaktadır. 936 bütçesinin yekûnu, 935 bütçesine nazaran,
17.700.000 liralık bir fazlalığı ihtiva etmektedir. Şu kadar ki bu fazlanın 7 milyon
liraya yakın miktarı geçen sene muvazenei umumiye haricinde iken, bu sene
muvazenei umumiye arasında yer almış olan buğdayı koruma hasılatından, 4 mil
yon liraya yakın miktarı da bu sene kabul buyurduğunuz Hava kurumuna yardım
vergisi varidatından doğmuş olması dolayısyla mukayese için bu iki verginin ten
zilinden sonra 1936 bütçesi yekûnu 1935 senesi bütçesine nazaran hakikî fazla
miktarı 6,5 milyon lira olduğu tezahür eder. İşte bu rakam bu sene elde ettiğimiz
varidat rakamlarına tamamen uygun olduğu gibi bütçedeki rakamların da
samimiyetini ifade eder. 936 bütçesindeki bu 17 milyon 700 bin küsur lira faz
lalık şu suretle tevzi edilmiştir:
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Bunun 3.965.000 lirası Maliye bütçesine, 6.780.000 lira Millî Müdafaa
Grubuna, 3.000.000 lirası Ziraat bütçesine, 1.200.000 lirası Maarif bütçesine,
630.000 lirası Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine, 2.200.000 lirası ahiren ih
das edilen umum müfettişliklerle vilâyetler ve kazalar teşkilâtına ve bazı vekâlet
lerin müteferrik hizmetlerine.
Bunların tahliline gelince:
Maliye bütçesine yapılan zammın müfredatını şöyle arz edeceğim; bir milyon
lirası geçen sene kabul buyurduğunuz kanun mucibince ziraî borçların taksitlendirilmesi ve faizlerin indirilmesi yüzünden Ziraat Bankasının ihtiyat sermayesine
zammı lâzım gelen, diğer bir milyon lirası yine kanunu mahsusu mucibince silo
ların inşasıyla buğday zararının karşılığı için verilmesi lâzım gelen, beş yüz bin
lirası denizyollariyle Akay idaresinin yeniden mubayaa edeceği vapur taksit
lerine, beş yüz bin lirası sosyal yardımlara, dört yüz elli bin lirası hava yolları
bütçesine yardım, üç yüz elli bin lirası, geçen sene bütçe haricinde idare edilmek
te olan buğday koruma vergisi cibayet masrafı, ve nihayet 100 bin lirası da Tah
ran Elçiliği binası inşaatı için 1936 senesi bütçesine konan tahsisattır.
Millî Müdafaa kara kısmındaki 2 milyon 200 bin lira ile deniz kısmındaki bir
buçuk milyon lira fazlalık, geçen sene kabul buyurduğunuz kanun mucibince,
birer derece yükseltilen maaşların farkının ve bir kısmı hizmetlerin istilzam ettiği
fazla masarif karşılığıdır.
Bu sene zarfında kabul buyurduğunuz hava kurumuna yardım vergisi hasılatı
tamamen hava bütçesine tahsis ve ilâve edilmiştir. Bu tehlikeyi bilen vatandaş
ların hava kurumuna yapmakta oldukları teberru ve taahhütler santimine kadar
ayrıca bu ihtiyaçlara tahsis ve sarf olunmaktadır. Vatandaşların hava kurumuna
yapmış oldukları yardımların vatanî en büyük yardım olduğunu ve bu yardımların
ifasında gösterilen şevk ve himmeti, bu hizmetlerin istilzam ettiği büyük masraf
rakamlarını ölçen bir maliyeci sıfatıyla yüksek huzurunuzda şükranla söylemeği
bir vecibe bilirim.
Şunu da bilhassa kaydetmek isterim ki cihanın silâhlanma yolundaki kuvvetli
hareket ve faaliyetleri muvacehesinde Türk vatanın müdafaa ve sulh vasıtası olan
kuvvetlerinin ihtiyaç gösterdiği masraflar bir taraftan bütçelerimizdeki inkişaf
lardan elde edilen paralarla temin edildiği gibi diğcr taraftan yüksek karar
larınızla takip edilen malî siyaset neticesinde elde edilen Devlet itimadına is
tinaden temin edilen büyük mikyastaki kredilerle temin edilmektedir.
Ziraat bütçesindeki 3 milyon liralık fazlalığa gelince, köylü hayatının yüksel
tilmesi için en heyecanlı en sıkı alâkasını her vesile ile gösteren Cumhuriyet bu
parayı, köylü emeklerini kıymetlendirmek ve ayni zamanda memleket iktisadî
168

yatını takviye etmek için tahsis etmiştir. Bu sahaya para ayırırken büyük inşirah
duymaktayız. Bir taraftan sanayileşme mesaimizin muvaffakiyetle başarılması
için icap eden pamuk, yün gibi iptidaî maddelerimizin istihsalini ve ayni zaman
da ucuzlatılmasını diğer taraftan ihracat maddelerimizi teşkil eden bu maddeler
le yaş kuru meyvelerimiz için yeniden pazarlar açılabilmesini temin edecek olan
bu semereli masrafların yakın bir istikbalde feyizli neticelerini elde etmiş ola
cağız.
Köylüye yardım bahsinde :
Geçen sene kabul buyurduğunuz kanun mucibince Ziraat bankasındaki borç
ların taksitlendirilmesi ve faizlerin indirilmesi keyfiyeti, kendilerinden daima
minnetle bahsettiğimiz bu sınıf vatandaşların hayatı üzerinde büyük bir ferahlık
yarattığı gibi, diğer taraftan mahsulleri hasara uğrayan mıntıkalardaki müstah
sillere, yine verdiğiniz müsaadeye istinaden dağılan 2.250.000 liralık tohumluk
ve yemeklik buğdaylar da Büyük bir müstahsil kitlesini sarsıntıdan mahfuz tut
muştur.
Maarif bütçesinde görülen 1.200.000 lira fazlalık, muvazene umumiyeye alı
nan sanat mektepleri masarifi ile büyük milletimizin her sene ilmi, irfana göster
miş olduğu alâka ve rağbetin neticesi olarak tedris hayatın istilzam ettirdiği faz
la hizmetler karşılığıdır.
Sıhhat ve içtimaî muavenetteki 630.000 lira da halkımızın sıhhatini ve bin net
ice kuvvetli bulunmak yolundaki Devlet vazifelerinin en başında tuttuğumuz
mücadele hizmetlerinin takviyesi içindir.
Hariçteki ırkdaşlarımızdan anavatana iltihak edenlerin iskânlarıyla derhal
müstahsil vaziyete geçebilmelerini temin için her tarafı uzun uzadıya incelenerek
hazırlanmış olan programın tatbikına devam edilmekte ve bu büyük millî işin de
muvaffakiyetle başarılması ve gelen muhacirlerin yeni muhitlere geldikleri sene
içerisinde ev, toprak, çift ve ziraat aletleri sahibi olmaları için ihtiyarı lâzım
gelen masarif de fevkalâde membalardan elde edilen varidatla karşılanmaktadır.
Kabul buyurduğunuz kanun mucibince Iktisad vekâletine merbut bir Devlet
müessesesi olarak çalışmakta olan Sümer Bankın tatbikına memur olduğu sanayi
programının istilzam ettiği masarif de bir taraftan Düyunu umumiye bütçesinde,
diğer taraftan da fevkalâde membalardan ele geçen varidat arasında derpiş edil
miştir. Ayni zamanda kabul buyurduğunuz kanun mucibince tesis olunan maden
arama ve işletme teşekküllerinin faaliyete geçebilmeleri için icab eden sermaye
ve masarif temin edilmiş ve 1936 senesinden itibaren bir kısım bakır, krom
madenlerinin işletileceği gibi hisseleri de kamilen Devlete mal edilmek üzere Er
gani bakır madenlerinin dahi tesisatının ikmaliyle işletilebilmesi için lâzım gelen
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istihzarat yapılmıştır. Diğer taraftan da zengin kömür havzamızın kamilen Devlet
eline alınarak rasyonel bir usul ile işletilmesi neticesinde maliyetfiyatlarının ten
zili ve bu sayede hem ihracatımızı çoğaltmak, hem de diğer taraftan dahildeki is
tihlâkin tamimi için icab eden istihzarat yapılmaktadır
Yüksek fırınların inşası ve ana demir sanayiinin kurulması için vaki olan
teşebbüsün bir an evvel tahakkuk ettirilmesi için ciddiyetle çalışmaktayız.
Nafıa:
Memleketin imarında, inkişafında ve aynı zamanda müdafaasında en büyük
kuvvet vasıtası olan şimendiferlerimizin inşaat programlarının istilzam ettiği
bütün masarif bütçede derpiş edilmiş ve Sivas-Erzurum hattının ihalesindeki
muayyen müddetten bir buçuk sene evvel bitirilmesi için ihtiyarı icab eden mas
rafların da ayrılması düşünülmüş ve bulunmuştur. Cumhuriyet Hükümetinin
üzerinde ehemmiyetle tevakkuf etmiş olduğu su işlerinin dahi programları
dahilinde, her sene faaliyet sahaları bir az daha kuvvetlendirmek suretiyle in
kişafını takip etmektedir.
işte bütçede görünen inkişafın ve hazinece derpiş olunan fevkalâde membalardan elde edilebilecek varidatın ve emin olunan kredilerin, başta memleket
müdafaası gelmek üzere, tahsis ve sarf mahallerini hulasaten arz etmiş oluyorum.
Masraf bütçesi hakkındaki maruzatıma nihayet verirken Yüksek Meclise takdim
edilmiş olan 1934 hesabı katisiyle bir sene evvelki hesabı katisi arasında bir
mukayese yapmağı faydalı buluyorum.
1933 senesinde bütçe, varidatı ile fevkalâde membalardan 174 milyon lira
tahsilat ve buna mukabil 170 milyon lira tediyat olunmuştur, arada görülen 4 mil
yon lira farktan, sene nihayetinde bütçe emaneti hesabına alınan ve ertesi sene
tediye edilmesi lâzım gelen 3 300.000 lira tenzil edilirse 1933 senesi hesap dev
resi 700.000 lira fazlasiyle kapatılmıştır.
1934 senesinde ise yine bütçe varidatı ile fevkalâde membalardan 207 milyon
lira tahsilat buna mukabil 195 milyon lira tediyat yapılmıştır. Aradaki fark
görülen 12 milyondan sene nihayetinde bütçe emanetine alınan 7 milyon lira ten
zil edilirse 1934 senesi hesap devresi de 5 milyon lira fazlasıyla kapatılmıştır.
İşte bütçe tatbikleri neticelerini gösteren bu rakamlar bütçe tahminlerimiz
den isabetin ciddiyetin ve bütçe tevazünlerindeki metanetin, salâbetin en kati
delilleridir.
Vezne mevcutlarının mukayesesine gelince:
1933 senesinden l haziran 1934 tarihine yani ertesi seneye devren alınan vez
ne, banka mevcutlarile, yollarda, postalarda bulunan paraların yekûnu 6.300.000
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liradır. Bunlardan demin arz ettiğim bütçe emanetine alınan kısmın karşılığı ol
mak üzere 3.300.000 lirası tenzil edilirse 1934 senesine müdevver, kabili istimal,
nakit mevcudu 3.000.000 liradan ibaret kalır.
1934 senesinden bir haziran 1935 senesine devr olunan vezne banka mevcutlarıyla yolda bulunan paraların yekûnu 21,5 milyon liradır. Bundan bütçe emane
tine alınan 7 milyon lira ile, fevkalâde tahsisattan devredilen ve ertesi sene de
sarfı lâzım gelen 6 milyon lira ki hepsi 13 milyon lira tenzil edilirse, 1935 sene
sine devrettiğimiz kabili istimal nakit mevcudumuzun 8,5 milyon liradan ibaret ol
duğu tebarüz eder.
Bu rakamların mukayesesi de bize gösterir ki 1934 senesinde varidat ve mas
raf rakamları 1933 senesine nazaran mühim miktarda arttığı halde, malî
vaziyetimizin seyri, bir sene evvelkine nazaran memnuniyeti mucip bir netice ver
miştir. Bu vaziyetin ayni tezayüt seyriyle 1935 'de de devam ettiğini ve 1935 sen
esine geldiğimizden daha iyi bir vaziyette 1936 senesine girebileceğimizi
huzurunuzda emniyetle söyleyebilirim.
Varidat bütçesine geçiyorum.
1936 senesi varidat bütçesinin normal membalardan olmak üzere
212.764.000 lira olacağını tahmin etmekteyiz. Bu tahmin, evvelce de arz ettiğim
veçhile, tahsilatımızın seyrine tamamen uygundur. Bu varidatın 36.800.000 lirası
vasıtasız vergilerden, 83.900.000 lirası vasıtalı vergilerden, 36.600.000 lirası in
hisarlardan, mütebaki 56.000.000 küsur lirası muhtelif hasılattan terekküp et
mektedir.
Vasıtasız vergilerimizden arazi ve bina, buhran zammı önümüzdeki sene ip
tidasında idarei hususiyelere devredilmiş olacaktır. Vilâyetlerin diğer Devlet ver
gileri üzerindeki hisseleri kaldırılmış bulunacaktır. Bu suretle mahallî idareler
deki vergi sistemlerinde vergiden hisse tefriki yerine müstakil vergi usulüne geç
miş bulunmaktayız. Arazi vergisinin tarh ve cibayetinin ıslahı için yegâne çare
olan tahrir işine fevkalâde ehemmiyet verilmiştir. Türkiye 'nin tahriri işinin acele
iki senede ikmali düşünülerek kanun kabul edilmişti. Bu kanuna göre 1936 'dan
itibaren tatbikata geçilmek için lâzım gelen tedbirler alınmıştır.
Bir takım iktisadî vaziyetler dolayısı ile binaların gayri safi iratlarında
görülen tenezzüllerin nazarı dikkate alınarak matrahlardan % 25 tenzilât yapıl
dığı Heyeti Aliyenizce de malûmdur. İşte bu tertip sayesinde arazi ve bina ver
gilerinin tarh ve cibayetinin daha muvaffakiyetli olacağını ümit etmekteyiz.
Sayım vergisi 1936 senesi iptidasından itibaren yeni kanun mucibince tahsil
olunacaktır. Bu vergi üzerinde yaptığımız tenzilât nisbeti vasati olarak % 30 nisbetindedir. Memleketimizin başlıca servet membalarından birini teşkil eden hay
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vancılık üzerindeki vergi yükünü tahfif etmek yolunda kat olunan bu mesafe asla
küçük görülemez. Yeni sayan kanunu mucibince yaptığımız bu tenzilâtın yekûnu
5.000.000 liraya yakındır, derhal şunu ilâve edeyim ki, yeni kanunla aldığımız
tahfif ve ıslah hükümleri hemen birinci senede hayırlı neticelerini vermiştir. Bu
neticelerin rakamla ifadesi şudur:
1935 senesindeki sayım vergisine tâbi hayvan adedi 28.936.743 baş hayvan
kaydedilmişti. Bunların tahakkuk eden vergisi miktarı, idarei hususiye hisseleri
dahi dahil olduğu halde, 17.487.057 lira idi. Yeni kanun mucibince yapılan sayım
neticesinde ise 2.367.042 koyun, 1.315.936 kılkeçi, 430.490 tiftik, 1.360 merinos,
10.677 deve, 68.000 manda, 698.327 sığır, 78.990 at, 5.078 katır, 173.843 eşek ki
ceman 5.146.803 baş fazla kaydedilmiştir.
Bu fazlalık, bu vergide yapılan tenzilâtın yüzde ellisini telâfi etmektedir. Biz,
bütçeyi tanzim ederken, tenzilâtın bu nispetiyle telâfi edileceğini düşünmüş ve
tahminimizi ona göre yapmıştık ve arz ettiğim bu rakamlara göre bu tahminde
yanılmadığımız anlaşılıyor.
Bu suretle de Yüksek Heyetinizin mükellef ve Hazine menfaatına matuf olarak
aldığı kararların çok isabetli olduğu bir kere daha tebarüz etmiştir.
Muamele ve kazanç vergilerinin tatbikatında tesadüf olunan müşkilâtın ber
taraf edilmesi ve kazanç vergisinde biraz ağır görülen nispetlerin tahfifi mak
sadıyla hazırlanan iki kanun lâyihası encümenlerde müzakere edilmektedir.
Münasebet düştükçe yüksek huzurunuzda defaatle arz ettiğim veçhile, vergilerin
istihsali tazyik etmemesi, istihlâki durduracak raddeye gelmemesi, varidat işleri
idaresinde başlıca hedefimizdir.
1935 senesinde çimento, şeker ve tuz vergilerinde, 1936 senesinde de hayvan
ve sayım vergileri üzerindeki tenzilâtımız bunların fiilî misalleridir. Memleketin
iktisadî hayatında görülen faaliyet daha ziyade inkişaf ettikçe vergilerimizde ten
zilât yolundaki programımıza devam edeceğiz. Cumhuriyet Hükümeti hal ve
vaziyetin icabına göre vergileri arttırdığı gibi, zamanı gelince de onları azaltmak
ta da tereddüt etmez. Vergi kanunlarımızın hükümlerini tensik ve tarh ve cibayet
usullerinin ıslahı için çalışmamıza devam ediyoruz. Bilhassa matrahların iyi bir
surette tespit ve tanzimine taallûk eden mesaimizin semerelerini yakın bir atide
bir kanunla yüksek huzurunuza takdim edeceğimizi ümid ediyorum.
Nakid vaziyetimiz:
Geçen sene 1935 bütçesi münasebetiyle yüksek huzurunuzda Hazinenin
vaziyetini izah ederken bankalarla olan alacak ve borç hesaplarımızı karşılaş
tırılmak suretiyle 1935 senesi bütçesinde 8 milyon 950 bin yani 9 milyon lira
kadar bir borçla gireceğimizi arz etmiştim. Bu vaziyetimiz 1934 senesindeki nakit
172

vaziyetimize nazaran nisbî bir salâh ifade ediyordu. Bu gün, yani 25 mayıs 1936
tarihli hazine vaziyetimizin gösterdiği rakam ise; mevduat tasarrufları karşılık
ları olarak bazı bankalar tarafından hazineye vuku bulan mevduat mukabili
çıkardığımız bonolar da dahil olmak şartıyla, bu borcu tamamen imha etmiş ol
duğumuzu ve yeni seneye hiç bir borç devretmeyerek gireceğimizi anlatmaktayız.
Bu neticenin Devlet itibarında yarattığı kuvvet ve genişliğin feyyaz
semerelerini her sahada bize yapılan kredi teklifleriyle ölçebilmek mümkündür.
Cumhuriyet Hazinesinin temin ettiği ve tarihi malimizin sitayişlerle kay
dedeceği bu yüksek itibar mevkii, hiç bir vakit yanılmayan ve daima yükselmeği
şiar edinen kararlarınız ve irşatlarınızla mümkün olmuştur.
Bu gün, bütün taahhüdatımızı günü gününe ifa etmekteyiz. Bu gün Devletten
iş alabilmek, yerli ve yabancı iş adamları için en emin bir faaliyet ve sermaye
zemini olmuştur. Büyük emeklerle elde ettiğimiz bu itibarın sarsılmaması ve her
gün bir az daha bu itibarın yükselmesi için çok hassasiyetle hareket etmekteyiz.
Gerek dahilî, gerek yabancılarla vuku bulan akitlerde bu noktada çok büyük dik
kat ve itina göstermekteyiz. Zamanında ödeyememek suretiyle itibarımızı sar
sacak taahhütlere, ne kadar cazip olursa olsun, bağlanmaktan tevakki ediyoruz,
hesaplı yürümek, hesaplı iş görmek Cumhuriyet maliyesinin belli başlı düs
turudur. Bu düstur bize bütçelerimizin, hesaplarımızın muvazeneli olmasını telkin
ediyor. Ve bizim için en büyük bir kuvvet membaı oluyor. Bunu söylerken elimizde
olmayan bir nokta üzerinde tevakkuf etmeği de bir vazife bilirim. Bu da im
paratorluktan bize devredilmiş olan borçlardır. Bunda dahi aldığımız taahhütleri
günü gününe ifa etmek en samimî emellerimizden biridir.Diğer memleketler bu
gibi borçlar hakkında ne gibi karar alırlarsa alsınlar, bizim bu samimî düşün
cemize müessir olamamaktadır. Ancak Yüksek Heyetinizin de malûmudur ki bu
gibi borç meseleleri bütçemizin, hesaplarımızın muvazeneli olmasıyla halledil
miyor. Bunlar için ecnebi parası ödemek lâzımdır. Bunda arsıulusal ticarî
münasebetler âmil olmaktadır. Ticarî mübadeleler, daraldığı, ne kadar alırsan o
kadar alırım kaideleri yerleştiği, sırada bu borçlara tekabül eden Türk nar
alarının transferinde, ciddî müşkülat ve hatta bazan imkânsızlıklar görülmektedir.İşte Türk hazinesi bu sene içinde böyle bir sıkıntıya maruz kalabileceğini
hissetti. Alacaklılarımızın vekillerine, borcumuzun en mühim kısmının taallûk et
tiği Fransa hükümetine vaziyeti ve ticaret kifayetsizliğinden hissettiğimiz sıkıntılı
vaziyeti izah ettik, iki hükümet arasında, memnuniyetle zikredeceğim bir anlaşma
husul buldu. Sonradan bu esas dairesinde. Duyunu umumiye meclisiyle yeni bir
mutabakat hâsıl oldu. Bu borçlardan Türkiye 'de Türk parasıyla tediye olunan
kısmıyla, Almanya'da mahalli parasıyla tediye olunan ve Almanya ile yaptığımız
Klering mukavelelerinin lehimize temin ettiği farklarla karşılanan kısım bu
173

konuşmamızın haricinde tutulmuştur. Alman ve Türk hamilleri bundan mutazar
rır olmayacaktır. Türk hamillerine Türk parası, Alman hamillerine Alman markı
tediye olunacaktır, îşte bu kısmın haricinde kalan senede 85 milyon frank rakam
la ifade edilen borçlarımızın yarısı Türk malı mubayaası suretiyle ödemek esası
na müstenit beş senelik bir anlaşma yapılmıştır.
Sanayiimizin inkişafı için muktazi olan bu beş senelik devre zarfında ayrıca
her sene 20 - 25 milyon Fransız frankı derecesinde bir döviz kredisi almak da
itilâfımız ahkâmı cümlesindendir. Beş senelik devre için haricî borçlarımıza kar
şı olan taahhütlerimizin ifasını kolaylaştıracak olan bu anlaşmayı huzurunuzda
arz ederken ati için tedbir almak vazifesini ihmal etmediğimizi de ilâve etmek is
terim. Bütçe encümeninin üzerinde ehemmiyetle durduğu bu mevzudan aldığımız
tedbirleri teshil etmek üzere Bütçe kanununa ilâve ettiği bir madde ile her sene
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir cetvelde döviz ihtiyacımızı tesbit et
miş olacağız. Aynen, bütçe tahsisatı aşılamadığı gibi bu cetvelin de hududu
asılamayacaktır. Ve aynı zamanda döviz işlerimiz ve murakabesi büyük baş
bakanımızın yakın murakabesi altında cereyan edecektir. Bu tedbir dövizlerimizin
hesablı olarak istimalini takviye edecektir. Diğer taraftan, demin dahi bilmünasebe arz ettiğim veçhile, daima yabancı pazarlarda müşteri bulacak olan
pamuk, kuru, yaş meyvelerimizin istihsalâtının çoğaltılması ile bu ihracat mal
larımızın ve her sene binlerce ton hacim ilâve edilmek suretiyle, yapılmakta olan
silolarımızda temizlenecek olan ve büyük pazarlarda kendine has kıymetli bir tip
olarak tanıtan buğdaylarımızın, işletilecek olan yer altındaki zengin maden
lerimizin harice şevki yolunda bize verdiğiniz direktifler dairesinde çalış
malarımız bu meseleyi esasından halletmiş olacaktır.
Haricî ticaret:
Takvim yıllarına göre hazırlanmakta olan haricî ticaret istatistiklerimiz, 1935
senesindeki iktisadî bünyemizde bir sene evveline nazaran memnuniyet verici bir
inkişaf kaydetmektedir. Bu istatistiğe nazaran, 1934 senesinde ithalât 86.790.000
ihracat, 92.149.000. 1935'de ithalât 88.823.000, ihracat 95.861.000 liradır.
Bu rakamların mukayesesi bize gösteriyor ki bir taraftan iktisadî buhranın
geçirilmekte olduğunu ifade ettiği gibi diğer taraftan da ziraî ve sınaî sahalarda
aldığımız tedbirlerin müsbet neticelerini işaret etmektedir. Filhakika mühim bir
ihracat mahsullerimizden olan üzümün fiyatını korumak için Ziraat ve iş ban
kalarının koyduğu sermaye ile bu mevzu üzerinde çalışmakta olan teşekkül, üzüm
mahsulümüzün değer fiyatla satılmasında büyük kuvvet olmuştur. Bu iki millî
bankamızın bu husustaki mesailerini huzurunuzda şükranla anarım.
174

Pamuk mahsulümüzün değer fiyatla satılmasında, bu sene faaliyet sahasını
genişletmiş olan millî sanayiimizin, büyük rolü vardır. Tütün, fındık, incir gibi
diğer ziraî ve hayvan mahsullerimizi de değer fiyatla elimizden çıkarmış bulunuy
oruz.
Millî para:
Millî paramızın kıymeti, 1930 senesinde tespit edilen parite üzerinden ve hiç
sarsılmadan devam etmektedir. Bütçe ve tediye tevazünlerine dayanan millî
paramız her yerde lâyık olduğu itimad mevkiini almış, en kuvvetli paralar sırasın
da rağbet kazanmıştır.
Cumhuriyet Merkez Bankasının bu sene takvim yılında neşrettiği bültene
göre, altın stokunu 2 milyon liralık bir çoğalma ile 29,5 milyon liraya çıkarmış
tır. Her vesile ve fırsatta bu stoku çoğaltmak emelimizdir.
Gümüş para; vermiş olduğunuz salâhiyete istinaden bu ay nihayetinde 12
milyon liralık gümüş para mevkii tedavüle çıkarılmış olacaktır.
Halkımızın gümüş paraya gösterdiği rağbeti ve aynı zamanda ufaklığa olan
ihtiyacı nazarı dikkate alarak önümüzdeki sene de daha dört milyon liralık
tedavüle çıkaracağız. Bunun için icabeden gümüş tamamen hazırdır. Bu sebeple
gümüş para darbı hakkındaki kanunun hükmü dahi yerine getirilmiş ve verilen
salâhiyet dairesinde darbiyat itmam edilmiş olacaktır.
Borçlarımız:
dahilî ve haricî istikrazlarımızın, şimendiferlerimizin inşa ve mubayaası için
çıkardığımız bono ve tahvillerin, ve muhtelif kanunlarla gerek eski ve gerekse yeni
borçlandığımız borçların kâffesini bir senelik itfa karşılıkları olarak icap eden
tahsisat bir parası noksan olmaksızın bütçeye konulmuştur.
100 kuruşa kadar olan tekaüdve eytam maaşlarının tesviyesine devam etmek
teyiz. Bunun 40 kuruştan 75 kuruşa kadar olan kısmını itfa ettik. 1936 malî
senesinde 76 - 100 kuruşa kadar olan kısmını 10 seneliğinin defaten verilmesi
için de şimdiden tebligat yapılmıştır.
Binaenaleyh önümüzdeki sene bu dahi itmam edilerek bu tasfiye hakkındaki
kanunun hükmü de yerine getirilecektir.
Bu bahsi bitirirken, vermiş olduğunuz salahiyete istinaden 1935 senesinde
Sivas - Erzurum istikrazının 4,5 milyon liralık ikinci transını da muvaffakiyetle
neticelendirmiş bulunduğumuzu ve bu hususta da büyük Türk milletinin millî vaz
ifesini idrâk ve ifa hususunda göstermiş olduğu tahalükü huzurunuzda zevkle,
minnetle arz ederim. Bu istikrazın 1936 senesinde gene 4 buçuk milyondan ibaret
olan üçüncü tranşı da çıkarılacaktır.
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Millî bankalar:
Heyeti umumiyesini akdetmiş ve bânçolarını neşretmiş olan millî bankaların
kâffesi bir senelik iş hayatlarını kârla kapamışlardır. Bu vaziyet, hususî kredinin
iyi idare edilmekte olduğunu anlatması itibariyle üzerinde ehemmiyetle tevakkuf
edilecek bir hâdisedir.
Millî bankalardaki mevduat cüzdanlarının muhteviyatı inkişafını muhafaza
etmektedir. Bu vaziyet millî bankacılığın iş tutumu itibariyle yüksek mevkiini ifade
ettiği kadar halkın bankalara olan itimadının da canlı ifadesidir. Mevduatın
korunması yolundaki Devlet tedbirlerinin ve millî iktisad ve tasarruf cemiyetinin
de kıymetli faaliyetini de bu memnuniyet bahş neticenin alınmasındaki rolü
büyüktür.
Muhterem Heyetinizi fazla tasdi etmek istemem. Sözümü bitirirken 936
senesindeki iş hayatımızı ifade ve ihtiva eden bu bütçenin tevziinde ve rakam
larındaki samimiyetin muhafaza ve temini hususunda Bütçe encümeninin büyük
dikkat ve mesaisini Yüksek Heyetiniz huzurunda tebarüz ettirmeği ve kendilerine
alenen teşekkür etmeği vazife bilirim. Son söz olarak ta, isabetli ve daima feyizli
kararlarınızla 935 bütçesini nasıl muvaffakiyetle tatbik etmiş isek, yeni sene büt
çesine üzerinde de esirgemeyeceğinizin irşatlarınızın ve yüksek direktiflerinizin
bu bütçenin tatbikatının muvaffakiyetle başarılmasında yegâne âmil olacağına
kuvvetle inanır ve takdim olunan lâyihanın tasvib ve kabulünüze lâyık olduğunu
arz eylerim. Bu açıklamalardan sonra tartışmalara geçilmiştir
2.2. Milletvekillerinin Eleştirileri
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla): Maliye vekilinin ferahlatıcı, özellikle ülke
savunması ve malî itibar hakkındaki güven verici sözlerini Hüsnü Kitapçı ulu Ön
derin yarattığı büyük eserin özenle nasıl korunduğunu göstermesi açısından
teşekküre değer bulmuştur. Zira, bu eseri, Türk'ün en kutsal tanıdığı hâkimiyet
hakkı olduğu kanısındadır. Türk'ün her şeyden önce "hür ve hâkim " olmak ve
kendi vatanma tam anlamıyla sahip olmak istediğini belirten Kitapçı'ya göre,
Hükümet bu konuya gereken önemi vermiş ve bütün kararlarını almıştır. Ülkenin
her tarafmda görülen eserler, yapılan ve yapılmakta olan işler de İsmet İnönü'nün
bu görevi nasıl kavradığını ve başarı ile yürüttüğünü göstermektedir. Onların
yapacağı iş ise, büyüklerin gittiği yolda yürümek ve onlara az çok ayak uydur
maktır.
Cumhuriyet Hükümetinin belirgin niteliklerinden birinin, başlamış olduğu iş
leri bitirmek olduğuna dikkati çeken Hüsnü Kitapçı, bu prensiplerden sapma ol
duğunda "insanın içinde bir ukde kalacağını" söyleyerek, konuşmasına şu konu
lara değinerek devam etmiştir.
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Birincisi; Varidat fasıllarından gümrüğe eklenen bir rakam vardır ki bu ithal
edilecek şekerden alınacak vergidir. Bu vergi, mantık dışıdır. Çünkü, fab
rikalarımız ihtiyacı karşılayacak oranda şeker çıkarmaktadır. Önceki yıl büt
çedeki açığı korumak için dışarıdan şeker ithaline gerek duyulmuştur. Bu poli
tikaya devam edilmemelidir. Çünkü, her yapılan fabrika gümrük vergisini
düşürecektir. Buna karşılık, malî bünyede yaptığı iyi etkiler nedeni ile bu gümrük
vergisinden fedakârlık etmeğe hazır olduklarını belirten Kitapçı, bu sayede ül
keye ziraat olanağı tanındığı kanısındadır. Üretim ne kadar çok olursa fiyatın da
o kadar ucuzlayacağını, Hükümete gelen tüketim vergisi artacağını, yani üretim
ucuzladıkça tüketimin artacağını söyler. Oysa şimdi bu yapılmamakta, geçen yıl
izlenen yol kalayca uygulanmak istenmektedir. İhtiyaçlar, gümrük gelirlerinin
çoğaltılmasını emrediyorsa, yapılması gereken fabrika kapatmak değil, yeni fab
rikalar kurmaktır. İpek, cam ve kağıt fabrikaları durdurulabilir, fakat sermayesi
yatırılmış ve işletmeye hazır hale getirilmiş bir fabrikayı kısmen de olsa işlet
memek, hem bu sermaye ve çabadan alınacak randımanı azaltacak, hem de üreti
cileri alıştıkları bir ziraattan yoksun bırakarak şaşırtacaktır diyen Kitapçı, sanayi
siyasetinde geriye dönüşü ifade eden bu hareketi doğru bulmaz.
Hüsnü Kitapçı'ya göre ikinci bir gerileme deniz yollarında olmuştur. Zarara
yol açması nedeni ile Mısır seferinin kaldırılmasını doğru bulmamaktadır. Ona
göre, maddi zararı karşılayacak pek çok manevi yön de vardır ki bunun başında
Türk'ün başladığı işi mutlaka sonuca ulaştırması gerektiği hakkında, içerde ve
dışarda bıraktığı izlenimdir. Bir başka neden ise "şanlı sancağımızın" yabancı
denizlerde dalgalanması "kardeş millet" ile sık sık ilişki içinde bulunulmasıdır.
Siyasî ilişki, aradaki ekonomik ilişkiyi de peyderpey artıracaktır. Kitapçı'ya göne
bundaki kazanç, hattın verdiği zarardan daha az olmayacaktır. Dileği, Celâl
Bayar'ın bu konuyu hallederek, bir an evvel postayı yeniden işletmesidir.
Üçüncü nokta; Bütçe Encümeninin de değindiği orman işidir. Üç yıldan beri
millî servetimizden yararlanamıyoruz diyen Hüsnü Kitapçı'ya göre, Bakanlık or
manları koruyacak koruma örgütüne sahip olmadığını itiraf etmiştir. Oysa ülkenin
imarı için kereste çok önemlidir. Bunun, ne şekilde olursa olsun sağlanması zorun
ludur. Ülkenin kaçakçılık yapılamayan yerlerinde kereste fiyatları almış yürümüş,
bundan sınırlı bir kesim yararlanabilmiştir. Kaçakçılık olan yerlerde ise hazinenin
zararına kereste yok bahasına satılmıştır. Oysa, buhranla uğraşan üreticileri böyle
hileli kararlarla uğraştırması ancak çok gerekli zamanlarda yapılacak bir iştir. Zira
bu kararla vatandaşlar geçimlerini sürdürmek için gerekli olan paradan yoksun
bırakılmışlardır. Doğal ömürlerini bitiren ağaçlar ise değerlerini yitirirken, orman
lar korunamadığı için yanmıştır diyen Kitapçı, hükümete şu soruyu yöneltmiştir:
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En cahil kafalara bile Hükümet otoritesinin ne olduğunu anlatmış olan ve onları
yüzyıllardan beri devam eden haydutluktan, huy edindiği eşkıyalıktan el çektir
mişken, nasıl olur da tüccarın ve onunla yürümesi düşünülen memurların kötülük
yapmalarına aynı otorite engel olamıyor? Kitapçı, hükümetin yapabileceği bir şey
yoktur. Gerekli olan, işin başına geçen adamın enerjik ve sağlam bir karakterinin
olması, vatanına candan bağlı olması ve şiddetli cezalar uygulayabilecek yetenek
te olmasıdır. Bu sayede kötülüklerin önüne geçilebilecektir.
Hüsnü Kitapçı'nın üzerinde durduğu konulardan biri de "Buğdayı Koruma
Vergisi "dir. Bu vergi sırf, üreticiyi korumak ve kalkındırmak için kabul edilmiş bir
vergidir. Bu yıl "muvazenei umumiyeye" alınmıştır. En çok Ziraat vekâletini il
gilendiren işlerde kullanılmak üzere büyük kısmı o bütçeye verilmiştir. Buna söy
leyecek bir şeyi olmadığını söyleyen Kitapçı bu nedenle Ziraat vekâleti bütçesini
incelemiş, nerelere harcama yapıldığına, yerli yerine konulup konulmadığına bak
mıştır. Sonuçta 450.000 liranın çeşitli idari harcamalara konduğunu görmüştür ki
bunlar, genel bütçeden yapılması gereken işlerdendir. Kitapçı'ya göre, eğer köy
lüyü kalkındırmak için bir vergi alınıyorsa bunlar köylüyü en çok ilgilendiren şey
lere harcanmalıdır ki onlar da en kısa zamanda kalkınabilsinler. Zaten bunun bir
milyonu silolar ve depolara ayrılmaktadır. "Bu para yeterli midir" diye soran Hüs
nü Kitapçı, ülkemizin bazı yerleri silo ve depolara uzak olduğu için köylülerin
yeterince koruma kanunundan yararlanamadıklarını ifade ederek, bu yıl koruma
vergisinin bir kısmının daha silo ve depolara verilmesi düşüncesindedir. Bundan
sonra kalan para ise düzenli bir şekilde sulara harcanmalıdır. Kitapçı'ya göre suya
hakim olmak zamanı da artık çoktan gelmiştir. Nafıa bütçesine bakıldığında, bu iş
için ayrılan para çok azdır, iki milyon lira tutan miktar da borçlara gidecektir.
Kitapçı'ya göre, Sıhhiye Vekâletinin gerek sıtma ile mücadele ödeneğinden batak
lıkları kurutmak için ayırdığı, gerekse buğdayı korumak için alınan parayı Nafıa
Vekâletinin sular ödeneği ile birleştirerek suları düzenlemesi ülke için büyük ve
yararlı bir hizmet olacaktır. Sular işi iktisâdi açıdan da önemle üzerinde durulması
gereken bir konudur. Çünkü, Almanya ile olan Kliring sözleşmesi ayrı tutulmak
üzere diğer devletlerle olan sözleşmeler düzenli bir şekilde işlememektedir.
Nedeni, dünya piyasasına uygun fiyatla ürün yetiştirilemeyişidir. Bununla birlikte
toprak randımanını artıracak önlemler de alınmalıdır. Tohumların ıslahı konusun
da yapılanlar yetersizdir. Bu nedenle bir an evvel ülkenin sulanması olanaklı olan
yerleri sulanarak toprağın veriminin artırılması zorunludur. O zaman büyük ih
timalle döviz sıkıntısı da kalkacaktır. Çünkü serbest döviz ilişkileri daha fazla des
tekleyebilir. Özetle sular, birinci derecede önemlidir. Bu ise doğrudan doğruya çift
çiyi ilgilendiren bir konudur.
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"Kazanç ve muamele vergisi "ne de değinen Hüsnü Kitapçı, bu konuda alı
nan önlemler olduğunu belirterek, hükümetin bir an önce bunu çözümlemesini is
temektedir.
Bütçe encümeninin Sıhhiye bütçesine eklediği para dolayısı ile başlıca il
kelerinden birinin nüfusun artırılması ve neslin sağlığı olduğuna dikkati çektiğin
den söz eden Hüsnü Kitapçı bunun gerek ülke savunması gerekse ekonomik nok
talardan öneminin açık olduğunu, ancak bir iki noktanın kendisini düşündür
düğünü ifade etmektedir. Pek çok yerde doktorsuzluk çekildiğini, oysa halkın
doktor istediğini belirten Kitapçı, her yere doktor yetiştirmek zorunda olduklarını
ama doktorun yetersiz olduğunu söylemektedir. Okuldan çıkan doktorların önce
ihtiyat zabiti olabilmek için kıtaya sevk edildiklerini, oysa kabul edilen kanunla
askerî sanat liselerinden çıkanların kıtaya gitmeyerek fabrikalarda stajlarını yap
mak suretiyle ihtiyat zabiti olduklarına dikkati çeken Kitapçı, niçin doktorlar için
de bu işi yapmıyoruz, diye sormaktadır. Üstelik bu, bütçe ile ilgisi olmayan,
hemen yapılabilecek bir iştir der.
Nüfusu artırmak için altı çocukluları yol vergisinden muaf tutma politikasını
yeterli bulmayan Kitapçı, fazla çocuklu vatandaşların ülke için yararlı unsur
olduğunu, bunların yalnız ülkenin savunması için çocuk yetiştirmediklerini, on
ların ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli ülkeye vasıtasız vergi ödediklerini, ül
kenin vergilerine, savunmasına bu derece katılan vatandaşların biraz daha korun
maya lâyık olduklarını, Hükümetin özellikle çok çocuklu ailelerden aldığı
"muvazene ve buhran" vergilerini indirmesins ister. Bu sayede o babaları tüketim
pazarlarına daha güçlü göndererek hem ülkede iş hacmini çoğaltmış olacak hem
bu babaları korumakla ülke nüfusunun artmasını teşvik etmiş olacaktır, diyen
kitapçının bu sözleri Sırrı İÇÖZ (Yozgat) tarafından "Çocuksuz babalardan ver
gi alalım desen daha iyi olmaz mı? " sorusu ile kesilmiştir. Onu da yapsınlar diyen
Kitapçı, Bütçe encümeni tarafından işaret edilen bir başka nokta üzerinde daha
durmuştur. Bu, tasarruf mevduatının 67 milyon lirayı bulmuş olmasıdır. Hüsnü
Kitapçı için Bütçe Encümeninin bunu gündeme getirmiş olması, ülkede tasarruf
ve bankalarla muameleye karşı bir görüşmenin başladığını göstermesi açısından
dikkate değerdir. Ancak mevduat sahiplerinin bir milyonu geçmemiş olmasını
eleştirmekte, görevlerin paylaştırılması ve bütün işlerin düzenlenmesi konusunda
daha dikkatli olunmasını dilemektedir.
Hüsnü Kitapçı sözlerinin sonunda, Bütçe Encümeninin, "idarî masraflar için
ayrılmış olan paralarda Hükümetin tasarrujkâr yürümesi ve sene sonunda bir
miktar para artırması" dileğine katılmadığını belirtmiştir. Zira, o güne kadar
yapılmış bir tasarruf yoktur. Eğer fazla kalmış ise bu taşınarak yerel harcamalara
aktarılır. Onun için Bütçe Encümeni, ödeneği kabul ederken daha dikkatli ol179

malıdır. Bütçeyi aldıktan sonra değil, daha önce, hükümet dairelerine gidip har
camalar nasıl yapılıyor, gereken yerlere harcanıyor mu, bunları yakından gör
melidir der.
Bütçe Encümeninin, 1929 yılına oranla %30 indirim olduğuna dikkati çekip,
buna dikkat edilerek eskisi kadar para harcanmamasını istemesini de eleştiren
Hüsnü Kitapçı, Encümen bunu doğrudan doğruya karar altına alamaz mı, diye
sormaktadır. Hükümetin 1929'dan beri dışarıya gönderdiği memurlarına fazla
para verdiğine dikkati çeken Kitapçı, madem ki % 30 indirim vardır, neden orada
ki dışişleri memurlarının maaşlarında indirim yapılmamıştır, diyerek bu işi doğru
bulmadığını, Bütçe Encümeninin görevine daha büyük önem vermesi gerektiği
ni belirterek, sözlerini tamamlar.
Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : Berç Türker, "Finans Bakanı "nı büt
çeyi denk olarak "Yüksek kamutaya " vermekte olmasından dolayı tebrik ederek
sözlerine başlamıştır. Ancak, her yıl harcamaların artması onu endişeye düşür
mektedir. Bu yılın harcama fazlası 21 küsur milyon lira ise de gerekçede söylen
diği yönü ile gerçek zam 11,5 milyon lira imiş, diyen Berç Türker, Bütçe En
cümeninin 1936 yılı bütçesini incelediğini, tahmin edilen genel gelirin 212
764.000 lira olarak belirlendiğini ve harcama kalemlerini de ona göre düzen
leyerek bir önceki yılki bütçeye oranla, harcama fazlasını 17 küsur milyon liraya
indirmiş olduğunu ve bu fazlayı en aza indirmiş olarak Yüksek Kamutaya sun
duğunu belirtmektedir. Berç Türker'e göre, nasıl olursa olsun gelirlerin büyük bir
kısmı, mükellefler üzerinde ağır bir yük olan vasıtalı ve vasıtasız vergilerden
ibarettir. Oysa, buna dayanarak her yıl bütçe toplamını artırmaktayız, diyen Berç
Türker, bunun var olan duruma uygun bir hareket olup olmadığım, harcama,
demir gibi sağlam karşımızda sarsılmaz dururken gelirlerimizin kaynağı olan
mükellefin durumu nedir, inceleniyor mu? diye sorar. Zira dünya buhranından
doğan nedenlerden dolayı tüccar, sanatkar, çiftçi ve ziraatçının işi azalmış, kârı
azalmış ve "Yevmin cedid, rızkın cedid" kuralınca yaşamak zorunda kalınmıştır
der. Mükellef sayılan her çeşit memurun durumunun ise hiç de "gül rengi"
olmadığım, her yıl mükellefin verici gücüne dayanarak harcamaları artırmanın
doğru olamayacağını. "Bu gün yeni varidat bulmak zordur". Fransa gibi büyük
devletler bile yeni gelir bulamadıkları için büyük tasarrufa gitmektedirler. Bu
nedenle ekonomik durum düzlüğe çıkıncaya kadar, ekonomik ve endüstriyel
girişimlerin ciddi şekilde gelirleri artırıncaya kadar bütçenin harcama kalemlerin
de büyük tasarruf yapmanın zorunlu olduğunu, bu işe bütün bakanlıkların da
büyük önem vermelerini ister. Çünkü "damla damla göl olur" der.
Dünyanın gidişi barışı sağlamak için olsaydı tüm bunları söylemezdim, diyen
Berç Türker'e göre "yarın öyle hadiseler olabilir ki, bir kuruşun kıymetini bilen180

ler bahtiyar olacaktır." Bütçeyi incelerken maaş ve ücretlere, telefon, otomobil
ve yabancı ülkelere gönderilen öğrencilerin harcamalarına dokunmadığını belir
ten Berç Türker, bunların dışındakileri toplamış ve 14 küsur milyon liralık bir
harcama toplamına ulaşmıştır. Bütçe Encümenin yaptığı 1.345.000 liralık bir in
dirimle bu harcamaların toplamı 12.903.000 liraya yaklaşmaktadır.
Bu harcamaların bakanlıkların esas harcamaları dışında olduğunu belirten
Berç Türker, bunlarda bir kısıtlamanın yapılıp yapılamayacağını sormaktadır. O
na göre olanaklıdır ve bakanlıkların çabasına bağlıdır.
Konuşmasında Dünyanın durumuna da değinen Berç Türker, "Dünyanın bir
ucundan öbür ucuna kadar kara bulutlar toplanmış, herkesi heyecana düşürmek
tedir. " Barış isteyen devletler bile silahlanma yarışına girmişlerdir. Bu yarışın
sonu savaş olabilir. Dünyada en çok ve samimiyetle barış isteyen millet, Türk
milletidir. Ancak bu durum karşısında ülkeyi savunma zorunluluğu çok şiddet
lidir. Bu nedenle bütçede millî savunma için harcanacak paralar, acil ve yaşamsal
paralar olduğu kanısındadır. İsmet İnönü'nün demiryolları politikasına karşı
çıkanları "koltuk sandalyesinde oturarak" eleştiri yapanlar olarak niteleyen Berç
Türker, demiryollarının girdiği şehirlerin modernleştiğine, ticaretin arttığına ve
halka bir çalışma hızının geldiğine dikkati çekmektedir. Yol yapımının olduğunu
da demiryolu kadar önemli olduğunu, fakat, ekonomik durumu düzeltmek için
başka alanlarda büyük tasarruf yapmaktan başka çare olmadığına dikkati çeker.
Berç Türker harcamaları iki kategoriye ayırmaktadır: Birincisi; ülkenin
yaşamsal ve acil olan harcamalarıdır. İkincisi ise; acil olmayan ve ertelenmesi
olanaklı olan harcamaları diyerek, bunlardan tasarruf edilecek paraların "ihtiyat
akçesi" unvanı ile Maliyenin hesabına Merkez Bankasına yatırılmasını önerir.
Şimdilik alınacak en sağlam önlemin bu olduğu kanısındadır. Eğer kara bulutlar
dağılır ve Dünya barışa doğru giderse, o zaman ihtiyat akçesi, vergilerin hafifletilmesine ve diğer tesisat ve inşaat işlerinde kullanılmasını ister. Berç Türker'e
göre, tasarruf edilen paralar ihtiyat akçesi hesabına yatırılırsa Finans bakanı çok
yararlı bir iş yapmış olacaktır. Ertelenebilecek harcamalara da değinen Berç Tür
ker, eğer büyük şehirlerde acil olmayan büyük inşaat ve tesis girişimleri var ise,
şimdilik uygulamaya konulmamasını ve uygun zamanlara ertelenmesini ister.
Devlet Hazinesine dokunacak bu gibi büyük harcamaların durdurulamasmı, özel
likle İstanbul'da bol para harcayan belediyelerin bu harcamaları kısıtlamasını
önerir.
Berç Türker'i asıl korkutan, beş yıllık ikinci iktisadî plândır. Bu plânı ikinci
kez yürürlüğe koymak için büyük bir sermayeye gereksinim vardır. Bunun, beş
sene için 100 milyon, yani senede 20 milyon lira olduğu söylenmektedir. Bu para
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nereden ve nasıl sağlanacaktır? Acaba yeni bir vergi konulması mı düşünülmek
tedir? diye soran Berç Türker, plânın yürürlüğe konmasına karşı değildir, ama
hesapsız olunmamasını, ihtiyatlı ve tedbirli davranılmasını istemektedir. Çünkü
hesapsız iş görmek "kaş yapayım derken göz çıkarmaya" benzer. Berç Türker'e
göre, ülke, henüz zengin bir ülke olmadığından zarar etmeğe dayanamayacaktır.
Ülkede yeni kurulan fabrikaların harcamalarını karşılayıp karşılayamayacağını,
fiatların herkes için elverişli olup olmayacağını da sorgulayan Berç Türker, har
camaların yüksek olmasının hem fabrikaları zarara uğratacağı, hem de mallarını
pahalıya satmalarına neden olacağını belirterek, ekonomi bakanından bu nok
taları dikkate almasını, tedbirli olmasını ve ileriye görerek hareket etmesini is
temektedir.
Bayındırlık siyaseti üzerinde de duran Berç Türker, bu konuda yabancı
idaresinde bulunan kurumların satın alınıp millileştirilmesi siyasetini mem
nuniyet verici olarak görmekte ve Nafıa bakanının, satın alınan her çeşit kurumun
karşılığını ödemek için maliyeye fazla yük getirmemesini ummaktadır.
Hükümetin, fabrikalar açmasını, demiryolları inşa etmesini, madenleri işletmesini
ve vapurculuk işleri ile uğraşmasını "Cumhuriyet hükümetinin canlı ve parlak
eserleri" olarak nitelendiren Türker, bunu takdirle karşılamakta ama bu hız ve
ilerlemenin hesaplı olup olmadığını da sormaktadır. Fabrikaların durumu yakın
dan izleniyor mu, elimizde satılmayan mal kalıyor mu, harcama kapatılıyor mu,
her çeşit endüstriyel girişimlerin gelecekteki durumu göz önüne alınıyor mu? diye
soran Türker'in dileği endüstride, imar ve bayındırlıkta, deniz işlerinde durmadan
ilerlemek fakat tasarrufu ve hesabı elden bırakmamaktır.
Berç Türker, Başbakanlığa bağlı olmak üzere bir "Ali Tetkik Heyeti" kurul
masını da önermektedir. Mali, iktisadî , sınaî ve bu gibi işleri zamanında in
celeyecek, eksikleri bulacak, tasarruf edilecek paraları ortaya çıkaracak, bakanları
uyaracak, yani "bakanların intelligence servisi vazifesini görecek", her işe tanıdık
uzmanlardan kurulacak olan sürekli ve gezici olan bu heyetin, "Başbakanın elin
de gemi pusulası vazifesini göreceğini" ve bakanlara yardımcı olacağını söyler.
Bütçe Encümeni Devlet mekanizmasının bütün ayrıntılarını inceleyemeyeceğin
den, Ali Tetkik Heyetinde ekonomi bakanlığına bağlı "Von der Porte "nin ayarın
da uzmanların bulunmasını ister. Türker'e göre, deneyimli Türk ve bir iki yabancı
uzmandan oluşan bu heyetin göreceği işler, çok yararlı ve yerinde olabilecektir.
Berç Türker'e göre, millî kalkınma dönemi dünyanın "en karışık ve en ber
bat" bir dönemine rastlamıştır. Bir yandan ekonomik bunalım ticareti felç etmiş,
para kazandıran kapılar kapanmış, diğer yandan genel bir silahlanma yarışı barış
ümitlerini yok etmiştir. Bu durum, yurdun savunması için olağanüstü önlemler
alınmasını gerektirmektedir. İnönü Hükümetine "tükenmez " güvenleri olduğunu
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belirten Berç Türkerin dileği, paraya dayanan işlerde uyanık olunması ve büyük
ölçüde tasarruf yapılmasıdır. Bir asker nasıl ülkeyi düşmana karşı savunursa, bir
maliyeci de ülkenin finansal durumunu, harcamalara, israfa karşı savunmayı
görev bilmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük eserlerinden biri de parasının istikrarını
sağlamasıdır, diyen Türker, bunun, İnönü'nün dirayeti sayesinde sağlandığını ve
Türk parasına güvenenin kârlı çıktığını belirtir. Türk ulusu zengin değildir, fakat
borcunu tanıyan, başkasının zararını istemeyen, vicdan sahibi bir ulustur. Dünya
krizi bahanesi ile büyük, küçük milletlerin borçlarını ödemedikleri ya da kısmen
ödedikleri bir zamanda, düzenli olarak ödeme kararlılığı yalnız Türk ulusuna ait
olmuştur. Hükümet o güne kadar dışardan borç para almadan ülkeyi idare etmiş
tir diyen Türker bu konuda Türk ulusunun İsmet İnönü'ye borçlu olduğu kanısın
dadır.
Kambiyo konusunun ülke için çok önemli olduğunu, her yıl yabancı kam
biyosu ile ödenecek bir takım vaadlerin bulunduğunu belirten Berç Türker, bu
kambiyonun nasıl sağlanacağını sorgulamaktadır. Yurda yabancı kambiyosunun
çok az girdiğini, bu durum karşısında İktisat vekâletinin, yabancı dövizi getirecek
olan turist ve mal alacak olan yabancı tüccarları ülkeye çağırmak için ne gibi ön
lemler aldığını? Yabancıya mal satmak isteyen tüccarlara gerekli olan yardımın
yapılıp yapılmadığını sorar? "Bu gün işler takasla kliring usulü ile " oluyor, diyen
Türker'e göre ülkeye döviz getirecek kaynakları araştırmak ve bulmak için büyük
gayret edilmelidir ve olabildiğince az döviz harcanmalıdır. Ne yazık ki bu amaca
karşıt işlemler olmakta, şeker şirketi, depolarında büyük bir şeker stoku olduğu
halde dışardan on bin ton şeker satın almak için uğraş vermektedir. Eğer bu bilgi
doğru ise, gereksiz bir malın satın alınması için ülkeden önemli bir miktarda kam
biyonun dışarı çıkmasına izin verilmiş olacağına dikkati çeken Türker, bugün
şeker şirketinin yaptığını yarın başkalarının da yapacağmı ve dövizin ülkemizden
kaçacağını, bu nedenle de dövizin yurt dışına çıkarılmasının yasaklanmasını ister.
Türker, turist çekmek için ciddi bir örgütlenme yapılırken, kambiyo konusuna
da önem verilmesini, ülkemize geldiklerinde sizin paranızın değeri bizimkinden
yüzde kırk düşüktür denmesini benzer şekilde mal almaya gelen bir tüccara da ay
nı davranışta bulunulmasını belirtir. Aksi taktirde mal almaya gelen tüccarın malı
almadan Yunanistan'a, Romanya'ya ya da Bulgaristan'a yöneleceğini belirtir.
Türker, turistler için özel bir kambiyo fiatı belirlenip belirlenemeyeceğini de sorar
ve kambiyo fiyatlarını belirlemek için Fransız frangına bağlı bir siyaset güdülmesine karşı çıkar. Çünkü her işte bağımsız olmayı görmek ister. "Bu millî bir izzeti
nefis meselesidir" diyen Türker, yabancı döviz fiyatlarının belirlenmesinde Türk
parasının hâkim olmasını amaçlar. Açıkladığı durumun ne "ifadei cebriye " ne de
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"ulumu riyaziye " ile ilgili olduğunu, sorunun kambiyo fiyatlarının belirlenmesin
de, bir Türk kurumunun ve Türk parasının hâkim olmasına dair teklif ve dilek ol
duğunu belirten Türker, Finans bakanından Fransız frangının durumu hakkında
garanti ister. Zira Türker durumu şüpheli görmektedir. Arz ve talebe, malî ve ik
tisadî duruma göre Türk lirası ile bir İngiliz lirasının değerini Merkez Bankası her
gün belirlemeli ve yaymlamalıdır. Diğer ülkelerin İngiliz lirasına her gün telgraf
la verdikleri fiyat üzerine Merkez Bankası diğer dövizlerin "parkelerini de" belir
lemelidir. Hâlâ dünyanın her tarafında döviz işlerine hâkim olan para İngiliz lirası
ve dolardır. Bu yöntemi uzun yıllar Osmanlı Bankası uygulamıştır der.
Berç Türker, kambiyo konusu üzerinde kürsüde bir tartışma kapısı açmak
amacında olmadığını; Finans Bakanlığı, İktisat Bakanlığı ve Merkez Bankasının
bu sorun üzerinde etraflı bir etüd yapmalarını, şimdi uygulamaya konulan yön
temin, turist gelmesine, yabancıların döviz satıp mal almalarına uygun olup ol
madığı, Türk ihracatçılarının işine yarayıp yaramadığı ve ülkenin genel çıkar
larına uygunluğu konusunda endişeleri bulunmadığını söyler. Bir önceki yıl bu
konuyu gündeme getirdiğinde, millî paramızın istikrarını kaybedeceği yolunda
yapılmış eleştirileri ise yanılış bir düşünce olarak değerlendirdiğini, zira Türk
parasının uzun zamandan beri doğal bir istikrar içinde bulunduğunu, genel savaş
ta ve özellikle mütareke yıllarında düşmanların ülkeden 50 milyon liralık altın
kaçırdıklarını, Cumhuriyet Hükümetinin kuruluşundan itibaren alman önlemlerle
Türk parasının gerçek bir sağlamlık kazandığını ve Merkez Bankasının da her yıl
altın stokunu artırdığını vurgular. Çünkü Hükümetin dikkat çekici iki karar ver
diğini; birincisinin, kesinlikle enflasyon yapmamak; ikincisinin ise, piyasadaki
kambiyo spekülatörlerinin zararlı manevralarının önüne geçmek, bunun için de
sürekli bir kambiyo kontrol heyeti oluşturmak olduğunu söyler. Bununla birlikte,
kambiyoya ait yeni bir sistemin Merkez Bankası tarafından uygulanmasının
paranın istikrarına dokunacağını iddia eden Berç Türker, Maliye Bakanından ve
arkadaşlarından bir önceki yıl olduğu gibi hemen kürsüye çıkıp bu konudaki
görüşlerinin çürütülmemesini, hiç olmazsa birkaç gün sorunun incelenmesini, on
dan sonra eleştiri yapılmasını ister.
Sözlerinin sonunda Dünyanın en güzel ve en verimli bir yurduna sahip olduk
larını, hükümetin ise bu zenginlikleri artırmak yolunda çaba sarf ettiğini belirten
Berç Türker, kendilerine düşen görev, bunun ülke zarariıi? olan şeyler konusunda
Hükümeti uyarmak olduğunu vurgular. Dünyanın "pek karışık ve tehlikeli" duru
mu göz önüne alınacak olursa, yurdun savunması için büyük fedakârlıklar yap
mak nasıl zorunlu ise , malî durumu güçlendirmek için büyük tasarrufa yönelmek
de o kadar gereklidir. Başta "Ulu Şefimiz ve sevgili babamız" Atatürk bulunduk
ça, Hükümetin başında uluslararası bir ün kazanmış yüksek bir devlet adamı olan
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İnönü ve ilgili bakanlar ve yurdun savunmasına her zaman hazır "kahraman as
kerler" oldukça Türk Ulusu daima yükselecek ve daima ilerleyecektir diyerek
sözlerini tamamlar.
Emin SAZAK (Eskişehir) : İsmet İnönü Hükümetinin "denk bütçe"
konusundaki uzmanlığı dolayısı ile bu konuda bir endişe duymaya gerek ol
madığını belirten Emin Sazak, ülke yönetimini devraldıklarından beri milletin
ve hükümetin ortaya koyduğu eserlerin maddi değer açısından birbirine denk ol
duğu düşüncesindedir.
Birkaç gün önce Sümer Bank genel heyetinin toplantısına katıldığını belirten
Sazak, ortaya konan eserler karşısında hayrete düştüklerini belirtmiştir. Bu eser
ler, Hükümetin maliye işlerini kavradığını ve milletin varlığını kendi servetiyle
nasıl idare edilebileceğini takdir ettiğini göstermektedir der.
Emin Sazak'm asıl dileklerinden biri "yol" işidir. Yol işinin gevşek gittiği
düşüncesinde olan Sazak, bunu Atatürk Türkiye'sine ve İnönü Hükümetine yakış
tıramamaktadır. Eldeki yol parasımn yansını eğitime, bir kısmı şuraya buraya
verilecek olursa, elli yıl sonra başlanan yollar da bozulacak, işe yeniden baş
lanacaktır. Hükümet "demir elle" bu işe koyulur ve bu işi kanunlaştırırsa, üç yıl
sonra iş kökünden halledilmiş olacaktır der. Sazak'ın önerisi, üç yıl için "istisnai
bir kanun " yapmak, örneğin yılda 15 gün herkesin çalışmasını sağlamaktır. İlk ve
son baharda uygun bir zamanda iş yerine yakın olanlar fiilen çalışacaklar, uzak
olanlar ise nakit olarak ödeme yaparak bu yükümlülüğü yerine getireceklerdir. Bu
işlerin, halen verilmekte olan yol paralarının dışında tutulmasıyla sorunun üç yıl
da çözüleceğini, ondan sonra çeşitli onarım işlerinin kalacağını bunun da ken
disine verilecek para ile Nafıa Vekâletinin yapacağmı belirtir. "Öyle hükümetler
var ki bilfasıla günde 18 saatyü için çalışırlar" diyen Sazak, Türkiye'de yol ol
mamasına akıl erdiremediğini söylemektedir. Yapılması gereken, bu gün alınan
yol vergilerinden daha fazla bir fedakârlık istenmesidir. Millete, işler yolsuz ol
maz, denilmelidir. Zira "bu millet her şeyi yapar." "Toprağını getirir, her şeyini
getirir, silindiri de Hükümet getirir, iş olur biter." Bu yapılmazsa "bir günah olur,
vebal olur" der.
Düyunu Umumiye konusuna da değinen Sazak, bu konuda "Türk bonkördür"
yorumunu yapmaktadır. Hangi dünyadayız? diye soran Sazak, Hükümetin çok
"semih" davrandığını, zamanın ezici saldırılarına karşı Türk bonkörlüğünden
vazgeçmediğini, dünyanın iktisadî koşullarına uyamadığını belirtmektedir. "İş
bitmişse dahi bundan sonra artık bu zamanda, ben borç vereceğim, fakat onun da
malımı alamaması, bize değil, onlara ayıptır" diyen Sazak'a göre borçlularımıza
bu ayıbı anlatmak gerekmektedir.
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"Seyyah " gelmesi ülke için bir şereftir diyen Sazak'a göre, "dünya hayatının
bu günkü durumuna göre seyyah gelsin de bundan yararlanalım" demek bir
hayaldir, kafalardan çıkarılması gerekir.
Emin Sazak'ı endişelendiren konulardan biri de yapılan kanunlarda "âli mek
tep mezunu " kaydının konulmasıdır. Kendilerinin yerine geçecek olan gençlere
bu tahsilin verilmesini, ancak dünyanın uzmanlığa doğru gittiğinin de göz önün
de bulundurulmasını istemektedir. Zira ülkede, vekâletlere alınacak olan memur
ların şu okuldan çıkması gerekir diye bir sınıflama olmadığı gibi vekâletleri özel
bilgilerle donatmak gibi bir düşüncenin de olamayacağı kanısındadır. Sazak
yetiştirilecek öğrencilerin hesapla, kitapla, ihtiyacı düşünerek ve bir sınıflama
yaparak yetiştirilmesini ister ve ihtiyaçtan fazla yetiştirmenin ülkeye yaran
olmadığını belirtir.
Emin Sazak'm üzerinde durduğu konulardan biri de "buğday vergisi
kanunu "dur. Bu kanunun buğday ekmeği yiyenlerin sigortası olduğunu, bu önlem
olmasaydı, ekmeğin okkasının 20 kuruş olacağını, bu önlem ile "bol sene ile dar
sene " arasında kiloda 20 ile 40 para fark olacağını, bu nedenle buğdayı korumak
için verilen verginin sigorta şeklinde düşünülmesi gerektiğini söyler. Ancak, her
vergiyi yerinde harcamak gerekir diyen Sazak, bir milyon liranın, buğdayı koru
mak için yetersiz olduğunu, buğdayın beş kuruştan aşağıya düşürülmemesini ve
bu konuda desteklenmesini rica eder. Sazak, ürünü koruma konusunda da sınıf
landırmayı zorunlu görmektedir. Adana'nın pamuğunu koruyunca buğdayını
korumaya gerek yoktur, ancak benim buğdayım ile Adana'nın buğdayının da
koruma altına alınması gerekir diyen Sazak, Ziraat bütçesi görüşlülerken de
dileklerini belirteceğini söyleyerek, eleştirilerini noktalar.
Emin ASLAN (Denizli) : 1936 yılı bütçesinin bilimsel ölçülerde ve samimi
olarak Meclis'e sunulduğunu belirten Emin Aslan, Bütçe Encümeninin dört
buçuk milyon liralık bir tasarrufta bulunmasını şükranla karşılamaktadır.
Emin Aslan'ın kürsüye gelmesinin nedeni "bir arkadaşının mütalaasına
katılmamak ve ona cevap vermek" içindir. Ona göre ülkenin imarı ve gelişmesi
200 milyon, 300 milyon ile yapılabilecek bir iş değildir. 500 milyon lira ile yirmi
yılda büyük bir çaba ile belki istenilen sonuca varılabilecektir. Bu nedenle büt
çenin harcama kısımlarındaki bazı rakamların indirilmesine tamamen karşıdır.
Madem ki Avrupa ufuklarında kara bulutlar her devletten çok bizi ilgilendirmek
tedir, bu karışık zamanlarda biz ülkemizi ne kadar imar eder ve büyük çaba ile
"demir leblebi" haline getirirsek o kadar yararlanmış oluruz. Bu konuda en büyük
görev İktisad, Ziraat ve Bayındırlık bakanlıklarına düşmektedir. İşbirliği yaparak
iyi randıman almalıdırlar der.
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İmar için 200 milyon yetmeyeceğini düşünen Emin Aslan'a göre, bazı kay
naklar aranmalıdır. İçte ve dışta ziraî ve iktisadî girişimleri yaptıracak muhatap
lar aranmalıdır. Ülkenin bayındırlığına ayrılması koşulu ile borçtan korkmak da
doğru değildir. Aslan'a göre, ülkenin en geri kaldığı alan "ıska" alanıdır. Ülkede
milyonlar harcayarak oluşturulan fabrikaların hammaddesini verecek olan top
raktır. Bu sorun çözülmediği takdirde bütün harcamalar "heder" olacak, beklenen
randıman alınamayacaktır. "Iska" işine Hükümet öncelik vererek, başarılı ol
malıdır. "İnkılâpçı Fırkamız, hiçbir memlekete nasib olmayan bir kudretle bunu
başaracaktır " diyerek sözlerini bitirir.
Turgut TÜRKOĞLU (Manisa) : Turgut Türkoğlu kürsüye, sunulan bütçe
dolayısı ile çıkmamıştır. Çıkış nedeni, bir arkadaşının 936 bütçesini eleştirmeye
başlarken maliye vekilinin kendilerine denk bütçe sunduğunu söylemesidir. Türkoğlu'na göre, bunu söylemeye gerek yoktur. Çünkü bu, Türkiye Cum
huriyeti'nin kuruluşunun en birinci niteliklerinden biridir. Meclise her zaman
denk bütçe gelmiş ve bu her zaman uygulanmıştır. İkincisi bütçede indirilecek
kısımlar olup olmadığının sorulmasıdır ki maaşlara, harcırahlara dokunulmadan
başka kalemler bulunmuş, fazla olabileceği söylenmiş fakat kesin bir düşünce or
taya konulmamıştır. Sonuçta matrahı olmayan bir vergi aranmış, "yevmim cedit,
rızkın cedit" mükelleften vergi alınmamak koşulu ile gelir istenmiştir. Ayrıca
büyük şehirlerde yapılacak inşaatların durdurulup buna karşılık Merkez Ban
kasına yatırılıp ihtiyatlı bir akçe toplamak olanağının da bu kişi tarafından sorul
duğunu, ancak hangi şehirlerde, hangi büyük inşaatlann yapılacağının ve bunlar
dan hangilerinin bırakılacağının açıklanmadığını eleştirmektedir.
Türkoğlu, bir arkadaşının Beş Yıllık Kalkınma Plânı konusundaki düşün
celerine karşıt olarak, Hükümetin hazırlamakta olduğu beş senelik sınaî planının
ne olduğunu incelememiş ise kürsüye çıkmasını "abes" bir hareket olarak niteler.
Zira okunmuş olsaydı, Maliye vekilinin yaptığı açıklamada olduğu gibi, 5 Yıllık
Plânın özellikle demir ve yüksek fırın sanayiinden ibaret olduğu görülecekti der.
Türkoğluna göre bu arkadaş sanayiinden ürkmektedir. Dünya siyasî semasındaki
bulutlardan korktuğunu söyleyen bu arkadaş, 20. yüzyılda bir ülkenin gelecek
sembolünün fırın olduğunu, buna sahip olmayan ve demir sanayii bulunmayan bir
milletin silah yapamamak ve silah alamamak yüzünden varlığının tehlikeye düşe
ceği kanısındadır.
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Türkoğlu, Maliye örgütü hakkında yapılan eleştirilerde; bütçenin % 22'sinin
imara ayrıldığının, oysa dünyada hiçbir ülkenin bu miktarı ayırmadığının belirtil
mesi ile bu bütçe ile harcamaların bir neslin omuzlarına yüklenmek istendiğinin
ima edildiğini, daha sonra verilen kağıtta ise "kendi yağımızla kavrulmak"
düşüncesinin hâkim olduğunu belirterek bu düşüncelerden hangisinin geçerli ol
duğunu sorar.
Türk parasının durumu hakkında yapılan eleştirilere de değinen Türkoğlu,
birbirini tutmayan düşüncelerin yer aldığına dikkati çeker ve bu duruma şaşır
maktan başka bir şey yapılamayacağını belirtir. Ona göre, bu düşüncelerin yazılı
olduğu kağıtlar "kâhinler tarafından yazılan nüshalardan " başka bir şey değildir.
YAHYA GALİP KARGI (Ankara) : Tartışma yöntemi ile ilgili konuşmak
istediğini belirten Yahya Galip, "Burası, kürsü muallâyi millettir. Burada her ar
kadaşımız, istediği sözü söyler ve Hükümetten hangi vekili isterse istediği gibi
tenkit eder" diyerek, cevap verme hakkının doğrudan doğruya vekile ait ol
duğunu belirtmesi alkışlarla karşılanır. Yahya Galip, milletvekillerinin birbirlerini
değil, bütçeyi eleştirmelerini ister.
2.3. Kesinleşen Bütçe
2.3.1. A Cetveli
Bütçenin kurumlara göre dağılımı şöyledir:
Büyük Millet Meclisi
Riyâseticumhur
Divanı Muhasebat
Başvekâlet
Şûrayi Devlet
İstatistik Umum Müdürlüğü
Diyanet İşleri Reisliği
Maliye Vekâleti
Duyunu Umumiye
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
Dahiliye Vekâleti
Matbuat Umum Müdürlüğü
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü
Jandarma Umum Kumandanlığı
Hariciye Vekâleti
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2.901.480
400.100
589.590
1.246.240
220.900
312.200
607.630
17.759.350
45.728.100
1.248.990
5.101.160
4.680.430
136.390
4.538.790
8.871.980
3.195.790

Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti
Adliye Vekâleti
Maarif Vekâleti
Nafıa Vekâleti
İktisad Vekâleti
Ziraat Vekâleti
Milli Müdafaa Vekâleti (Kara)
Milli Müdafaa Vekâleti (Hava)
Milli Müdafaa Vekâleti (Deniz)
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü
Harita Umum Müdürlüğü
Umumî Yekûn:

5.458.180
8.798.880
10.270.690
14.660.790
4.190.900
8.040.830
46.314.500
7.909.470
5.761.780
3.065.270
745.170
212.755.580

2.3.2. B Cetveli
Varidatın nevi
Lira
Birinci Kısım - İrat ve servet vergileri
Hayvanlar vergisi
15.500.000
Kazanç vergisi
20.000.000
Veraset ve intikal vergisi
400.000
Madenler rüsumu
600.000
Hususî ormanlar rüsumu
100.000
Birinci Kısım yekûnu:
36.800.000
İkinci Kısım - İstihlâk ve muamele vergileri
Gümrük vergileri
37.650.000
Muamele vergisi
19.150.000
Dahilî istihlâk vergisi
15.150.000
Oyun âletleri resmi
30.000
Kara ve deniz avlan
350.000
Nakliyat vergisi
750.000
Sefineler resmi
200.000
Damga resmi
6.250.000
Tapu harç ve kaydiyeler
1.150.000
Mahkeme harçları
1.550.000

Pasaport ve kançılarya
Noter harçları
Diğer harçlar
Hayvan sağlık zabıtası resmi
İkinci Kısım yekûnu:

900.000
500.000
250.000
100.000
83.980.000

Üçüncü Kısım - İnhisarlar safi hasılatı
Tütün,tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler,
revolver, fîşenk ve mevad-ı infılâkiye
32.100.000
2460 Numaralı kanun mucibince tütün ve
müskirattan alınacak müdafaa pulu hasılatı 3.350.000
Kibrit ve çakmak
1.110.000
Oyun kağıdı
50.000
Üçüncü Kısım yekûnu:
36.610.000
Dördüncü Kısım - Devlete ait emval ve emlâk hasılatı
Devlet ormanları
1.830.000
İşletilen emlâk hasılatı
230.000
Emval ve emlâk satış hasılatı
1.001.000
Dördüncü Kısım yekûnu:
3.061.000
Beşinci Kısım - Devletçe idare edilen müesseseler
Devlet demiryolları
Posta telgraf ve telefon
5.000
Darphane hasılatı
Resmî matbaalar hasılatı
25.000
Umumî mektepler hasılatı
14.600
Diğer müesseseler hasılatı
63.200
Kılavuzluk ve römorkörcülük hasılatı
200.000
100.000
Mülga vergiler bakayasından
61.200
Konya ovası sulama idaresi hasılatı
469.000
Beşinci Kısım yekûnu:
Altıncı Kısım
Umumî müesseseler ve şirketler
hasılatından Devlet hissesi

1.056.000

Yedinci Kısım
Müteferrik varidat
Cezalar
Müteferrik hasılat
İstanbul Üniversitesi hasılatı
Yedinci Kısım yekûnu:

6.062.000
1.400.000
2.851.000
75.000
10.388.000

Sekizinci Kısım
Mukavelenamesi mucibince
Musul petrollerinden alman
Teberruat
İktisadî buhran vergisi
Muvazene vergisi
Hava kuvvetlerine yardım vergisi
Buğday koruma vergisi
Sekizinci Kısım yekûnu:

12.000.000
17.000.000
4.000.000
6.660.000
40.400.000

UMUMÎ YEKÛN :

212.764.000'

800.000

3. 1937 BÜTÇESİ
3.1. Maliye Vekilinin Konuşması
Malîye Vekili Fuad ÂĞRALI (Elaziz) : 1937 bütçe projesi:
Bütçe encümeninin dikkatli tahlillerinden geçerek yüksek tasvibinize arz edil
miş bulunuyor.
Bir taraftan Devlet varidatını, memleketteki muhtelif irad ve servet mem
balarının ve umumî hayat seviyesinin sıkıntısız karşılayabileceği şekiller ve nisbetler dahilinde tutmak, diğer taraftan Devlet hizmetlerinde asırlık ihmallerin
önümüze yığdığı eksiklerin seneler içinde telâfi çarelerini temin edebilecek bir iş
programına dayanmak Cumhuriyet devri bütçelerinin esaslı iki vasfıdır.
Geçen senelerde olduğu gibi 1937 senesinde de bu iki vasıf, denk bütçe pren
sibi dahilinde azamî derecede telif edilmiş bulunuyor.
Bu suretle, memleketin müdafaa, imar ve inkişafına matuf olarak Yüksek
heyetinizin verdiği direktiflere göre büyük şeflerimizin çizdiği programların
önümüzdeki seneye aid bütün icabatını tamamen karşılamaktayız.
1 TBMMZC, V. Devre, C.XI, S. Sayısı: 191, s. 41-44
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1937 bütçesinin, umumî hizmetler için sarfına mezuniyet istediğimiz tahsisat
miktarı (231.017.776) liradır.
Hükümetçe Büyük Meclise takdim edilen lâyihadaki umumî yekûn
(229.676.000) lira idi. Fakat o zaman elimizde malî senenin yalnız sekiz aylık tah
sisat rakamları bulunmakta idi. Varidat tahminlerimizi tabiatıyla bu rakamlara
istinad ettirmiş idik. Bütçe encümeninin tetkikatı sırasında elde ettiğimiz on aylık
tahsilat rakamlarına göre yaptığımız hesap, senelik tahsilat miktarının tahmin
lerimizi mühim geçeceğini gösterdi. Binaenaleyh tevazün zaruretile geri bırak
tığımız bir kısım ihtiyaçlarımıza bu suretle karşılık bulmak imkânını kazandık.
Diğer taraftan bütçenin tanzimimi sırasında mevcud olmayan yeni bazı ihtiyaçlar
çıktı. Bunları Bütçe encümenine arzettik. Maruzatımızı son vaziyete göre büyük
itina ile tetkik eden encümen son tahsilata nazaran varidat muhammenatında
icab eden değişiklikleri yaptı ve gösterdiğimiz ihtiyaçlardan karşılanmasını
mümkün muvafık gördüklerini de yeni sene bütçesine koydu. Encümenle tamamen
mutabık olarak yapılan bu tadilât neticesinde bütçenin umumî yekûnu evvelce
takdim edilen lâyiha kanununa nazaran 1.341.000 lira fazlası ile 231.017.766
liraya baliğ oldu. Bu rakam gecen seneye nazaran 18.300.000 lira fazladır. An
cak hakikî fark miktarını bulmak için, Orman umum müdürlüğü mülhak bütçesine
1936 umumî muvazenesinden ayrılmış olan 1.850.000 lirayı ilâve etmek lâzım
gelir ki bu takdirde hakikî fazlanın 20.150.000 baliğ olduğu görülür.
Masraf kısmının tahlili ve zamların izahı:
Arz ettiğim 20 milyon küsur lira farkın 6 milyon on lirası adi bütçede yer
bulamayan mühim bazı programların tatbikini temin etmek üzere elde ettiğimiz
fevkalâde varidattan mütevellid borçların ödenmesi için Düyunu Umumiye büt
çesine konulmuştur. 3.200.000 lirası yeniden iltihak edecek subayların maaşını
karşılamak ve diğer bazı hizmetleri takviye etmek için Millî müdafaa grubu büt
çelerine zammedilmiştir.
Bundan başka, Müdafaai Milliye mübayaatı mukabilinde istihkak sahihlerine
verilmiş bonolardan vadeleri 1937 senesinde hulul edecek 2.400.000 liralık bono
miktarının şimdiden ıskonto edilerek 1936 senesinin son aylarına aid tahsilat
rakamlarına göre elde edeceğimizi gördüğümüz varidat fazlasından tesviyesi için
bir kaç gün evvel kabul buyurduğunuz kanun ile Maliye vekâletine salâhiyet ver
diniz. Bu bonoların karşılığı olarak 1937 umumiye bütçesine konulmuş ve bu
suretle serbest kalmış olan 2.400.000 liranın ordumuzun melbusat ve teçhizat ih
tiyaçlarına ilâveten tahsisi temin edilmiştir ki bu suretle Millî müdafaa grubu büt
çelerine 1937 bütçesi için yapılan hakikî zam miktarı 5.600.000 liraya baliğ ol
maktadır.
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Yeni sene bütçesinde Maarif işleri için 2.275.000 liralık bir ilâve vardır.
Maarife aid inşaat mukabili olarak alelûsul Nafıa bütçesine konulan 664.000
lira ile birlikte Maarif yekûnu 12.886.000 liraya baliğ olmaktadır. 1932 senesin
de Maarif bütçesinin umumî yekûnu 6.000.000 liradan ibaret iken bu miktar her
sene muntazaman artmış ve 1937 senesi için konulan tahsisat beş sene evvelkinin
iki mislini geçmiştir.
İstibdat devrinin son hesabı katisi olan 1318 hesaplarına göre Maarif hizmet
leri için sarf edilen miktar 61.860 liradan ibaret olduğu görülmektedir. Meş
rutiyet devrinde ise 1334 bütçesinde Maarif için tahsis edilen miktar l. 000.000, ol
masına göre Atatürk rejiminin ilim ve irfan sahasında Türk milletinin lâyık ol
duğu mevkii ihraz için verdiği ehemmiyeti riyazi rakamların ifadesiyle anlamak
mümkün olur.
Yeni sene bütçesindeki farkın l. 700.000 lirası da İktısad vekâletine aittir.
Bunun 1.000.000 lirası memleketin yeraltındaki servetlerini arayıp bulmak ve iş
letmek üzere Eti Banka devretmek için program dahilinde çalışmakta olan Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsüne aittir.
500.000 lirası iş kanununun tatbikatı, ihracatı murakabe teşkilâtı gibi hizmet
lere tahsis edilmiş, 200.000 lira da elektrik işleri Etüd Dairesine verilmek üzere
Maliye bütçesine konulmuştur.
Bu suretle İktisad Vekâletinin faaliyet sahası dahilindeki işleri için adi büt
çeye l. 700.000 liralık zam yapılmış oluyor.
1937 bütçesindeki farkın 900.000 lirasını da Orman Umum Müdürlüğü mül
hak bütçesine yardım olarak kısmen Maliye bütçesine konulan, kısmen de Orman
muhafaza teşkilâtı karşılığı olmak üzere Millî Müdafaa bütçesine ilâve olunan
tahsisat teşkil etmektedir.
Memleketimizin hem ziraî hem iktisadî hayatını alâkalandıran ormancılık
sahasında mühim bir dönüm noktası teşkil edecek olan orman kanununun tat
bikini temin için muvazenei umumiyeden yapılan yardım bundan ibaret değildir.
Şimdiye kadar Devlet gelirleri arasında yer alan ve 1937 senesinden itibaren
Orman umum müdürlüğüne bırakılacak olan varidat miktarı 2.450.000 liradır.
Buna mukabil ayni idareye devredilecek teşkilâtın maaş ve masrafı 1.850.000 lira
tutmaktadır. Binaen aleyh aradaki 600.000 lira farkı da, şimdi arz ettiğim
900.000 liraya ilâve edersek, mevcut teşkilâtın masraflarından başka, sırf orman
kanununun tatbiki için umumî muvazeneden yapılan yardımın hakikî miktarı
1.500.000 liraya varmış olur.
1937 senesi içinde ziraat sahasında yapacağımız esaslı işlerden biri de Ziraî
kombinalar kurumu teşkil etmektedir. Önümüzdeki yaz mevsiminden itibaren is193

tifade edilebilmek üzere bu senenin varidat fazlasından ayrılan ye iki ay evvel
kabul buyurduğunuz kanun mucibince buna tahsis edilen 3 milyon lira ile yapıl
mağa başlanan işleri 1937 senesi hizmetleri arasında saymak daha doğru olur.
Görülüyor ki ziraat sahasında 1937 'ye aid hizmetler için yeniden tahsis etmiş
olduğumuz miktar 4.500.000 liraya baliğ olmaktadır. Bu paraların bir taraftan
memleket iktisadî yatının inkişafında, diğer cihetten köylümüzün kalkınmasında
feyizli neticelerini en yakın bir zamanda göreceğimize şüphe edilemez.
Farkın l. 000.000 lirası da Sıhhat ve İçtimaî Muavenet bütçesine ilâvedir. Bu
para, memleketin muhtelif mıntıkalarında halkımızın sıhhatini tehdit eden belli
başlı hastalıklarla program dahilinde yapılan mücadelenin ve alelûmum sıhhî
teşkilâtımızın takviyesine ve içtimaî muavenet işleriyle müesseselerinin tevsi ve
inkişafına tahsis edilmiştir.
Bundan başka hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğüne yardım olarak
Maliye bütçesine ayrıca 500.000 lira konmuştur ki, bu suretle 1937 bütçesinde
sıhhat ve içtimaî muavenet işleri için ilâveten ayrılan tahsisat miktarı (1.500.000)
liraya baliğ olmaktadır.
Memleketin dahilî emniyet ve huzurunu temin vazifesini üzerine almış olan
jandarma ve emniyeti umumiye bütçelerine de l. 700.000 lira ilâve edilmiştir.
Şarkta yeniden ihdas edilecek beş kaza ile bununla müteradif diğer teşkilât
için muhtelif bütçelere 1.500.000 liraya yakın ilâveler yapılmıştır.
Masraf bütçesinde yapılmış olan ilâvelerin tahlili bu maruzatımla bitmiş
oluyor.
Bu bahse nihayet vermeden evvel demiryolları inşaatı, su tesisatı gibi büyük
nafıa işlerimize ve ticaret filomuzun takviyesine ve memleketin sanayileşmesi ve
madenlerin işletilmesi hareketine ve müdafaasına aid programların tatbikini ve
iskân ile maarifin ve diğer bazı dairelerin müteferrik fevkalâde ihtiyaçlarını
temin için Yüksek heyetinizin verdiği müsaadelerle elde edilecek olan fevkalâde
varidatın bu hizmetlere sureti tahsisini de izah edeceğim.
Demiryolları inşaatı için adi bütçede karşılık olarak mevcut olan 9.000.000
liraya yakın bir paradan başka Sivas - Erzurum istikrazının önümüzdeki seneye
ait dördüncü tranjmdan elde edilecek olan 4,5 milyon liraya ilâveten fevkalâde
membalardan ayrıca 4 milyon 320 bin lira tefrik etmiş bulunuyoruz. Bu suretle
inşaat programımızın 1937 senesine ait kısmı tamamen tatbik edilmiş bulunacak
ve önümüzdeki sene zarfında yeni 3 kısım daha (Çatalağzı - Zonguldak, Malatya
iltisak hattı, Divriği şubeleri) işletmeye açılmış olacaktır.
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Bu sene vermiş olduğunuz salâhiyete istinaden tanzim edilen su programının
ilkfaaliyet senesi için ayrılan 4.250.000 liralık bir tahsisat yine bu menabiden el
de edilecek varidatla karşılanmış olacaktır.
Denizyolları idaresi için yeniden yaptırılacak vapurlara ait teşebbüs
neticelenmiş ve yeni vapurların inşası mukaveleye bağlanmıştır. Bir kısmı
önümüzdeki sene içinde gelecek olan bu vapurların taksit bedellerine karşılık ol
mak üzere fevkalâde tahsisat olarak 5000 lira ayrılmıştır.
Memleketin sanayi ve maadin işlerine sarf edilmek üzere de Sümer Bank ve
Eti Bank sermayelerine mahsuben 5 milyon küsur lira yine fevkalâde tahsisat
meyanında derpiş edilmiştir.
Geçen sene iktisad işleri hakkında maruzatta bulunurken ilk beş senelik
sanayi programının, demir sanayii müstesna olmak üzere vaktinden evvel tatbiki
için icab eden tertibatın alınmış olduğunu ve gerek demir sanayiinin tesisi, gerek
zengin kömür havzamızı kamilen Devlet eline alınarak daha rasyonel bir şekilde
işletilmesi için lâzım gelen teşebbüslerin yapılmakta bulunduğunu arz etmiştim.
Bu iki teşebbüsümüz de 936 senesinde muvaffakiyetle neticelendirilmiştir.
Döviz gelirimizin takviyesi bakımından memleketimizin çok ehemmiyetli bir
mevzuunu teşkil eden madenlerimizin işletilmesi işinin inkişaf devresine girmiş
bulunuyoruz. Çok zengin maden kömürü mıntıkamızın en büyük kısmı bu seneden
itibaren Eti Bank eline geçmiş bulunuyor. Goleman krom madeni istihsalâtının
büyük bir nisbette artmasını temin edecek olan fennî tesisat ikmal edilmiş oluyor.
Yine bu sene zarfında (Korasan) bakır madenini işletmeğe başlamış olacak ve Er
gani bakır madeninin de bir sene sonra işletilmesi icab eden tesisat ve tertibatını
yapmış bulunacağız.
Bütün bu mühim maden işlerimiz için Eti Bank'ın ihtiyacı olacak işletme
kredilerinin de başkaca temin edileceğini bu meyanda arz etmek isterim.
Maarifin fevkalâde bazı isleri için 1.500.000 ve iskân işleri için 2.500.000
lira tefrik edildiği gibi hastaneler tevsiat ve inşaatı Ankara 'da yapılacak Tıp
Fakültesi binası taksiti için 900.000 lira tahsis edilmiş, yaş ve kuru meyvelerin ıs
lahı için Ziraat vekâletine de başkaca 630.000 lira ayrılmıştır.
Vilâyetlerdeki Hükümet konaklarımızın inşaatı için her sene bütçesinin
müsaadesi nispetinde ve tedricen tahsisat ayırmanın mevcud ihtiyacı tamamen
karşılamağa kâfi gelmediğini görüyoruz. Bu itibarla en lüzumlulardan baş
layarak üç dört senede sarf edilmek üzere şimdilik 5 milyon liralık bir inşaat
programı hazırladık; ve başlangıç olarak 1937 senesi için fevkalâde varidattan
buna 500.000 lira ayırdık. Bu sayede ve az zamanda Hükümet konaklarımızı bu
unvana cidden lâyık olacak bir hale getireceğimizi ümid ediyoruz. Kezalik Şark195

taki umumî müfettişlikler mıntıkalarına aid imar ve inşaat işleri için de 2 milyon
lira ayrılmıştır.
Fevkalâde tahsisatın 10 milyon liraya yakın kısmı da memleketin müdafaa ve
ayni zamanda cihan sulhunun en kuvvetli vasıtası olan Millî Müdafaa hizmet
lerinin takviyesine tahsis edilmiştir.
İşte fevkalâde menabiden elde edeceğimiz paranın topluca tahsis yerlerini bu
suretle arz ve izah etmiş oluyorum.
Masraf bütçesi hakkındaki maruzatıma, Büyük Meclise takdim edilmiş olan
1937 hesabı kati sile bir sene evvelki hesabı kati arasında bir mukayese yapmak
suretiyle nihayet vereceğim.
1934 senesinde bütçeden ve fevkalâde membalardan 207 milyon lira tahsil ve
195 milyon lira tediye edilmiştir ki, aradaki fark 12 milyon liradan ibarettir. Bun
dan sene sonunda bütçe emanetine alınmak suretiyle ertesi seneye borç olarak
devredilen 7 milyon lira indirilirse hesab devresi 5 milyon liralık bir fazla ile
kapanmış demektir.
1935 senesinde ise yine bütçeden ve fevkalâde membalardan 231,4 milyon
lira tahsilat yapılmış ve bunlara mukabil 217,1 milyon lira tediye olunmuştur ki.
aradaki fark 14,3 milyon liradan ibarettir. Bundan sene sonunda bütçe emanetine
alınmış olan 6,6 milyon lira tenzil edilirse hesab devresinin bir sene evvelki 5 mil
yon liraya mukabil 7,7 milyon liralık bir fazla ile kapandığı görülür. Bütçe tat
bikatının neticesini gösteren şu rakamlar bütçe tahminlerindeki ciddiyet ve isa
betin ve tevazündeki resanetin ne beliğ burhanlardır.
Nakid vaziyetinin mukayesesine gelince:
Vezne ve banka mevcudlaryla yoldaki paralardan mürekkeb olarak 1934
senesinden l haziran 1935 tarihine devr olunan miktar 21,5 milyon lira idi. Sene
nihayetinde bütçe emanetine alındığını arz etmiş olduğum 7 ve fevkalâde tah
sisattan ertesi senede sarf edilmek üzere devr olunan 6 ki ceman 13 milyon lira
bundan tenzil edilirse 1935 senesine devredilen kabili istimal nakid mevcudu 8,5
milyon liradan ibaret kalır.
1935 malî senesinden l haziran 1936 tarihine devredilen vezne ve banka mevcudlarıyla yoldaki paralar ise 24.800.000 liradır. Bundan bütçe emanetine alın
mış olan 6,6 ve fevkalâde tahsisattan yeni seneye devr olunan 6,1 ki ceman
12.700.000 lira tenzil edilirse 1936 malî sene bidayetine müdevver kabili istimal
nakid mevcudunun bir evvelki senenin 8,6 milyona mukabil 3,5 milyon lira faz
lasıyla 12 milyon küsur liradan ibaret olduğu görülür.
Bu mukayese de gösterir ki, 935 senesi varidat ve masraf rakamları mühim
nisbette arttığı halde malî vaziyetimizin seyri evvelki seneden daha ziyade mem196

nuniyete şayan neticeler vermiştir. Bu vaziyetin tezayüd seyri ile 1936 senesinde
de devam ettiğini ve 1936 senesine girdiğimizden daha iyi bir vaziyette 1937 sen
esine gireceğimizi huzurunuzda emniyetle söyleyebilirim.
Şimdi müsaadenizle varidat kısmına geçiyorum:
Varidat bütçesi:
1937 senesi zarfında normal varidat membalarımızdan 231.020.000 lira ala
cağımızı tahmin etmiş bulunuyoruz.
1936 senesi tahsilat vaziyeti bütçe tahminlerimize göre mühim bir inkişaf gös
termiştir. On bir aylık tahsilat yekûnu 219 buçuk milyon liradır ki varidat bütçesi
yekûnunu şimdiden 6 milyon 800 bin lira geçmiş buluyoruz. Binaenaleyh
936'daki 11 aylık tahsilatımız geçen senenin 11 aylık tahsilâtına göre 22.000.000
lira fazla olmuştur. Tahsilattaki fazlalığın başhcaları bilhassa gümrük, muamele
ve istihlâk vergilerinde görülmektedir. Yüksek Meclisin isabetli direktifleri
dairesinde alınan iktisadî tedbirlerin iş sahasında husule getirdiği genişleme ve
kalkınmanın ehemmiyetini ifade eden bu neticeyi yüksek huzurunuzda şükranla ve
sevinçle kayıd ve işaret etmek isterim.
1937 varidat tahminimizde 1936 senesi tahsilat seyrinin bu vaziyetini göz
önünde tutmakla beraber, isabeti tecrübe ile de teeyyüd eden, tahmin usulüne
sadık kalarak bir taraftan 1935 senesinin neticesi alınmış erkamile 1936 senesi
erkamının mukayesesini esas ittihaz ettik. Diğer taraftan önümüzdeki sene içinde
Hükümetçe iktisadî sahada alınacak tedbirlerin varidatımız üzerinde yapacağı
tesirleri de itina ile göz önüne aldık ve tahminlerimizi emniyet verici rakamlara
bağladık
Bu seneki bütçemizde tahmin ettiğimiz varidatın 36.825.000 lirası irad ve ser
vet vergilerinden, 100.238.000 lirası gümrük, muamele ve istihlâk vergilerinden,
37.959.000 lirası da inhisarlardan ve mütebaki 56.000.000 lirası da muhtelif
varidat ve hasılattan terekküb etmektedir.
Bazı nevi vergi menbalarmız hakkımda bir kaç söz söylemek isterim.
Hayvanlar vergisi geçen seneden itibaren tenzilâtlı nisbetlere göre tahakkuk
ettirilmektedir. Bir taraftan bu tenzilât, diğer taraftan yoklama işlerinde kabul
buyurulmuş olan kontrol tedbirleri bu verginin randımanını yükseltmektedir.
Yapılan tenzilât listesi vasatî olarak 5 milyon liraya yakın olduğu halde 1936 sen
esi hayvan kaydaıa nazaran bunun yüzde ellisi telâfi edilmiş bulunmaktadır. 1935
senesinde 28.962.000 baş hayvan kaydedilmiş olduğu halde 1936 senesinde bu
miktar 34.121.000'e ve bu gün elimizde bulunan 1937 senesi kayıd ve yoklama
neticesine nazaran 4 milyon fazlasıyla 38 milyona baliğ olmuştur
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Köylülerimizin başlıca servet membalarından birini teşkil eden hayvancılığın
inkişafı üzerinde hayvan mahsullerimizin değer fiyatla satılmasının da yardımı
olduğunu ve bu halin köylümüzün kalkınmasının hayırlı işaretlerini ifade ettiğini
söylemek isterim.
Vasıtasız vergilerimizin tahakkuk ve cibayet usullerinde kolaylık ve sadelik
temini için yapılmakta olan tetkikat bitmiştir. Bu tetkikattan elde edilen neticelere
göre bu vergiler tahsili emval hükümlerini de ihtiva etmek üzere vasıtasız vergiler
kanunu namı ile tek bir kanun halinde toplanmak suretiyle projesi hazırlanmıştır.
Önümüzdeki içtima devresinde Yüksek Meclise takdim edilecektir.
Kazanç vergisi:
Bu umumî lâyiha içinde vasıtasız vergiler kanunlarımızın hepsinde ve bu
meyanda kazanç vergisi kanununda da icab eden ıslahat esasları tamamen der
piş edilmiştir. Şu kadar ki, bu büyük lâyiha üzerinde Yüksek Meclisin yapacağı in
celemelerin uzunca müddet sürmesi tabiidir. Bu ıslahatın bir kısmının ise müstacelen yapılmasını gerek mükellef, gerek hazine cephesinden çok faydalı ve
zarurî görmekteyim. Bu ıslahat bilhassa kazancı az mükelleflerden ağır görülen
nisbetlerin tahfifine ve tatbikatta müşkülât ve sürüncemeleri tevlid eden bazı nok
taları değiştirmeğe matuftur. Bu sebeble bu müstacel kısmı ayrıca küçük bir lây
iha halinde Büyük Meclise arz etmiş bulunuyoruz. Taallûk ettiği encümenlerin de
ayırdığımız kısmın ehemmiyetini ve müstaceliyetini takdir buyuracağına eminim
ve bu içtima devresinin hitamından evvel yüksek huzurunuza arz etmiş olacak
larını ümid etmekteyim.
Muamele vergisi:
Muamele vergisi kanunu üzerinde gerek kendi vesaitimizle, gerek celb et
tiğimiz mütehassıs marifetiyle yaptığımız tetkikat neticesinde bu verginin esas
bünyesinde bir tadile lüzum olmadığı kanaatine vardık. Mevcud kanunun esası
mahfuz kalmak üzere tatbik şekilleri ve sanayi erbabının şikâyetlerinin tevcih et
tiği iddialar üzerinde Iktisad Vekâletiyle birlikte tevakkuf ve bunları tamik ettik.
Bunların ıslahını temin edecek suretleri ihtiva etmek üzere hazırladığımız lâyi
hayı Büyük Meclise arz etmiş bulunmaktayız.
Yine bu sene sanayiin kuvvei muharrike olarak kullanılan elektrik ile petrol,
benzin ve müştakkatı üzerindeki vergi nisbetlerinde mühim bir tahfif yapılması
için lâzım gelen tetkikler ikmal edilmiş, kanun lâyihasının bir kaç gün içinde Yük
sek Meclise takdimi mukarrer bulunmuştur.
Bilmünasebe evvelce arz ettiğim veçhile, varidat, hususundaki hedefimiz, ver
gilerimizin mümkün olduğu kadar mükellefi izac etmeyecek şekilde olması ve nisbetlerinin istihsali tazyik ve istihlâki tenkis edecek dereceye varmasıdır.
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Binaenaleyh, muhtelif vergilerimizde tarh ve tahsil usullerinin ıslah ve tensikı
ve imkânlarla telif edilmek suretiyle vergi nisbetlerinin tahfifi emrinde başlamış
olduğumuz mesaide devam edeceğimizi yüksek huzurunuzda arz ve tekrar ey
lerim.
Geçen sene kabul buyurulan bir kanun mucibince yapılmakta olan arazinin
acele tahririne faaliyetle devam edilmekte ve tahririn yüksek arzunuz dahilinde
iki senede bitirilmesi için lâzım gelen tedbirler alınmış bulunmaktadır. Vilâyet
hususî idarelerine devredilmiş olan bina ve arazi vergilerinin bu idarelerce sar
sıntısız şekilde tahakkuk ve tahsillerini temin edecek tedbirler alınmış ve devirden
dolayı muamelâtta da her hangi bir aksaklığa mahal verilmemiştir. Bu vergilerin
tahsilatı da geçen senelerdeki miktarlara nazaran artmakta olduğu memnuniyet
le görülmektedir.
Varidat bütçesi hakkındaki maruzatıma nihayet verirken geçen sene yüksek
heyetinizce kabul buyrulan ve malî senenin ancak dördüncü ayından itibaren tat
biki tamamlanmış olan Maliye vekâleti teşkilât kanununun verdiği müsbet net
icelere de müsaadenizle işaret edeyim. Bilhassa varidat ve tahsilat işlerimizi hem
Hazinenin hukukunu koruyacak, hem mükelleflerin şikâyetlerine meydan bırak
mayacak şekilde idare etmeği istihdaf eden bu kanun kendisinden beklenen bütün
faideleri vermekte gecikmeyecektir.
Nakid işlerimiz ve Hazine vaziyeti:
Hazinenin muhtelif bankalardaki kredi ve tevdiatından mütehassıl alacaklı ve
borçlu hesaplarını karşılaştırmak suretiyle yaptığımız hesaba nazaran 1935 malî
senesine takriben 9.000.000 lira bir borçla girmiştik. Geçen sene bütçe hakkın
daki maruzatım sırasında tasarruf mevduatı karşılıkları olarak bazı bankalar
tarafından hazineye vaki olan tevdiata mukabil verilen bonolar da dahil olmak
üzere bu borcu tamamen imha ederek yeni seneye hiç bir borç devretmeden
gireceğimiz ümidini izhar etmiştim. Bu ümidim fiiliyatta tamamen tahakkuk et
miştir. Şimdi yaptığımız tahminlere göre 1937 malî yılına 10.000.000 liralık bir
mevcud ile gireceğimizi kuvvetle umuyorum.
Bu arz ettiğim rakamlar Hazine vaziyetimizin gün geçtikçe daha çok salâh ve
inkişaf gösterdiğini katiyetle ifade etmektedir. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz
bu mevzuun şükranla arz edebilirim ki her geçen yıl bize huzurunuzda daha kuv
vetle, daha emniyetle söz söyleyebilmek imkân ve fırsatlarını vermektedir.
Hazinenin dahilî itibar evrakı yalnız tasarruf erbabı için değil, yerli ve yabancı
bütün bankalar için de en emin ve kârlı plasman mevzuları teşkil etmektedir. Dün
yanın bu karışık devresinde en büyük işlerimiz, en geniş kredi teklifleriyle bir çok
sermayedar ve teşebbüs erbabının rekabeti karşısındadır. Bu bahiste sözüme
nihayet vermeden bilhassa bir noktaya temas etmek isterim.
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Uzun senelerden beri Türkiye 'de iş aramak ve almaktan uzak kalmış olan İn
giliz sermayedar ve müteşebbisleri sanayiimizin çok hayatî bir şulesi ve hatta
anası sayılan demir sanayiini tesis işini geniş kredi esaslarına istinaden diğer
yabancı talihlerin yaptıkları tekliflerden mühim bir fiyat tenzili ile taahhüd etmiş
bulunuyorlar. Bundan başka bazı fennî tesisata da yine muhtelif İngiliz grupları
talib mevkiindedir, İngiltere ile iktisadî ve ticarî münasebatımızın bu hayırlı baş
langıcının her gün geçtikçe inkişafa doğru gideceğini kuvvetle ümid etmekte hak
lı olduğumu sanırım. Çünkü Atatürk rejiminin taahhüde sadakat ve düzgün tediye
zihniyetini bu eski dost ve zengin millet filen görmüş ve Türkiye ile iktisadî
münasebatının inkişafı kendileri için de ne kadar faydalı olduğunu anlamış
olacaktır.
Devlet itibarının arz ettiğim inkişaftı vaziyetinin Yüksek Meclisin hiç yanılmayan ve daima yükselmeği işaret eden isabetli ve nurlu kararları ile husul bul
duğunu huzurunuzda arz etmeği de kendim için bir vazife sayarım.
Döviz vaziyetimiz:
1936 muvazenei umumiye kanunu ile kabul buyurduğunuz bir maddeye is
tinaden bir taraftan alelumun döviz gelirlerimizi diğer taraftan resmî hususî
bütün döviz ihtiyaçlarımızı göstermek üzere tanzim edilmiş olan cetveller büyük
bir dikkatle tatbik edilmiştir. Bu usulün ilk defa olarak tatbik edilmekte olmasına
rağmen ihtiyaç olarak tespit edilen hadler tecavüz edilmemiş buna mukabil döviz
gelirimiz iktisadî vaziyetimizin inkişafı bir çok mahsullerimizin ve bu arada bil
hassa tütün mahsulümüzün bereketli olduğu kadar iyi fiyatla alıcı bulması
sayesinde tahminimizi mühim nisbette geçmiştir. Bu ilk tecrübeye müsteniden
memleketin döviz ihtiyacını daha geniş mikyasta nazarı itibara almak suretiyle
1937 takvim yılı için tanzim ve tasdik olunan cetveller de itina ile tatbik edilmek
tedir. Şu ciheti bilhassa arz edeyim ki zaruret olmadıkça döviz sarfiyatını istilzam
eden taahhütlere girişmemeğe azamî dikkat ve itina göstermekle beraber bir
taraftan da döviz tediyatımızda tasarrufu temin edecek imkânları ehemmiyetle
takip etmekteyiz. Bu vesile ile 1936 malî senesi zarfında muvaffakiyetle neticele
nen iki teşebbüsten bahsetmeği lüzumlu görmekteyim.
Üzerinde maruzatta bulunduğum bu mevzuun bu senenin en büyük hâdisesi
Fransa, İsviçre ve Hollanda 'nın temsil ettiği altn bloku.ıun dağılması ve bu mem
leketler parasının altın paritesini kaybederek kıymetlerinin tenezzül etmiş ol
masıdır. Bu neticeyi gayrikabili içtinab bir hale getiren cihan iktisadî vaziyeti ve
beynelmilel ticarî münasebetler altına müstenid borç ödeme imkânlarını hemen
tamamen selbetmiş bulunuyordu. Bilhassa bizim gibi ihracat emtiası iptidaî mad
delere inhisar eden ziraî memleketlerin bu hususta daha büyük müşkülât hisset200

tiklerini izaha lüzum görmüyorum. Bütün bu noktaları dikkatle takip ve mütalaa
eden Hükümetimiz bir taraftan Anadolu demiryolunun mubayaa bedelini teşkil
eden ve altın İsviçre frangı ile ödenmekte olan aksiyon ve obligasyonların
devalüe frank üzerinden ödenmesi yolunda icap eden teşebbüslere girişmiş bu
hususta şirket mümessilleriyle mutabık kalmış ve şirket heyeti umumiyesi de bu
mutabakatı tasdik etmiştir. Diğer taraftan eski düyunu umumiyeyi temsil eden
Türk borcu tahvillerini devalüe Fransız frangı üzerinden tediye etmek hususunda
idare meclisi ile temasa girişilmiş ve Hükümetin tekliflerini tetkik eden Meclis,
noktai nazarımızdaki zarureti tasdik etmek suretiyle borçlarımızın frangın hali
hazır kıymeti üzerinden ödenmesini kabul etmiştir. Bu suretle muvaffakiyetle
neticelendirilmiş olan bu iki teşebbüsümüzden birincisi; Devlet demiryolları büt
çesinde senevi 1.200.000, ikincisi de; umumî muvazenede senevi 2.000.000 liraya
yakın bir bütçe tasarrufu ve her ikisi de döviz tediyatımızda bu rakamların yarısı
nisbetinde olarak senevi 1.600.000 liralık bir döviz tasarrufu temin etmiş bulun
maktadır. Düyunu umumiyedeki tasarrufumuzun 470.000 lira kadarı bu borcun
fevkalâde amortismanına tahsis edilmiştir.
Haricî ticaret:
Haricî ticaretimizde de mühim inkişaflar görülmektedir. Takvim yılları
itibariyle hazırlanmakta olan istatistiklerimize nazaran 1929 senesini
101.082.508 liralık bir ithalât fazlası ile kapatmışken, haricî ticaretimizin tanzim
ve murakabesi hakkında ittihaz olunan mütemadi tedbirler neticesinde ticaret
hacminin tezayüdü ile beraber ithalâtımıza nazaran ihracatımız da seneden sen
eye artmıştır. 1935 senesini takriben 7 milyon liralık bir ihracat fazlası ile kapat
mış olduğumuz halde 1936 takvim yılında 92.531.464 liralık ithalâta mukabil
(117.733.153) liralık ihracat yapılmak suretiyle 25.201.689 lira raddesinde bir
ihracat fazlası temin edilmiş bulunmaktadır.
Millî para:
1936 senesi nihayetinde altın blokunun dağılmasına ve Fransa, İsviçre, Hol
landa ve İtalya 'in paralarını devalüe etmiş olmalarına rağmen 1930 senesinden
beri fiilî istikrarını muhafaza etmekte olan millîparamızın kıymetinde hiç bir sar
sıntı husule gelmemiştir. Her sahada ileriyi isabetle görerek hareket eden Cum
huriyet rejimi, paramızın kıymetinin korunmasındaki savaşını da azimle ve
muvaffakiyetle takip etmiştir. Bu münasebetle bundan yedi sene kadar evvel millî
para hakkında Büyük Başbakanımız İsmet inönü'nün yüksek huzurunuzdaki
beyanatını hatırlatmak isterim. Başbakan aynen söyle demişti: Paramızın hali ve
atisi emindir, kıymeti muhafaza olunacaktır. Hiç kimsenin parası her hangi bir
suretle tehlikeye maruz değildir.
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Cihanın bu günkü badireleri içinde dahi geniş bir istikbal için kuvvet ve
ehemmiyetini muhafaza eden bu hakikaten bütün vatandaşların nazarı dikkatini
celbetmeyi faydalı görürüm. Merkez Bankasının altın stoku geçen mayıs
bidayetinde 30 milyon Türk lirasına tekabül ettiği halde bu gün yani bir sene son
ra bu miktar 36.700.000 Türk lirasına tekabül edecek miktara vâsıl olmuştur. Her
vesile ile bu stoku tezyid etmek emelimizdir.
Borsa haricinde alınıp satılan eski Türk altınının demin arz ettiğim paraların
devalüasyonunu müteakib tedricî bir tereffüe meylettiğini ve bu gün 1050 - 1056
kuruş arasında alınıp satıldığını görmekteyiz. Altının bu tereffüü tamamen sunî ve
bu fiyatla alıcıları için her altında 100 -120 kuruşluk bir zarar muhakkaktır. Al
tın kıymetinde görülen bu sunî tereffü üzerinde Maliye vekâleti ve Merkez Ban
kası tetkikatta bulunmaktadır. Ben burada meseleye mahza vatandaşları ikaz için
temas ediyorum.
Gümüş para:
7/VI/1933 ve 28/V/1934 ve 2257 ve 2461 numaralı kanunlarla verdiğiniz
salâhiyete müsteniden tedavüle çıkarılmış olan gümüş paralarla ufaklıklar mem
leketin bu nevi tediye vasıtalarına olan ihtiyacını tamamen karşılamaktan uzak
olduğu görülmüş ve 25/1/1937 tarihinde Yüksek Meclisin kabul eylediği 3103
numaralı Kanunla tedavüle çıkarılacak gümüş paraların yekûnunu 25 milyon
liraya iblağı hususunda Hükümete salâhiyet verilmişti.
Bu güne kadar basılan madenî gümüş paralar yekûnu 16 milyon liraya baliğ
olmuştur ki, memleketimizin nüfusuna nazaran adam başına bir lira bile isabet
etmemektedir. 25 milyonun tamamı çıkarıldığı zaman adam başına 1,40 - 1,50
kuruşluk ufak para isabet edecektir. Bu miktarın ihtiyacımızı tamamen tatmine
kifayet edeceği şimdiden kestirilemez. Çünkü: tediye usûlleri mütekâmil Garb
Devletlerinden bazılarında tedavülde bulunan gümüş para miktarı adam başına
bizim paramızla meselâ Fransa'da 9,78 İngiltere'de 13,10 Hollanda'da 16,32
lira tuttuğuna ve Balkan memleketlerinde bile: Yugoslavya'da 2,66 Yunanis
tan'da 1,57 Bulgaristan'da 3,07 Romanya'da 2,44 olduğuna göre son kanunla
verilen salâhiyet hududu dahi diğer memleketlerin bu kabîl tedavül vasıtaları
hadlerinin dunundadır.
Bu vesile ile evvelce basılmış olan eski nikel ve bronz paraların tedavülden
kaldırılarak yenilerinin tedavüle çıkarılmakta olduğunu ve bu mesaimizin
önümüzdeki senede daha ziyade inkişaf edeceğini arz ederim.
Borçlarımız:
Gerek dahilî gerek haricî borçlarımızın önümüzdeki seneye aid faiz ve itfa
karşılıkları tamamen bütçeye konulmuştur. Borçlarımızın taahhüdlerimizin günü
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gününe tediyesi hususunda gösterdiğimiz azamî dikkat sayesinde Devlet maliye
sine olan itimadın her tarafta günden güne artmakta olduğu memnuniyetle görül
mektedir.
Sivas-Erzurum demiryolu hattının inşası için 28-V-1934 tarih ve 2463 numar
alı Kanunla 30 milyon liralık dahili bir istikraz akdi hususunda Hükümete
salâhiyet verilmişti.
Bu istikrazın birinci tranşını teşkil eden 2 milyon lira 1935 senesi
kânunusanisinde, ikinci tranşını teşkil eden 4,5 milyon lira ayni senenin
kânunuevvelinde, üçüncü tranşını teşkil eden 4,5 milyon lira 1936 senesi
kânunuevvelinde çıkarılmış ve halkımızın ve millî bankalarımızın büyük rağbetine
mazhar olmuş idi. Bu hususta da milletimizin ve millî müesseselerimizin izhar et
tiği vatanî hassasiyeti huzurunuzda şükranla kaydetmeği bir vecibe sayarım.
Önümüzdeki kânunuevvelde 4,5 milyon liralık dördüncü tranş çıkarılacaktır.
Bunun da ayni muvaffakiyetle temin edileceğine şüphe etmiyorum. Geçen sene
huzurunuzda borçlar hakkındaki maruzatımda 100 kuruşa kadar olan tekaüd ve
yetim maaşlarının 10 seneliği defaten verilmek suretiyle tasfiyesi hakkındaki
kanun hükümlerine tevfikan 75 kuruşa kadar olanların tasfiye edilmiş olduğunu
ve 75 kuruşla 100 kuruş arasındaki kısmının da 1936 senesi içinde tasfiyesi için
lâzım gelen tertibatın alındığını arz etmiştim. Bu suretle en sonraya kalan kısmı
da tasfiye edilmek suretiyle kanun hükmü tamamen tatbik edilmiş olduğunu arz
ederim.
Millî bankalar:
Hususî kredi işlerinin memleket iktisadî yatındaki kalkınma ile ahenkli bir
surette inkişaf etmekte olduğu memnuniyetle müşahede edilmektedir
Bankalardaki mevduatın her sene bir miktar daha kabarmakta olması key
fiyeti halkımızın millî iktisadı prensiplerimize günden güne artan itimad ve in
tibakını bariz bir surette ispat eylemektedir
Geçen sene Büyük Meclisçe kabul buyurulan bankalar kanunu hususi kre
dinin tanzim ve murakabesi hakkında esaslı prensipler vazetmiş ve bankalara
millî iktısad camiası içinde mühim bir mevki temin eylemiştir.
Millî bankalarımızın hemen umumiyetle 1936 bilançolarını kârla kapatmış
olmaları memleket iktisadî yatında kendilerine mevdu vazifeyi dikkat ve itina ile
yaptıklarına delildir.
Son sözler:
Buraya kadar olan maruzatımla Önümüzdeki sene bütçesinin umumî hatlarını
ve bu sene bütçesinde gördüğümüz inkişafları arz ve izah etmiş olduğumu sanı203

yorum. Her sene bütçelerinde görülen ve gittikçe artan inkişafın en büyük âmili
ve kuvveti Yüksek Heyetinizin her sahada aldığı isabetli kararlar ve verdiği feyiz
li direktifler olduğunda şüphe yoktur. Bu sayede 1936 senesi bütçesini nasıl
muvaffakiyetle tatbik etmiş isek 1937 senesi bütçesinin tetkikatı sırasında esir
gemeyeceğiniz çok yüksek ikaz ve irşatlarınızın bu yeni bütçe tatbikatının da
muvaffakiyetle başarılmasını temin edeceğine inanım katidir.
Maruzatıma nihayet verirken bütçenin tanzimi, tetkiki ve tevazününün temini
hususunda Bütçe encümeninin sarf ettiği kıymetli mesaiyi ve gösterdiği dikkat ve
itinayı huzurunuzda teşekkürle yad etmeği bir vazife bilir ve takdim edilen bütçe
lâyihasının yüksek tasvibinize lâyık olduğuna kani bulunduğumu arz eylerim. Bu
konuşmanın ardından milletvekilleri söz alarak şunları söylemişlerdir.
3.2. Milletvekillerinin Eleştirileri
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla) : Millet Meclislerinin birinci görevinin, Devletin
gelir ve giderlerini belirlemek ve Hükümetçe belirlenen şekle uyulup uyul
madığını kontrol etmek olduğunu belirten Kitapçı'ya göre, teknik elemanları olan
Divanı Muhasebat da, verilen bu ödeneğin yerinde harcanıp harcanmadığını,
gelirin doğru olup olmadığını inceleyecektir. Ona göre, 1927'den sonra oluş
turulan ve kanunen yetki verilen pek çok teşekküllerin bütçeleri incelenmemektedir. Kitapçı'nın bu konu üzerinde durmasının nedeni, önceki yıl, Deniz yollan
idaresi şirket vapurlarını aldığı zaman yapılan tartışmalardır. Devlet sermayesi ile
oluşturulan ve sınaî işlerle uğraşan ve bağımsız olan bu kurumların hepsi aynı
şekilde kontrole de tâbi değildir. Her birindeki yöntem başkadır. Devlet deniz yol
ları, Akay, havuzlar ve fabrikaların bilançoları Divanı Muhasebat, Maliye ve İk
tisat Vekâletleri memurlarından oluşturulmuş bir heyet tarafından incelendikten
ve iktisat vekilinin okumasından sonra Meclisin birkaç encümeninden oluşan
umumî heyet tarafından incelenmekte; Eti Bank, Sümer Bank gibi bir kısmının
hesapları ise yalnız İktisat ve Maliye Vekâletleri memurlarının incelemesinden
sonra İktisat Vekilinin okuması ile doğrudan doğruya İcra Vekilleri Heyetine git
mekte ve Meclise hiç gelmemektedir. Kitapçı, aslında aynı işlerle uğraşan bu
kurumların ayrı ayrı incelemeye tabi tutulmasını doğru bulmamaktadır. Meclisin
hesap işlerini incelemesi olanaklı olmadığından bu işlerin Divanı Muhasebatta
görülmesini istemektedir. Kitapçı, bu teklifini yaparken ticari ve sınaî işlerle uğ
raşanları Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tabi tutmayı aklından bile
geçirmemektedir. Zira bu şekilde onlardan istenen yarar sağlanamayacaktır.
Bununla birlikte çalışmalarını engellemeyecek bir şekilde Divanı Muhasebatta in
celenmelerine hiçbir engel yoktur. Kitapçı'ya göre, Meclisin birkaç encümenin
den oluşan bir heyetin, Meclisin genelini temsil etmesi olası değildir. Fransa'da
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1920-1925 yıllan arasında böyle bağımsız kurumlar çoğalmış, ofis ismi verilen
bu kurumların muhasebeleri, kontrolleri Parlamento dışında kalmış, fakat bunun
zararlı olduğu görülerek 28 Şubat 1933'de çıkarılan bir kanunla bu belirlenmiştir.
Özellikle üç esas korunmuştur. Birincisi; bunlann bütçelerinin Maliye nazırının
onayına arz edilmesi, ikincisi; bu teşekküllerin bütün yükümlülüklerinin "taahüd
murakıbı" tarafından vize edilmesi, üçüncüsü; bu teşekküllerin idari hesaplarının
Parlamentonun kontrolüne arz edilmesi. Teşekküllerin kâr ve zarar hesaplarının,
bilançolarının Divanı Muhasebata gönderilmesi ve taahüd murakıbı tarafından
vize edilmeyen taahüdlerin ödenmemesine karar verilmiştir.
Kitapçı'ya göre, bilgisi dışında yapılan borçlanmadan hazineyi sorumlu tut
mak, doğru değildir. Maliye vekilinden izin almadan onunla mutabık kalmadan
borçlanma yapılamayacağını söyleyenlere verdiği cevapta ise vekillere güvenleri
olduğunu, fakat devlet teşkilatında kişiye olan güvenden çok kanunu hilelerle
(tekayyüdatı kanuniye) her şeyin önüne geçmek gerektiği kanısındadır. Kitapçı'ya
göre bunlar göz önüne alınarak kararlar alınmalı, böyle kanunlar teklif edilmelidir.
Bütçe konusuna gelince; 1936 yılı her açıdan verimli olmuştur. 1931 yılındaki
bütçeye göre, yani beş yıl süresince gelirler % 50 artmıştır. Bu parlak sonucu
yaratanlar ise Maliye vekili Fuat Ağralı ve çalışma arkadaşlarıdır. Ağralı'nın gelir
ve giderlerle iligili olarak vermiş olduğu bilgiler büyük haz vermiştir. Büyük top
lamları içeren bu bütçe acaba adi bütçeye bağlı olarak önümüze getirilemez miy
di, diye soran Kitapçı'ya göre, bu şekilde gelirlerin harcama yerleri hakkında
daha kesin bir bilgiye sahip olunabilecektir. Bütçenin daha samimi olması için bu
ekleme yapılmalıdır.
Kitapçı'ya göre; malî açıdan verimlilik yaşanmasının bir nedeni de Nafıa ve
İktisat Vekillerinin çalışmalarıdır. Nafıa Vekili, bir taraftan ülkeyi demir ağ ile
örerken, ülkedeki yabancı kumpanyalarına son vererek bütün demiryollarını millî
idarenin eline aldığını, imtiyazlı şirketlerin yolsuzluklarını engellediğini ve
düzeltim yapılamayacakların yaşamlarına son verilmesini, hükümetin, yabancı
kumpanyalar hakkında almış olduğu kararlan gerçek sebeplere dayandırmasını
takdirle karşılar. Zira, bir taraftan yabancı sermaye ülkeden çıkarılırken diğer
taraftan İngilizler'in ülkeye demir fabrikalan için büyük miktarda sermaye getir
melerini, Hollanda da aynı nedenle sermaye yatırmak için hazır olduğunu belirt
mesini izelenen ekomi politikasının olumlu göstergesi sayar.
Kitapçı, bütçede yol için ayrılan beş yüz bin lirayı az bulmaktadır. Geçen yıl
bu iş için bir milyon lira aynldığına dikkati çekerek, daha verimli olan bu yıl
gerekli olan yollar için daha bir milyon lira ayırmak gerektiğini belirtir. Yol
konusuna değinirken çimento işini de anımsamak gerektiğini söyleyen Kitapçı,
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çimento fiyatlarının yalnız sanayi alanına değil, bayındırlık işlerine de yaptığı
kötü etkiyi ortadan kaldırmak gerektiğini düşünmektedir. Ülkede oluşturulan
sınaî kuruluşların aralarında birleşmelerine olanak vermeyecek şekilde çoğal
malarını, onun için bir taraftan yeni çimento fabrikalarının açılması teşvik edilir
ken diğer yandan da fiyatın uygun bir seviyeye indirilmesini, bunun için de
çimento ithaline izin verilmesini ister.
İktisat bütçesine ayrılan paranın bir milyon lirası maden inceleme ve aran
masına ayrılmıştır ki millî servetimizi ortaya çıkaracak bu işlem çok yerindedir.
Ülkede maden çoktur. Maden işlerinde özel sermayenin harekete geçirilmesi için
onlara da fırsat verilmelidir. Asfalt konusunda da gerekli kanuni düzenlemeler
yapılarak paranı dışarıya kaçması önlenmelidir. Türk ofise ayrılan ödenek de
yerindedir. Dış piyasalardan haberdar olmak konusunda önemli bir eksiği gideren
bu hareket desteklenmeli, buraya alınan elemanların deneyimli olmasına dikkat
edilmeli, elemanlar sık sık yer değiştirmemelidir der.
Kitapçı'ya göre, nakliyat işleri ise millî ellerle idare edilmelidir. Zira yakın
zamanda şilepçilik, nakliyecilik ülkede yer tutacak ve bu şekilde ülkeye dışarıdan
döviz getirilebilecektir. Bunlar için yapılacak kolaylık, insan taşıyan vapurlarda
15 yıl sınırını yükseltmek, ondan sonra bunlara çeşitli krediler sağlamak, vapur
alabilmeleri için döviz vermek ve her şeyden önce vapurlarının ellerinden alın
mayacağı yolunda garanti vermek olacaktır der.
Kitapçı'ya göre; İktisat Vekâletinin görevi önemli olduğu kadar çapraşıktır.
Çünkü, sanayi programını yürütmek görevini üzerine almıştır. Sanayii koruma
görevi dolayısıyla ürünlerin fiyatlarını yükselteceği için ülkede bir hayat
pahalılığı olacaktır. Ancak, hayat pahalılığını doğuran sebepler yalnız sınaî ürür
ler değildir. Kredi, enerji, nakliyat pahalılıkları, idarî ve beledî kararlar başlıca
nedenlerdir. Şimdiye kadar, Hükümet ve Meclis gereken fedakârlıkları yapmıştır.
Şekeri, tuzu, çimentoyu indirmiştir. Fakat elde edilen yararlar sınırlı kalmıştır.
Bunların hepsini birden ele alarak işletmek gerekmektedir. Birini alıp öbürünü
bıraktıktan sonra sonuç almak olanaklı değildir diyen Kitapçı, Cumhuriyet
Hükümetinin eline alıp da halledemeyeceği bir işin olmadığı kanısındadır.
Kitapçı'ya göre; enerji pahalılığında Eti Bank, İş Bankası gibi millî bankalar
gerekli önlemleri almışlardır. Ereğli şirketinin alınmasının başlıca nedeni de
budur. Enerji, kömür üzerine dayandırılmaktadır.
Ulu Önder'in, yaptıkları konuşmada petrol ve ürünlerinin ucuzlayacağına
işaret ettikleri halde, bütçe hakkındaki bütün sözlerde bununla ilgili bir bölüm
göremediğini belirtmesi üzerine, Fuad Ağralı, "petrol, benzin ve müstekatı hak
kında söyledim" diyerek anında tepkisini vermiştir.
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Gerek demiryolları, gerek deniz yollarının hükümetin elinde olduğunu,
demiryollarının çoktan işe başladığını, ucuzluğa doğru yürüdüğünü belirten
Kitapçı; bu ucuzluğun hububata da yansıtılmasını ister. Belediyelerin halka ağır
gelecek olan vergilerine de değinen Kitapçı, belediye gelirlerinin yükselmesini is
temekle birlikte, hayatın genelini sıkıştıracak vergilerden kaçınılması gerektiği
düşüncesindedir.
Konuşmasında üretim ve tüketim arasındaki farka da değinen Kitapçı bu far
kı tahammül edilemeyecek kadar çok bulmaktadır. Örneğin demirde Avrupa'da %
5 oranın da bir yükselme olurken, ülkede % 20 hatta % 30 birden yükselebilmek
tedir. Piyasayı bu tür dalgalanmalara açık bırakmak doğru olmadığı gibi, bir taraf
tan düzenli iktisat, diğer taraftan liberalizmin tam anlamı ile geçerli olması da
doğru bir şey değildir. İktisadi devletçilik, iktisat vekaletinin işlerini artırmıştır.
İktisadi devletçilik bir taraftan hükümetin doğrudan doğruya iş yapmasını içine
aldığı gibi, diğer taraftan da ikisadi işlerde düzenleme yapmak durumundadır. Bu
konuda İktisad Vekâletinin güçlendirilmesini ve elemanlarının kuvvetlendir
ilmesini ister.
Kitapçı; Celâl Bayar, Vekâlete geldiğinde ticari işlerde istikrar gerektiğini ve
ticari eğilimlere uyulması gerektiğini söyledi, fakat Merkez Bankası krediyi kes
tiği sırada ithalatçıların vade ile aldıkları malların dahi bedellerini peşin
ödemelerini istedi, oysa tüccar dışardan mal getirmiş, 6 ay vadem var diyor, peşin
vereceksin deniliyor. Güya Merkez Bankası bununla biran önce alacağını temin
edecekmiş, bu kurallara aykırıdır, yararlı da değildir. Çünkü mal kredisi bulan it
halatçı, takdir edilecekken sıkıntıya sokulmuştur. Oysa, mal kredisini çoğaltmak
ülkede iş hacmini artıracaktır diyerek buna tepki gösterir.
Kitapçı'nın hassas olduğu konulardan biri de gelirler kalemi içindeki şeker
işidir. Bu yıl için 10 bin ton şeker ithal edileceğine dikkati çektikten sonra, oysa
Bayar Hükümetinin izin veren kararnamesinde bunun iki yıl için geçerli olduğu
söylenmişti, süre dolmuştur ve şeker ithal edilmemelidir. Fabrikalar hazır durur
ken şekeri dışardan getirmeyi "mantıksız bulur".
Muvazene vergisi üzerinde de duran Kitapçı, iktisadî buhran vergisinden son
ra konmuş bir vergi olduğu için buna "şiddetli buhran vergisi" demektedir. Ona
göre bütçe, 1930 bütçesinin toplamını aştığı için bir kere buhran kalmamıştır.
Sonra ülkede bu vergi konduğunda hayat ucuzken alman kararlar ve önlemlerle
bütün fiyatlar yükseltilmiştir. Bütçe layihası da bunu göstermektedir. O halde
muvazene vergisinin konulmasının iki nedeni de ortadan kalkmıştır. Ne hayat
ucuzluğu ne de buhran vardır.
Maliye Vekilinin kazanç vergisine değindiğinden bahisle kendisinin de bu
konuda konuşacağını belirten Hüsnü Kitapçı, 20 milyon liranın 12 milyon
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lirasının hizmet erbabından alındığına, yalnız 8 milyonunun sanayi, ticaret ve ser
best meslek adamlarından alınan para olduğuna dikkati çekerek, 1933 yılında bu
son gruptan alınan paranın 10.950.000 olduğunu belirtmektedir. 1935 yılında as
gari mükellefiyet esası konduğu halde kazanç vergisi yine 8 milyonu geçmediğini
iddia ederek tüm bunların kazanç vergisinin "tadil ve ıslahını" gerektirdiğini
söyler. Vergi oranları indirilmelidir der.
Hüsnü Kitapçı sözlerini bir eleştiri ve bir teşekkürle bitirir. İncelemelerin
derin ve gerçeğe yakın yapılabilmesi için belirlenecek kişiler aracılığı ile yerlerin
de incelemeler yaptırılması konusunda geçen yıl yapmış olduğu dileğin yerine
getirilmemesinden dolayı Bütçe Encümenini eleştirir, yalnız dergi ve gazetelere
has olan, ucuz vergiye tabi kağıt getirme olanağına okul kitaplarının da dahil edil
mesinden dolayı da Hükümete teşekkür eder.
Berç TÜRKER (Afyon Karahisar): Türker'e göre; bütçedeki harcama kıs
mının her yıl sürekli olarak artması ülke için ağır bir yük oluşturmaktadır. Zira
harcamaları artırmak kolaydır ama gelir kaynakları yaratmak zordur. Ülkenin pek
çok gereksinimi olduğu açıktır. Bütç'e iki katına çıkarılsa bile harcama yapıla
bilecek kalemler bulunabilir. Maliye Vekili kredi isteğinde bulunmaktadır. Ancak
ülkenin gelirine göre harcama yapılmalıdır. Devletin gelirlerinin geçen yıllara
göre artması memnunluk vericidir. Her yıl gelirlerin bir kısmı, gelecekte kar
şılaşılabilecek sürprizlere karşı "ihtiyat parası" olarak tutulmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında iki büyük zorunluluk vardır: Birincisi;
uluslararası belirsizlik ve karmaşa karşısında vatan savunması, ikincisi; her ne
pahasına olursa olsun millî kalkınmamıza devam etmek zorunluluğudur. Savun
ma için olabildiğince harcama yapılması zorunludur. Özellikle tayyare filosu
güçlendirilmeli, deniz kuvvetleri artırılmalıdır. Çünkü Dünya "rahatsız bir sulh
içinde çalkalanıp duruyor". Barış içinde yaşamak arzusunda olan Türkiye'nin
uluslararası durum karşısında elleri bağlı kalamaz. Millî kalkınma için harcama
yapmak da zorunludur ve yakın gelecekte gelirlerin artması ile bunun ödülü
alınacaktır. Gereksinim çoktur ve bunları karşılamak için Maliye vekilinin
çabaları takdir edilmelidir. Zira her yandan gelen büyük para istemleri karşılan
maya çalışılmakta, malî kombinezonlar bulunmakta ve bütçe dengesini boz
mamak için dürüst bir siyaset izlenilmektedir.
Gelirlerin bir kısmı vergilerden oluşmaktadır. Hükümet, halkın malî duru
munu göz önüne alarak bütçenin harcama kalemi arttıkça var olan vergilere ek
leme yapmasa da bunlarda bir indirim yapması da olanaksızdır. Bir iki düzeltme
yapılabilir. Hükümet, hayat pahalılığına karşı ciddi önlemler almıştır, ancak bazı
yerlerde yapılan vurgunculuğu kökünden kaldıramamıştır. Vurgunculukla
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mücadele şiddetlendirilmelidir. Giyecek ve yiyecek maddelerindeki yüksek fiyat
lar karşısında da önlemler alınmalıdır. Şeker, tuz gibi ihtiyaç maddeleri ucuzlatıl
mışım Petrol ve benzin üzerindeki ağır vergiler de hafîfletilmelidir.
Nakliye ücretleri konusuna da değinen Türker, üreticinin eline geçen ilk fiyat
tan sonra , malın üzerine binen nakliye vb. ücretler ile anormal bir artış yaşan
makta olduğuna dikkati çekerek, bu işte bir "teşkilat noksanlığı" görmektedir. Yol
üzerindeki nakliyecilik başıboş ve ilkel bir haldedir der.
İnönü Hükümetini önemli kararlarından birinin de köylüyü arazi sahibi yap
mak olduğunu vurguladıktan sonra, bu sayede köylünün üretici olacağı, yokluk
tan kurtulacağı, ülkenin üretiminin artacağını belirtir.
Milli paradan da söz etmek istediğini belirten Türker, Türk parasının istikrarım
koruduğunu düşünmektedir. İsmet İnönü Hükûmeti'nin gösterdiği büyük hassasiyet
sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredisi, malî itibarı yükselmiştir. Asla enflasyon
taraftan olunmamıştır. Tedavülde bulunan "evrakı nakdiye " miktarı ülkenin nakit
gereksinmelerini ancak karşılamaktadır. Hükümet buna ek olarak gümüş para bas
mış ve nakit ihtiyacı karşılanmıştır. Merkez Bankasının, Hükümetin emri ile her yıl
altın stokunu artırması da yerinde bir önlemdir. Bir ülkede altın stoku ne kadar çok
olursa, o ülkenin malî durumu o kadar güçlü olacaktır der.
Önceki yıl kambiyo işlerinin Merkez Bankası tarafından belirlenmesini is
tediğini ve Hükümetin de bunu başardığını belirten Türker, bu sayede kambiyo iş
lemlerinin düzenli bir şekilde yürüdüğüne dikkati çeker. Bununla birlikte ülkeye
döviz girmesinin, malî işler için zorunlu ve yararlı olduğunu, ihracat mallarının
gittikçe artmasının ve turist getirecek organizasyonların canlandırılmasının döviz
işinde önemli bir rol oynayacağı kanısındadır.
Devalüasyon konusuna da değinen Berç Türker, pek çok devlet yaptığı halde
Türkiye devalüasyon yapmamayı ülkenin genel çıkarlarına daha uygun bul
muştur, istikrar gösteren Türk parasının değerini düşürmenin "ne mantıka ve ne
de aklı selime" uygun düşmediğini belirtir. Parayı rahat bırakmalı, ucuzluğu ve
üretimi artırmalıdır. Fiyatların maliyeti düşürülmelidir diyen Türker; Finans
Bakanına iki soru sorar:
Özellikle İstanbul ve İzmir'de gayrimenkul malların değerleri giderek düş
tüğünden, bu durumun önüne geçmek için Emlak Bankasının ve Emniyet San
dığının halkın çıkarlarına uygun bir şekilde işlemeleri için geçen yıl bu işle biz
zat ilgileneceklerini söyleyen Maliye Vekilinin buna dair iyimser bir cevapları var
mıdır?
Vergi tahsilinde, mükellefleri tedirgin etmemek için gereken emirler verilmiş
midir? Vergilerin tahsilinde çok dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Örneğin;
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Vergi tahakkuku adalet çerçevesinde yapılıyor mu, mükellefin malî durumu dik
kate alınıyor mu, cezalar görünen bir yolsuzluktan dolayı almıyor gibi görünse de
asıl sorun hak ve mantığa dayanılarak mı hareket ediliyor, der. Vergilerin tahsili
çok nazik ve önemli bir iş olduğu için bu işle görevlendirilen memurların zeki,
hak ve mantıkla iş gören kişiler olmasını ve bunların da sürekli kontrol altında
tutulmasını ister.
Ülkenin, mükemmeliyete çok çabuk varacağına emin olduğu için düşündük
lerini içtenlikle söylediğini belirten Berç Türker vatan için doğduklarını, Ulu Şefin
idaresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin "âleme hayret veren bir hayatiyet" göster
diğini ve Ulu Atatürk'ün yüksek direktiflerini izlerken en büyük rollerden birini
oynamaya aday olduğunu düşünmektedir. İnönü'yü, dünyanın en çok çalışan baş
vekili olarak niteledikten sonra; iç ve dış her millî sorun ve ihtiyaç karşısında
daima büyük bir hassasiyet göstererek ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu
tüm dünyaya gösterdiğini, bu şartlar altında da Türk milleti daima yükseleceğini
ve daima mutlu olacağını vurgulayarak sözlerini tamamlar.
Halil MENTEŞE (İzmir) : Menteşe, 1936 yılı "mesud ve hayırlı" bir yıl ol
muştur. Maliye vekilinin beyanları ve Bütçe Encümeninin açıklamalarına göre ül
kenin ticaret balansı büyük bir aktifle bitmiştir. İhracat kıymeti, ithalattan
25.000.000 lira fazladır. Ancak, bu gerçek değer değildir. Menteşe, bunun üzerine
15.000.000 eklenmelidir. Zira ithalat kıymeti, manifesto değeri olduğu için bir
dereceye kadar gerçeğe uygundur. İhracat değeri ise borsa fiyatıdır. Bunun üzerine
manipülasyon, tahmil, vapur ücreti, sigorta bedeli, tüccarın kâr ve komisyonunu da
eklemek gerekir. Bütün bunların eklenmesi ile ülkeye giren paranın gerçek toplamı
anlaşılabilir ve her ülkenin şartlarına göre bu fark, % 10 ile 15 arasındadır. O hal
de ülkenin balansı 40 milyon liralık bir aktifle kapanmış olmaktadır. Bunda ulus
lararası değişimin genişlemesi ve fiyatların yükselmesi önemli bir etki yapmış ise
de kliring sözleşmesinin de önemli bir etkisi olmuştur. Fakat her sistem gibi bunun
da sakıncaları vardır. Bu yıl, bu sakıncalar ortaya çıkmıştır. Döviz vermeden mal
almakta en çok ihtiyacı olan Almanya'da önemli bir para bloku kalmıştır. Bu blok,
ticaret ve ziraat çevrelerinde endişe uyandırmıştır dedikten sonra İktisat Vekilin
den kendilerini bu konuda aydınlatacak bir açıklama ister.
Halil Menteşe, sanayi konusunda da incelemeler yapmıştır. 1933'de yerli
sanayiinin safi üretim değeri 39 milyon iken 1935'de 73 küsur milyona çıkmıştır.
Yeni açılmış olan fabrikalardan bir milyon lira muamele vergisi alınması olası ol
duğuna göre, bu miktar 90 milyonu bulacaktır. Bir yandan dışarıdan alınan sanat
sal şeyler gereksinimlerini içerde büyük oranda sağlamak yolunda büyük adım
larla yürürken, diğer taraftan da ihracat da genişleme önlemleri alınabilecek bir
duruma gelmiştir. Bütçe Encümeni mazbatasında buna dair işaretler de vardır,
Menteşe bu konuda da açıklama istemektedir.
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Halil Menteşe, yaptığı incelemeler sonucunda iki büyük sonuca ulaşmıştır:
Birincisi, 1933-1935 yılları arası dikkate alındığında, iki yıl içinde amelenin ran
dıman yeteneğinin % 40-45 artmış olduğudur ki bu, ülkenin sanayide büyük
başarılar kaydettiğinin göstergesidir. İkincisi ise, fabrikaların yerli hammaddeyi
olabildiğince çok kullanmakta olduklarıdır. Yerli hammadde kullanımı % 85,
yabancı kullanım % 14'tür ki Menteşe bundan köylü arasındaki değişim alanının
genişlemekte olduğu sonucuna ulaşmaktadır.
Maliyeye gelince; iktisadî genişlemenin sonucu olarak özellikle gümrük ve
tüketim vergilerinden büyük bir randıman farkı olmuştur ki bu yaklaşık 20 mil
yona ulaşmıştır. Çok sayıda çiftçinin mallarının tümünün yüksek fiyatlarla satıl
mış olmasının da bunda önemli bir etkisi vardır. Ancak, Menteşe'ye göre; köy
lünün, çiftçinin maliyet fiyatları üzerinde, borç, ulaştırma ücretleri, vergi ve
gereksinim duyulan eşya fiyatlarının düşürülmesi gibi, alınmış olan hafifletme
önlemleri, malı değerine satmak kadar etkili olmuştur. Hükümet bu konuda gös
termiş olduğu çabaya devam etmelidir. Menteşe, icraatları dolayısı ile Fuat Ağralı'ya söylemiş olduğu acı sözlerden dolayı bir alınganlık göstermediğine dikkati
çekerken, Şükrü Kaya'nın Ziraat Bankası nedeni ile söylediklerinden büyük alın
ganlık duyduğunu, oysa kendisinin hiçbir zaman samimiyetten ayrılmadığını,
sözlerinde ne kendisine ne de Hükümete bir saldırı olmadığını da belirtmiştir.
Menteşe'ye göre, malî durum ile ilgili olarak önemli olan nokta, tahsilatın
% 100'e yaklaşmış olmasıdır ki bunda Maliye Vekilinin vergi toplamak için oluş
turduğu "teşkilaf'm payı büyüktür.
Halil Menteşe, ülkenin geleceği konusunda önlemler alırlarken "bitişik
bulunduğumuz" Avrupa'nın göz önünde tutulmasını rica etmektedir. Avrupa'nın
durumu iyi incelenmelidir. Çünkü, orada "bizim için tehlikeler dolu olduğu gibi
ibret misalleri de vardır." Avrupa üç yönden sıkışık durumdadır. Birincisi, "nüfus
yığını vaziyeti"dir. Sonra Endüstri ve ticaret üzerine kurulmuş bir kıta olan Av
rupa, şimdiye kadar Asya ve Afrika milletlerinin hammaddelerini sömürerek ve
kendi sanayi ürünlerini onlara satarak çıkış yolu bulmuştur. Oysa şimdi, başta
Türkiye olmak üzere bu milletler sanayileşmekte ve Avrupa'nın bu kapıları gün
den güne azalmaktadır. Üçüncüsü ise, tekniğin günden güne ilerlemesi ile, amale
için iş sahasının giderek daralmakta olmasıdır. Avrupa'nın Habeş üzerine ilk sal
dırışı ile de küçük büyük tüm milletler geleceklerini tehlikede gördükleri için
silahlanma yarışma başlamışlardır. Avrupa "ahlâki ve şedid bir buhran içerisin
dedir." "Motor ordulara girdikten sonra" silahlanma harcamaları yüz kat artmış
tır. Bu durum karşısında ülkenin geleceğine dair esaslı, işleyen ve güçlü önlemler
alınması zorunludur. Cumhuriyet Hükümeti, şimendifer siyasetini tercih ederek
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büyük isabet etmiştir, bu yapılmamış olsaydı, Avrupa'nın ilk saldırışı karşısında
Türkiye olacaktı. Bu nedenle yapılan 2000 kilometre şimendifer hatlarına daha
binlercesi eklenmelidir. Ayrıca; yol ve limanlar yapılmalı, madenler işletilmeli,
nehirler "regülarize " edilmeli ve bataklıklar kurutulmalıdır. Meclis, bu kadar iş
için ne tür önlemler alabileceğini düşünmelidir der. Ancak Menteşe, uzun vadeli
borç para alımını önermemektedir. Dünyadaki buhran devam ettiğinden bunun,
ülke için bir "felaket" olabileceği kanısındadır. Bununla birlikte, "30 milyonluk
bir amortisment karşılığı ayrılıp bunu 15 sene konsolide ederek 5, 6 senede 300
milyonluk iş" başarılabilecektir. 20 milyon fazla veren bir bütçe karşısında 30
milyon amortismanı "böyle muazzam bir maksat için " ayırmak zor olmasa gerek
tir. Dünyanın durumu uzun bir barışın devam edeceğini göstermemektedir. Fran
sız Mebusan Meclisi Reisi Eryo'nun dediği gibi, "artık ahlâk nosyonu, insaniyet
nosyonu kalmamıştır" der.
Halil Menteşe, belirttiği konularda başarıya ulaştıkları gün, bölünmüş düşman
ne kadar güçlü olursa olsun, sınırlarımızı geçmeden elinden silahının alınacağı
kanısındadır.
Dahiliye Vekili Şükrü KAYA (Muğla) : Acı gerçekleri tatlılıkla belirtmek
istediğini, ancak bunun Halil Menteşe tarafından bir alınganlık göstergesi olarak
ele alındığını belirten Şükrü Kaya, görevlerinin, gerçekleri olduğu gibi söylemek
ve herkesin söylediğini sessizlik içinde dinlemek olduğu düşüncesindedir. "Sözün
aldığı harareti heyecanımıza ve samimiyetimize bağışlamalarını rica edeceğim "
diyen Şükrü Kaya'ya göre Fırkanın şiarı, ülkeyi ilgilendiren her sorunu "bu kür
süden, olduğu gibi, bütün çıplaklığı ile " tartışmak ve bir sonuca varmaktır. Fır
kanın başarısının tek esası ve sırrı da budur. Eğer varsa, sorumluluk ve hizmet
zevki de bundan ibarettir der.
Refik İNCE (Manisa) : Maliye vekilinin sözlerindeki kesinlik, devlet
makinesindeki düzen ve gücü gösteren emniyet, onaylayacakları bütçe için en
güzel "teminattır." Bütün büyük borçların ödendiğini ve ödeneceğini, yüküm
lülüklerin "dakikasında " yerine getirileceğini belirten bu sözlerin içte ve dışta
güven veren, gerçekten güçlü bir Hükümetin açık ifadeleridir diyen İnce; 20 mil
yonluk fazla da bu çalışmaların övünç veren sonucudur. Bu fazlalığın bir kıs
mının, geçmişteki hataları onarmak ve gelecekteki "milli bina "yi güçlü bir şekil
de kurmak için maarife ayrılmasının ise ayrı bir değer taşıdığını, millî savunmaya
aynlan pay için ise söz söylemeye gerek olmadığını, çünkü Türk, millî savunma
davasını canının üstünde tuttuğunu ve geleceğini kuracak programı da uy
gulayabilmek olanağına kavuştuğunu belirterek, Hükümetten tek dileğinin gele
cek yıl için de böyle bir fazlalık sağlama başarısı göstermesi olduğunu söyler.
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Refik İnce, muvazene vergisi üzerinde durarak, bu vergi mükellef olan vatan
daşlara verginin, bir yıl sonra kalkacağını söyledikten sonra kaldırmamanın, ken
dileri gibi "programlı, sözünün eri ve her dediğini behemehal yapan kuvvetli
Hükümetin ve Meclisin şiarına " uymadığını ancak, içinde bulunulan zorunluluğu
kabul eden vatandaşların yüklenen külfeti, memnuniyetle kabul ettiklerini de
"memnuniyete şayan " bir hareket olarak niteler. İnce'nin dileği, gelecek yıl için
gelirlerin fazla olması ve bu fazlalığın vergiler üzerinde indirim vesilesi olabilmesidir. Zira, milleti idare edenlerin en büyük zevki, milletin üzerindeki yükleri
ve acıları kaldırmaktır der.
İnkılâp devrinin açık niteliklerinden birinin de hesap sorunu olduğunu belir
ten Refik İnce'ye göre bu, eski dönemden yeniye geçen hesapların tasfiyesinde
gösterilecek dikkat ve özen sorunudur. Gerek kişiler, gerekse diğer milletlerle iliş
kilerden doğan borçların tasfiyesi için tutulan kesin yola rağmen birkaç konuda
ki sessizlik, bir eksikliktir. Pek çok kez bu konuya değindiğini belirten İnce, bu
kez sorunun Maliye vekâletince üzerine eğilinmesi gereken bir konu olarak al
gılanmasını istemektedir. O da, gayri mübadiller meselesi ile Yugoslavya'dan
gelen vatandaşların hukuku sorunudur. Hükümet reisinin sekiz on yıl önceki
beyanları, kanunların gereği, sürekli olan ricaların oluşturduğu zorluklar,
Hükümetin bu konuyu bir an evvel çözümlemesini zorunlu kılmaktadır. Yugos
lavlarla yapılan sözleşmeden buyana yaklaşık 4-5 yıl geçtiğini, ilgili vatandaş
sayısının ise 9900 olduğunu belirten Refik İnce, "artık komisyon mu çalışacak,
yoksa bir daire mi çalışacak, ne olacaksa olsun. Bu vatandaşlara hakkınız vardır
veya yoktur; hakkınız varsa şu kadardır deyip vaziyeti kesmek; artık başka mem
leketlerden buraya gelmiş ve mukadderatını tamamen Türk mukadderatına bağ
lamış olan vatandaşları intizardan kurtarılmasını ister. "
Refik İnce'nin mebus olduğu zamandan beri "gayet haklı olarak" sürekli
başkan ve üyeleri değişmekte olan Bütçe Encümeninden bir ricası vardır.
Muvazenei umumiye kanununa bağlanan cetvel içinde 13 yıldan beri yaşayan bir
madde vardır ki bu, 1340 yılı bütçe kanununun 7. maddesidir. İnce, bunu geçici
olarak korumaktaki yararı sormaktadır. İsteği, kanunu "anlaşılmaz bir muamma"
halinden çıkarmak ve ayrı bir kanun yapmaktır. ''''Fakat Bütçe encümeni arkadaş
larım, her zaman yaptığım bu ricayı bir türlü isaf etmediler:" diyen Refik İn
ce'yi, Bütçe Encümeni Başkanı Mustafa Şeref Özkan "Mazbatayı okumadınız
galiba " diyerek yanıtlamıştır. Refik ince mazbatayı okumuştur ve işlerin bir an
önce halledilmesi Lonusunda Bütçe encümeninden ve Hükümetten ricada bulun
mayı ayrı bir görev saymıştır.
Emin SAZAK (Eskişehir) : Emin Sazak için bütçe rakamlarını eleştirmek
"biraz güç" olacaktır.
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Zira, bütçede 30 milyon artı varken, arkadaşlarınca muvazene vergisi alın
ması isteği, sanki ortada bir "muvazenesizlik var"mış gibi bir görüntü yaratmak
tadır. Ona göre, maaşlılar ile üreticiler arasında, vergi veren arasında ne zaman bir
denge sağlanırsa, o zaman dengesizlik ortadan kalkacaktır. Dengesizliği, maaş
ların barem ve emeklilik kanunlarını yaparken başlattıklarını, dünyanın şimdi
görünen durumu alabileceğini de tahmin edememiş olduklarını belirten Emin
Sazak, muvazene vergisinin kalkması taraftarı değildir. Çünkü üretici ile maaş
lılar arasındaki denge henüz sağlanamamıştır. Sazak, maliye vekaletinden hangi
vergilerin "daha çok sıkıcı, ezici ve zararlı olduğu, halkı müteessir ettiği",
"maliye cephesinden de bilinerek" kendilerine getirilirse hem "bu sevimli
muvazene" bırakılmamış olacağını, hem de milletin kendilerinden beklediği
"sıkıcı şekillerin " ortadan kalkacağını belirtir.
Klering'in kalkacağı söylentilerine karşılık Sazak "kontenjan şekli" hafif
letilerek iyi yöntemler bulunacağı kanısındadır. Değişim (mübadele) yöntemi
Türkiye'ye uymamaktadır. Çünkü sanayie "bizden 300 sene evvel başlamış mil
letlere karşı, gümrük kapılarını açarak buyurun dersek, 48 saat zarfında fabrika
bacaları sönmeye " başlayacaktır. "Bu bizim için bir yaşamak zaruretidir. " Bu
yalnızca Hükümete vergi sağlamak için değildir. Yaşam kaynağı, geleceği sağ
lama kaynağıdır. Ülkede fabrikalar kurulmalı, gelişmeli ancak bu, fiyat yüksel
mesine neden olmamalıdır. Bu konuda, korumayı da pek yerinde bulmamaktadır.
"Bütün çimento müesseseleri eskidir, faizleri ucuzdur, pişmiş adamlardır. Ser
mayeleri geniştir. Milletin kesesinden alarak bunları himaye etme(k) " yerinde
değildir. Bunların % 100, % 300 kârından bu ülkeyi kurtarmak gerekir der.
Emin Sazak'm Millî Müdafaa Vekâletinden de bir ricası vardır. Ona göre,
satın almalarda "komisyonlar pek fahiş "i\x. Satın almalarda aracıyı ilk kez or
tadan kaldıracak "Müdafaai Milliyedir. " Zira 50 milyonluk alımda 15-20 milyon
gitmektedir. Sazak, ayrıca "bugün evlere verilen askerleri görüyorum, altı ay
talim yapıyorlar, aklım ermediği halde, kendim askerlikten anlamadığım halde
diyeceğim ki bu askerler için 6 ay talim kâfi değildir. Bunu söylemekle ben bir
vebalden kurtuluyorum" diyerek, anlamadığı bir yön varsa inceliklerinin ken
disine anlatılmasını da istemiştir. Sazak'ın bu isteğini General Kâzım Sevüktekin
(Diyarbakır) "onlar gayri müsellâhtır " diye karşılamıştır.
Emin Sazak, "bir muamma gibi görünen " köylüyü okutma konusunda Maarif
Vekilinin çalışmalarını ümit verici bulmakta ve iyi sonuçlara ulaşılacağını um
maktadır. Köylüyü okutmak olanaklı olacaktır. Köylü öküzün çatılmasını, tohu
mun fenni şekilde ekilmesini ve saireyi az zamanda öğrenecektir diyerek Maarif
Vekiline teşekkür eder.
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Ziraat işlerine gelince; Sazak, Cumhuriyet devrinin ziraat bütçesinde bu yılki
kadar rakam görmemiştir. Önceki yıllarda ele geçen paralar bölüştürülür, sonun
da ziraat işlerinin hepsi "kör topal" kalırdı. Bir çiftçi çocuğu olarak, bu ülkenin
evladının "doktor, tayyareci, mühendis, müteahhid" olabildiğini ama ziraatçı ola
madığını düşündüğünü belirten Sazak, "neden bunlarda bu kabiliyet olmasın?"
diye sormaktadır.
Orman Kanununu da eleştiren Sazak, ormanların korunması için keçilerin
yasaklanmasını doğru bulmamaktadır. Zira halk öteden beri keçinin sütü ile
geçinmekte, yağını almakta, gıdasını sağlamakta ve tiftiğini satarak pek çok
gereksinimini karşılamakta sonunda vergisini ödemektedir. "Ormanlarımızı
muhafaza edeceğiz diye, dedelerimizin kabahatini, vazifemizi yapacağız diye, bir
den bu nesle yükletmek ve memleketin bir çok yerinde barınabilen ve çok lâzım
olan keçiyi derhal mahva teşebbüs etmek doğru değildir." Zaten bu ülkenin %
60'ında, kanunla kaldırılmak istenen keçiden başka bir hayvan da barınamaz.
Yapılması gereken, gerçek ormanları koruma ruhunun halka aşılanmasıdır. Yoksa
çalılık ve çırpılık yerleri orman sayarak, halkın dörtte üçünün geçindiği yerleri
orman saymak, kanundan beklenen yarar yerine zarar getirecektir der.
Emin Sazak, Kombinalar konusuna aklının ermediğini söyleyince gülüşmeler
olur. Bunun üzerine kombina tarifini, artçısının (saik) ne olduğunu, nerede baş
layıp bittiğini aklının almadığını belirten Sazak bu, tamamiyle köylü işidir ve bil
gisi dahilinde olduğu halde aklı almamıştır. Zira köylüyü kalkındırma amacı çok
yüksektir. Hükümetin şiarına bundan başkası da yakışmamaktadır. Bu amaç uğ
runda 15-16 saat çalışan Hükümetin bütün çalışması, bütün didinmesi ülkenin,
milletin refahı içindir. Ancak bu yüksek anlayışı tutarken, bu yola gidilirken ay
kırı yollara sapıtmamasını ister. Zira Sazak, köprüler ödeneğinde beş yüz bin
liralık bir eksik görmüştür. Oysa ona köprü kadar Türk'ü anlatan bir şey yoktur.
Bu konularda çok dikkatli olunmalıdır.
Eskişehir'de tohum ıslah istasyonlarında baytarların, gençlerin, çalışmaları
Sazak'in göğsünü kabartmış ve bu işten de mutlaka yüz akı ile çıkılacağı iz
lenimini almıştır. Bu konuda geç kalınmış olsa da kısa zamanda telafi edileceği
ni belirtir. Emin Sazak, gelecek yıl için kazanç ve ağnam gibi vergilerde bir in
dirim yapılmasını dileyerek sözlerine son vermiştir. Bu eleştiriler üzerine söz alan
Maliye Vekili şunları söylemiştir:
Maliye Vekili Fuat AĞRALI (Elaziz): Hüsnü Kitapçı arkadaşım, umumî
mahiyette temas ettiği noktalardan biri, hususî bütçe mahiyetinde olarak, muh
tariyeti idariyeyi, şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan müesseselerin bütçelerinin Yük-
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sek Meclisten geçmemesinin doğru olmadığı, binaenaleyh bunların şimdi olduğu
gibi Meclisin üç encümeni birleştirmek suretile heyeti umumiye halinde büt
çelerinin kabulü şeklini değiştirerek diğer bütçeler gibi Yüksek Heyetin tasvibine
arzolunması keyfiyetidir.
Bu meselenin esası İktisad Vekâletine aid ise de maliye esaslarına da temas
etmek itibarile arzı cevab etmek istiyorum. Bu şeklin daha mütekâmil bir hale if
rağı için İktisad Vekâleti ile Maliye Vekâleti müştereken tetkikatta bulunmaktadır.
Yapılacak tetkikat neticesinde bulacağımız en mütekâmil şekil Meclisi Aliye arzolunacaktır. Bu maruzatımla bu günkü şekil üzerinde ısrar etmek fikrinde ol
madığımızı tebarüz ettirmek istedim.
Muvazene vergisi üzerinde gerek Hüsnü Kitabet ve gerekse diğer arkadaşlar
tevakkuf ettiler. Deminki maruzatım arasında da arzettiğim veçhile vergilerden
ağır görülenlerin imkân buldukça nisbetlerinin tahfifine gitmek programımızın
esasıdır. Muvazene vergisinin tahfifine gidemediğimizin sebebi, Yüksek Heyetin
malûmu olduğu veçhile, bütün memleketler ve bütün cihan silahlanmağa doğru
gitmektedir. Memleketimizin hakkı bahasına taallûk eden müdafaa hizmetleri,
sanayileşme hareketimiz, imar programlarımızı noksan bırakamazdık. Bu itibar
ladır ki muvazene vergisinin tahfifine bu sene gidemedik. Hükümet bunu düşün
memiş değildir; Fakat imkân bulunmamıştır. Bir taraftan demin arzettiğim gibi
ordumuzun takviyesine aid olan tahsisatı vermekte olduğumuz gibi diğer taraftan
da köylümüzün kalkınması iktisadî yattaki yükselmeyi istilzam edecek tahsisatın
verilmesi ve aynı zamanda yine hayat ucuzluğunu istilzam edecek vergi tahfifleri
yapmakla bu sene iktifa etmek zaruretindeyiz. Önümüzdeki sene vüsat hâsıl ol
duğu takdirde üzerinde tahfife başlamak istediğimiz vergiler meyanında
muvazene vergisi de vardır.
Berç Türker arkadaşım, bir taraftan fazla masraf edilmesin ihtiyat para sak
layalım, çünkü dünyanın vaziyeti pek de pembe renk değildir, diyorlar. Bu suali
irad etmekle beraber kendi kendilerine cevabını da veriyorlar. Hakikaten bir
vatanperverane his ile söylediği bu sözleri alkışlarım. Ayni zamanda memleketin
silahlanmasına büyük ehemmiyet verilmesi vaziyeti umumiye itibarile lâzımdır.
Aynı zamanda sanayileşme işleri için büyük tahsisat sarfına da mecburuz.
Binaenaleyh kendilerinin itiraf ettikleri ve Heyeti celileye arzettiğim veçhile faz
la görülen masraflara memleketin müdafaası, sanayileşmesi, köylümüzün kalkın
ması ve diğer hayatî olan hususata tahsis edilmiştir. Bu sebeblerle fazla
paramızın saklanması mümkün olmadığı gibifaideli de değildir.
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Berç Türker, İstanbul, İzmir 'deki emlâk fıatlarının düşmekte olması itibarile
Maliye Vekâleti, Emlâk Bankası ve emniyet sandığı nezdinde teşebbüsatta
bulunacaktı, ne yapılmıştır diye sual ettiler. Emlâk Bankasile temas ettik. Borç
ların uzun vadelere bağlanması ve merhun olan malların satılmasından mümkün
olduğu kadar ihtiraz edilmesi hususunda lâzım gelen kararları aldık. Yani bu
müesseseleri bu yolda harekete teşvik ettik onlar da kabul ettiler. Kezalik hazine
den müdevver emlâk satışlarının uzun vadelere bağlanması için nizamnamede
icabeden tadilâtı yapmak üzere Emlâk Bankası heyeti umumiyeyi içtimaa davet
etmiştir. Bunları da gazetelerde görmüş, okumuşsunuzdur. Bu hususta lâzım gelen
teşebbüsatta bulunulmuştur.
Refik İnce arkadaşım muvazene vergisine temas etmişlerdi. Buna demin arzı
cevab etmiş oldum. Temas buyurduğu mevzular içerisinde gayri mübadiller mese
lesi de vardır. Gayri mübadiller muahedelerin, kanunların derpiş ettiği tavizleri
yine gayri mübadillerin arzu ettikleri esaslar dairesinde tasfiyeye çalıştık. Bu iş
lerin henüz tasfiye ve intaç edilmediğini görmekteyiz. Bunun üzerinde tetkikat
yaptırdık. Radikal bir şekilde katı bir neticeye isal edecek hal esaslarını yakında
Yüksek Meclîse arzedeceğimi ümid ediyorum,
Yugoslavya 'da mal terketmiş olanların malları mukabilinde almış olduğumuz
paralar tamamile bankada muhafaza altında bulundurulmaktadır. Bunları sui is
timale meydan vermeyecek bir surette tevzi esaslarını tesbit etmek üzere muhtelif
daireler mümessillerinden müteşekkil bir komisyon vücude getirilmiştir. 6 bin
küsur olduğu söylenen dosyalar tetkik edilmektedir. Ve tevziat için en basit bir
şekli hal bulunması için Hariciye ile sıkı temas halindeyiz. Bunun da mümkün ol
duğu kadar tesrii için takibatta bulunacağız.
Emin Sazak arkadaşımız. Maliye vekâleti vergilerin yalnız şekli üzerinde
alâkadar olmuş biraz da mabetlerini tahfif etsin diyorlar. Demin bütçenin heyeti
umumiyesi hakkında maruzatta bulunurken arzetmiş olduğum veçhile bir taraftan
vergilerin cibayet ve tahakkuku usullerinde sadelik ve kolaylıkla temini için
tadilât ve ıslâhat yapmakla, diğer taraftan imkân bulmak şartile tahfif etmeğe
devam edeceğimizi arzetmiştim. Bunun fili misalini görmekteyiz, şeker, çimento,
hayvanlar vergilerinin ve tuz resminin tenzilâtı bu cümledendir. Bu sene içinde
Heyeti Celileye getireceğimiz tahfifler meyanında sanayide en ziyade şikâyeti
mucib olan elektrik vergisinin tenzili vardır. Aynı zamanda petrol, benzin ve müştakkatı üzerindeki verginin tahfifide vardır. Hayvanlar vergisinin ezici olduğu
şeklinde tavsifine mahal olmamakla beraber onun da imkânlarla tahfifi prog
ramımız içindedir.
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Hüsnü Kitapçı arkadaşımız kazanç vergisi nisbetlerinin tahfifinden bahset
tiler. Demin vaki olan maruzatım sırasında arzettiğim gibi, kazanç vergisinin
esaslı surette ıslâhını derpiş eden lâyiha hazırlanmıştır. Ancak bu büyük lâyihanın
çıkmasına intizar etmeksizin kazancı az olan mükellefler üzerinde ağır görülen ve
kezalik şikâyeti mucib olan kısmaların tahfifi işinin sürüncemede kalmaması için
tadilen ayrıca küçük bir lâyiha takdim ettik. Zannederim ki, bununla kendi maksadları da hâsıl olmuştur,
Fevkalâde bütçe, adi bütçeye merbut olsun, demişlerdi. Şurasını arzedeyim ki,
fevkalâde bütçe yapmıyoruz. Âdi bütçenin yanında bir de fevkalâde bütçemiz yok
tur. Böyle yanlış bir telâkkiye gidilmesin. Fevkalâde bütçe merasimi büsbütün
başkadır. Bilmünasebe arzettiğim veçhile, Yüksek heyetten aldığımız müsaadeye
göre Hazinenin normal membalarının haricinde elde etmiş olduğu kredilerden is
tifade etmek suretile bu yolda adi bütçeye girmeyen hizmetlere tahsis edilmek
üzere ayrılmış paralar vardır ki bu kredilerin itfası için Düyunu umumiye büt
çesine altı milyon lira koymuş bulunuyoruz. Bu, krediler fevkalâde bütçe ol
madığından bütçeye rabtını hiç bir vakit düşünmedik. Ve doğru değildir. Fev
kalâde tahsisat lâyihası şeklinde olan bu lâyiha da bu günkü ruznamededir, ar
kadaşlara tevzi edilmiş bulunmaktadır.
Hariçten şeker idhaline devam edilmek doğru değildir, dediler. Şurasını ar
zedeyim ki, bu gün mevcud olan fabrikalarımız 65.000 ton üzerinde çalışmak
tadırlar. Bunların azamî randımanı 75.000 tondur. Halbuki şükranla arzedeyim.
ki, bugünkü istihlâkimiz 85.000 tona çıkmaktadır. Bütün ihtiyacımızı dahilde tat
min için yeni bir fabrika yapmak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh şeker idhali
varidat temini için değil, ihtiyacı karşılamak içindir. Hakiki ihtiyacın; mevcud
fabrikaların istihsalinin istihlâke kifayet edecek randımanı veremiyecek halde
bulunmalarından dolayıdır.
Başka noktalar hakkında ne emir buyurulursa arzı cevab edeyim.
General Kâzım SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) : Bir sual soracağım. Çok
miktara baliğ olamayacağını tahmin ettiğim; miktarı, beyan buyurdukları büyük
işlere yaramayacak kadar az olan eski kanunla tekaüd edilen vatandaşların
muvazene vergisinden istisnası acaba düşünülemez mi?
Maliye Vekili Fuat AĞRALI (Elâziz) : Muvazene vergisinin arzettiğim gibi
mahiyeti muvakkattir ve bunun yine arzettiğim gibi bütün vatandaşlar üzerinden
tahfifi derpiş edilmektedir. Buna rağmen adeta bu vergi devam edecekmiş gibi
herhangi bir istisna yapılması bilmem ki Heyeti âliyenizce tensib buyurulur mu?i
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Bütçe Encümeni Reisi Mustafa Şeref ÖZKAN (Burdur) : Özkan, bütçe
üzerinde bir açıklama yapmak için kürsüye gelmemiştir. Çünkü, bir ülkenin devlet
hayatını gösteren "enpürüzsüz, en kati ve en resmi" belgeleri bütçelerdir. Bu belge
Cumhuriyet hayatımızın başından beri bu milletin idare sorumluluğunu üzerine al
mış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne dereceye kadar basan ile iş gördüğünü
sürekli olarak göstermiştir. Özellikle 1937 bütçesi düşmanlar için bile, ülke
idaresinin nasıl geliştiğini en düzgün şekilde gösterecek bir belgedir. Özkan, Refik
İnce'nin çok hassas davranarak, bütçe mazbatalarını, diğer kanun ve mazbataları
okuduğu halde muvazenei umumiyeye bağlı H Cetveli konusundaki bölümü oku
mamış olduğunu görmüş ve onun bu konudaki endişelerini gidermek için söz almış
tır.
Hükümet, bu yıl verdiği muvazenei umumiye kanununda H Cetvelini çıkarmış,
26 kanun olmak üzere ayrı ayrı kanunlar halinde Meclise sunmuştur. Bütçe En
cümeni de bu zorunluluğu takdir ederek H cetvelini çıkarmak ve bu kanunları sonuç
landırmak istemiştir. Yalnız bu 26 kanunun gelir ve harcamaya ilişkin hükümlerini
içeren ve bu hükümlerin öndeki tatil devresine kadar tamamen sonuçlandınlamaması ihtimali bulunduğundan, H cetveline bunları almakla birlikte 26 mad
deyi gündemine almış ve Meclise göndermiştir. Eğer Encümen H Cetvelini bütçeye
eklememiş olsaydı, bunların taşıdığı hükümler Hazirandan itibaren uygulanacak büt
çede işleyeceği için hükümsüz duruma düşecekti. Hem o hükümlerin 1937 yılında
uygulanmasını sağlamak için onları H cetveli olarak eklemiştir, hem de Refik înce'nin isteklerini yerine getirmiş olmak için onları kanun halinde Meclise sunacak
tır. Bunlar arasında öyleleri vardır ki sadece Bütçe Encümeninin incelemesi ile kal
mayacaktır. Kanunlar diğer encümenleri de ilgilendirmektedir. Bu nedenle gecik
mesi olasılığını düşünerek Refik İnce'nin isteklerini yerine getirmiş olmakla birlik
te, bu yıl için, geçen yılkı yöntemin uygulanması zorunlu görülmüştür der. Berç Türker, raportör yöntemine niçin uyulmadığını sormuşlardı. Bütçe Encümeni geleneğin
de, her vekâlet bütçesini incelerken raportörler tayin eder ve inceleme yaptırır. Bu yıl
bazı nedenlerle raportör tayini yönteminden vazgeçilmiştir. Ancak, gelecek yıllarda
bu yönteme devam edilecektir.
BAŞKAN : Başka düşünceler olup olmadığım soran başkan, söz isteyen ol
maması üzerine Maddelere geçilmesini oya sunmuş ve maddelere geçilmesi kabul
edilmiştir.
/ Bütçe tartışmaları için bkz.TBMMZb. C, V. Devre, C.18, s. 172-197
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3.3. Kesinleşen Bütçe
3.3.1. A Cetveli:
Bütçenin kurumlara göre dağılımı şöyledir:
Büyük Millet Meclisi

3.627.064

Riyâseticumhur

404.960

Divanı Muhasebat

602.034

Başvekâlet

1.302.165

Şûrayi Devlet

236.914

İstatistik Umum Müdürlüğü

317.591

Diyanet İşleri Reisliği

608.241

Maliye Vekâleti

20.251.749

Duyunu Umumiye

49.149.275

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü

1.370.222

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti

5.643.976

Dahiliye Vekâleti

4.856.198

Matbuat Umum Müdürlüğü
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü
Jandarma Umum Kumandanlığı

186.009
5.666.967
10.210.300

Hariciye Vekâleti

3.305.925

Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti

6.498.737

Adliye Vekâleti

9.246.603

Maarif Vekâleti

12.222.371

Nafıa Vekâleti

15.780.108

İktisad Vekâleti

5.668.316

Ziraat Vekâleti

6.112.962

Milli Müdafaa Vekâleti (Kara)

49.294.880

Milli Müdafaa Vekâleti (Hava)

7.842.493

Milli Müdafaa Vekâleti (Deniz)

6.283.826

Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü

3.065.293

Harita Umum Müdürlüğü

745.512

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü

517.085

Umumî Yekûn :

231.017.776

3.3.2. B Cetveli
Varidatın nevi
Lira
Birinci Kısım - İrat ve servet vergileri
Hayvanlar vergisi
15.500.000
Kazanç vergisi
20.275.000
Veraset ve intikal vergisi
400.000
Madenler rüsumu
650.000
Birinci Kısım yekûnu:
36.825.000
İkinci Kısım - İstihlâk ve muamele vergileri
Gümrük vergileri
46.850.000
Muamele vergisi
22.640.000
Dahilî istihlâk vergisi
18.822.000
Oyun âletleri resmi
30.000
Kara ve deniz avlan
375.000
Nakliyat vergisi
850.000
Sefineler resmi
150.000
Damga resmi
6.415.000
Tapu harç ve kaydiyeler
1.000.000
Mahkeme harçları
1.530.000
Pasaport ve kançılarya
820.000
Noter harçları
521.000
Diğer harçlar
135.000
Hayvan sağlık zabıtası resmi
100.000
İkinci Kısım yekûnu:
100.238.000
Üçüncü Kısım - İnhisarlar safi hasılatı
Tütün,tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler,
revolver, fîşenk ve mevad-ı infilâkiye
33.000.000
Tütün ve müskirattan alınacak
müdafaa vergisi hasılatı
3.700.000
Kibrit ve çakmak
1.229.000
Oyun kağıdı
30.000
Üçüncü Kısım yekûnu:
37.959.000

Dördüncü Kısım - Devlete ait emval ve emlâk hasılatı
Devlet ormanları
İşletilen emlâk hasılatı
241.000
Emval ve emlâk satış hasılatı
1.140.000
Dördüncü Kısım yekûnu:
1.381.000
Beşinci Kısım - Devletçe idare edilen müesseseler
Devlet demiryolları
Posta telgraf ve telefon
Darphane hasılatı
10.000
Resmî matbaalar hasılatı
25.000
Umumî mektepler hasılatı
15.000
Diğer müesseseler hasılatı
100.000
Kılavuzluk ve römorkörcülük hasılatı
191.000
Konya ovası sulama idaresi hasılatı
60.000
Beşinci Kısım yekûnu:
401.000
Altıncı Kısım
İmtiyazlı demiryollarından alınan
Fener hasılatından alman
Mükerrer sigorta sandığından alınan
Mukavelenamesi mucibince
Musul petrollerinden alınan
Altıncı Kısım yekûnu:

650.000
250.000
800.000
1.700.000

Yedinci Kısım
Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 1.770.000
Teyyare resmi
2.600.000
1.170.000
Askerlik mükellefiyeti
Kıymetli evrak
200.000
170.000
Muayyen masraflar karşılığı varidat
72.000
Eski alacaklar
Cezalar
1.450.000
75.000
İstanbul Üniversitesi hasılatı
2.600.000
Müteferrik hasılat
10.107.000
Yedinci Kısım yekûnu:

Sekizinci Kısım
İktisadî buhran vergisi
Muvazene vergisi
Hava kuvvetlerine yardım vergisi
Buğday koruma vergisi
Sekizinci Kısım yekûnu:

12.979.000
17.560.000
4.870.000
7.000.000
42.409.000

Nazım varidat
UMUMÎ YEKÛN :

231.020.0001

4. 1938 BÜTÇESİ
4.1. Maliye Vekilinin Konuşması
Maliye Vekili Fuad AĞRALI (Elâzığ) : Muhterem arkadaşlar, 1938 malî
yılı bütçesi Büyük Meclisin kıymetli tedkikine arzedilmiş bulunuyor. Bu bütçe 250
milyon liraya yaklaşan umumî yekûnu ile Cumhuriyet devrinin en yüksek büt
çesini teşkil ediyor.
Şu noktayı derhal kayıd ve işaret etmeliyim ki, bir çok memleketlerin bütçe
tevazününü temin için vergi nisbetlerini artırmaktan başka çare bulamadıkları şu
sırada biz uzun senelerden beri teessüs etmiş ve Cumhuriyetin umdeleri arasına
girmiş bulunan denk bütçe hayatını, halkımızın vergi mükellefiyetlerinde her sene
mühim tahfifler yapmak yolunda cesaretle yürürken ve hiç bir vergi membaımızda zam yoluna gitmeksizin muhafaza ediyor ve her sene denk bütçe çerçevesi için
de umumî ve hayatî hizmetlere ayırdığımız tahsisat mikdarını ehemmiyetli nisbette yükseltmiş bulunuyoruz
Sayın arkadaşlarım, her rakamı, üzerinde tevakkuf ettiğine şüphe etmediğim
bu bütçenin ana hatlarının tahliline girişmeden evvel, hayatının son günlerini
yaşayan 1937 bütçesine nazaran görülen 19 milyon liralık yüksekliği tesbit ve
huzurunuza arz ederken realitelere istinad etmiş bulunduğumuzu ifade ve izah et
mek isterim. Varidat tahminlerimizde 10 ay zarfında yaptığımız tahsilat ile bir ev
velki senenin son iki ayında yapılan tahsilat rakamlarını birleştirmek ve önümüz
deki sene için yapılan tahfifleri derpiş ve tenzil etmek sureti ile tahminlerimizin
sağlam ve samimî olmasına dikkat etmiş bulunuyoruz. Gerek umumî hizmetlerin
selâmetle ifasında gerek Hazine itibarının muhafaza ve ilâsında muvaffakiyet
temin eden bu yolun müsbet neticelerini saymak sureti ile kıymetli vaktinizi almak
istemem.
1 TBMMZC, V. Devre, CAS, S. Sayısı: 185, s. 44-48
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Yalnız yekûnen bir sene evvelki bütçeye nazaran yüzde ona yakın bir fazlalık
la bağlanmış olan 1938 yılı bütçesinin bu ehemmiyetli yüksekliği, bir taraftan
memleketin iktisadî hayatında görülen devamlı inkişafın diğer cihetten ver
gilerimizde ve malî esas ve mevzularımızda yapılmakta olan ıslahatın neticesi ol
duğunu ve her ikisinin doğrudan doğruya Yüksek Heyetinizin aldığı isabetli
kararlar ve Büyük şefin çok kıymetli direktif ve irşadlarının mahsulü bulun
duğunu tebarüz ettirmek benim için bir vazife teşkil eder.
Bütçe hakkındaki bu umumî maruzatımdan sonra müsaadenizle ana hat
larının tahliline girişeceğim :
1938 malî yılı için Hükümetçe teklif edilmiş olan bütçe lâyihasında; varidat
ve masrafyekûnları 248 milyon 300 küsur bin lira olarak tesbit edilmiş idi.
Hakikî ve samimî bütçe muvazenesini, Devlet maliyesinin ana prensibi sayan
Hükümet, varidat tahminlerini bütçenin tanzimi sırasında elde bulunan 8 aylık
kati tahsilat rakamlarına göre hesablamış ve umumî hizmetlere aid muhtelif ih
tiyaçları bu suretle bulduğu muhammen varidat yekûnunun müsaadesi nisbetinde
karşılayan bir masraf bütçesi hazırlamıştı. Hükümetin takdim ettiği lâyiha üzerin
de Bütçe encümeninin tedkikatı henüz tamamile bitmeden evvel elimize içinde
bulunduğumuz senenin 10 aylık tahsilat rakamları da geçmiş bulunuyordu. Bu
son rakamlara göre Hükümetin teklifle vaziyeti yeniden gözden geçiren encümen,
varidat muhammenatını yine Hükümetle tamamile mutabık kalmak sureti ile
250.049.000 lira olarak tesbit etmiş ve bütçe muvazenesi zaruretile kar
şılanamayan ve kısmen sonradan çıkan ihtiyaçlara aid tekliflerimizi de tedkik
ederek bunlardan lüzumlu gördüklerini nazarı itibare almak sureti ile masraf büt
çesini 249.954.020 lira olarak bağlamağı muvafık görmüştür. Buna nazaran
önümüzdeki seneye aid masraf bütçesinin umumî yekûnu 1937'den 18.934.000
lira fazladır. Muhtelif dairelerin bütçelerine ayrı ayrı yapılan zamların yekûnu ise
31,5 milyon lirayı mütecavizdir. Bu iki rakam arasındaki 12 milyon liralık fark
fevkalâde membalardan temin edilecek karşılıklarla idaresi caiz ve mümkün olan
şimendifer inşaatı ve Maden Tedkikatı ve taharriyatı gibi hizmetlerin bu mem
balardan elde edilecek varidatla karşılanması sureti ile adî bütçeden bu hizmet
ler için mevcud tahsisatın tenzili ve buna mukabil dünyanın silâhlanma yarışı
muvacehesinde memleket müdafaasının istilzam ettiği müdafaa tahsisatının tak
viyesi için ihtiyar ve terviç edilen şekil ve zaruret icablarından doğmuştur. Şu
noktayı da işaret etmeliyim ki; bu sene için ihtiyar olunan bu değişikliğin büt
çelerimizin müstakbel inkişaflarından istifade edilerek kaldırılan ve Cum
huriyetin takib ettiği malî sisteme göre bu hizmetlere de ileriki senelerde yine adî
bütçeden yer verilmesi düşüncelerimizin başındadır.
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Arkadaşlar; millî müdafaamıza taallûk eden hizmetler üzerinde Yüksek
Heyetinizin gösterdiği büyük hassasiyetle mütenasib olarak bu hususta daimî
teyakkuz halinde bulunan Hükümet, zammın yarısına yakın mikdarını 15.300.000
lirasını bu hizmetlere ayırmıştır.
Bunun 8,5 milyon lirası kara, hava, deniz ve askerîfabrikalar için hazırlanan
ve kanunu ahiren kabul buyurulan 125,5 milyon liralık programın ilk seneye aid
karşılığıdır. Bu mikdarın 1939'da 12,5 milyon liraya çıkarılması mukarrerdir.
Silâh ve mühimmat ihtiyaçlarımızı mümkün olduğu kadar dahilde temin için öte
den beri sarf ettiğimiz gayreti bir kat daha kuvvetlendirmek üzere, askerî fab
rikalar tahsisatına 125,5 milyonluk programda tefrik edilecek mikdarın haricin
de olarak daimî imalât ihtiyacı için ayrıca 2.200.000 lira ilâve edilmiş ve bu
suretle 3.065.000 liradan ibaret olan fabrikalar bütçesi yüzde 72 fazlasile
5.255.000 liraya çıkarılmıştır Geriye kalan 4,5 milyon lira millî müdafaanın
muhtelif ihtiyaçlarına karşılık tutulmuştur.
Maarif:
1938 malî yılı için Maarif bütçesine 2.440.000 lira zam yapılmıştır. Geçen yıl
bütçe hakkında maruzatta bulunurken her sene muntazaman arttığından ve 1937
de beş sene evvelkinin iki mislini geçmiş olduğundan bahsettiğim bu bütçeye
yapılan mütemadi ilâvelere rağmen, halkımızın maarife karşı gösterdiği emsalsiz
heves ve rağbeti işaret etmek ve Cumhuriyetin bu feyizli neticesini göstererek
bunu karşılamaktan büyük zevk duyduğumu huzurunuzda arz etmek isterim.
Bu netice her sahada feyzini gösteren Cumhuriyet devrinin cidden en çok if
tihar edilecek büyük eserlerinden biridir, imparatorluk devrinde yetiştiği için ne
Hükümetten bu türlü alâka gören, ne de kendinde bu hevesi inkişaf ettirebilen es
ki nesil bunun değerini en iyi takdir edecek vaziyettedir.
Nafıa, İktisad, Ziraat bütçesine 2 milyon, iktisada 861.000, Ziraate 1.030.000
lira zam yapılmıştır. Nafıa bütçesindeki zammın 888.000 lirası doğrudan doğruya
bu vekâlet ihtiyaçlarına, bakiyesi muhtelif vekâletlerin nafıa bütçesinde toplanan
inşaat ihtiyaçlarına ayrılmıştır
Ziraat:
Ziraat bütçesine yapılan l milyon liralık zam bilhassa geçen sene kabul
buyurduğunuz kanun icabı olarak ziraat teşkilâtının takviyesine tahsis olunmuş
tur. Mamafih öteden beri karşılığı masraf tertiblerinden temin olunan kadrolar
teşkilât kanununa alınmış olduğundan, o tertiblere konulmuş olan tahsisatın
tamamen mücadele hizmetlerine ve diğer ziraat ihtiyaçlarına sarfı mümkün ola
bileceğine göre, yapılan zammın mühim bir kısmı hakikatte bu ihtiyaçlara tahsis
edilmiş oluyor.
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Nafıa ve İktisad bütçelerinin umumî yekûnlarında 1937 senesine nazaran
görülen eksiklik biraz evvel izah ettiğim gibi fevkalâde mahiyetteki bir kısım hiz
metlerin adî bütçe haricinde bırakılmış olmasından dolayıdır. Hakikatte bu büt
çelere yukarıda arz ettiğim miktarlarda zam yapılmıştır.
Emniyet ve jandarma:
Dahilî ve inzibat teşkilâtımızın muhtelif ihtiyaçları için Emniyet umum
müdürlüğü ve jandarma bütçelerine 1.736.383 lira zam yapılmıştır. Bu suretle
geçen sene Yüksek Meclisçe kabul buyurulan, Emniyet umum teşkilât kanununun
süratle tatbikini temin edecek tahsisat 1938 bütçesinde azamî derecede nazari
itibara alınmış bulunduğu gibi jandarma teşkilâtını tanzim ve takviye için
Hükümetin çizmiş olduğu beş senelik bir programın önümüzdeki seneye aid icabları da tamamen karşılanmıştır.
Sıhhat ve içtimaî muavenet:
Zammın l milyon lirası sıhhat ve içtimaî muavenet hizmetlerine tefrik edilmiş
tir. Vakıa bu bütçenin 1937 ve 1938 umumî yekûnları arasındaki fark, 1.400.000
lira ise de bunun 400.000 lirası şimdiye kadar Hudud ve sahiller sıhhat umum
müdürlüğü Mülhak bütçesinde iken bu sene umumî muvazeneye alman Merkez
Hıfzısıhha müessesesiyle Hıfzısıhha mektebi masrafları karşılığıdır; 1937 senesin
de esasen, umumî muvazeneden yardım şeklinde temin olunan bu masrafın Sıhhat
ve içtimaî muavenet bütçesine konulması hakikî bir zam mahiyetinde değildir.
Maliye:
Maliye bütçesindeki 1.300 küsur bin liralık farkın 500.000 lirası posta ve tel
graf ve telefon; 400.000 lirası Orman umum müdürlükleri mülhak bütçelerine
yardım olarak 1937 bütçesinde mevcud tahsisata ilâvedir.
Gerisi umumî muvazeneye dahil dairelerin müşterek ihtiyaçlarına mahsus
muhtelif tertiblere konulmuştur.
1938 bütçesindeki zammın 4 milyon lirası da, geçen senelerde alınmış ve
önümüzdeki sene alınacak fevkalâde tahsisat karşılığını teşkil eden borçların
ödenmesi için 1937'de Düyunu umumiye bütçesine konulan 6 milyon liraya ek
lenmiştir ki bu suretle mezkûr borçların ödenmesine 1938 senesinde 10 milyon
lira tahsis edilmiş oluyor.
Şu noktaya bilhassa yüksek nazarlarınızı celbetmek isterim ki; Cumhuriyet
Maliyesi gerek kısa, gerek uzun vadeli olarak temin ettiği ve edeceği kredileri
münhasıran memleketin iktisadî inkişafında ve sanayi programının tatbiki ile fab
rikaların kurulması madenlerimizin işletilmesi deniz ticaretimizin ilerlemesi gibi
derhal sermayesini elde edeceği faideli hizmetler için kullanmakta ve bu borç
ların ödenmesinde büyük bir hassasiyet ve dikkat göstermektedir.
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Bu faslın bu sene on milyon liraya çıkarılması bu sözlerimin katı ve filî delili
ni teşkil eder.
Önümüzdeki senenin inkişafından da yine büyük bir hisse ayırmak sureti ile
bu fasıldaki tahsisatın arttırılması emelimizdir. Müfredatını bu suretle arz etmiş
olduğum rakamlar haricinde kalan ve yekûnu 2 milyon liraya yaklaşan diğer
zamlar da, muhtelif dairelerin müteferrik dairelerin müteferrik ihtiyaçlarına tah
sis edilmiştir.
1938 malîydi masraf bütçesine yapılmış olan zamların tahlili burada bitmiş
oluyor.
Varidata aid izahata geçmeden evvel mahiyetleri itibarile adî bütçede yer al
mayan ve esasen iki seneden beri fevkalâde varidatla karşılanmakta olan hizmet
lerden önümüzdeki sene programına dahil bulunanlar hakkında maruzatta bulu
nayım:
Bu hususta takdim etmiş olduğumuz kanun lâyihasile mevzubahs hizmetler
için sarfına mezuniyetinizi istediğimiz tahsisat mikdarı 57.900.000 liradan ibaret
tir. Bunun 25 milyona yakın mikdarı demiryolları inşaat ihtiyacı içindir. Demiryollar inşaatı için 1938 malî yılında sarfı lâzım gelen mikdar 30 milyon liraya
yakındır.
Bunun 4,5 milyon lirası Sivas - Erzurum istikrazile karşılanmaktadır. Bakiyesi
de fevkalâde tahsisatla karşılanacaktır.
Memleketin içtimaî ve iktisadî vaziyeti bakımından olduğu kadar müdafaası
bakmından da demiryolları inşaatına öteden beri verdiğimiz ehemmiyet Yüksek
Heyetinizin malûmudur..
Bunun için çizilen programın tamamen tatbikına şimdiye kadar olduğu gibi
aynı hızla devam edilecektir. Önümüzdeki sene içinde Şark vilâyetlerimizin
mühim bir merkezi olan Erzincan 'a varmış olacağız
İstediğimiz fevkalâde tahsisatın 21.220.000 lirası da Millî Müdafaa hizmet
lerine karşılıktı. Bu sahadaki ihtiyaçlarımıza, gerek adi bütçede gerek fevkalâde
program da bütün diğer ihtiyaçlara tercihan yer ayırmakta olduğumuzu bu rakam
dahi ifade eder.Fevkalâde tahsisatın 2.300.000 lirası bütçe haricinde bırakılan
Maden tedkik ve arama enstitüsü ile elektrik işleri etüd dairesi ihtiyaçlarına, 2
milyon lirası muhacir iskân masraflarına, l milyon 200 bin Ankara Tıp Fakültesi
inşaat ve tesisatına, l milyon lirası İstanbul-Edirne inşasına, l milyon lirası
Havayolları Devlet işletme idaresi ihtiyaçlarına bakiye 4 milyon lira kadarı muh
telif inşaat ve imar hizmetlerile müteferrik iktisadî, ziraî işlere tahsis edilmiştir.
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Su işleri:
Cumhuriyetin iş programında yer alan büyük mevzularımızdan biri de su iş
leridir.
Evvelce hususî kanunlarla verilen salâhiyet dahilinde ihalesi yapılmış olan
küçük Menderes havzası bu sene tamamile bitmiş. Cellâd bataklığı kurutulmuş
bulunacaktır. Nilüfer nehrinin Bursa ovasında yaptığı tahribatın önüne geçilmesi
ve Terme bataklığının kurutulması işi de bu sene ikmal edilmiş olacaktır.
3031 numaralı kanunla verilen salâhiyete istinaden Adana, İğdır, Tarsus,
Mersin, Kermasti, Menemen mıntıkalarındaki su işleri kısmen ihale edilmiştir. Bir
kısmının da projeleri hazırlanmıştır.
Yüksek Meclisin üzerinde ehemmiyetle durduğu bu büyük işin istilzam ettiği
karşılıkların, bütçelerde derpiş edilmek sureti ile tahakkuk ettirilmesi uzun
senelere mütevakkıf olduğunu hesablayan Hükümet, memleket istihsalâtının art
masında büyük bir âmil ve kuvvet olacak olan su işlerinin finansmanının Ziraat
bankasına devrini daha faydalı görmüş ve umumî bütçeden her sene iki bucuk
milyon liraya yakın sermaye ile takviye edilmekte bulunan bu kıymetli mües
sesemizin geçen sene kabul buyurduğunuz kanunla iştigal mevzuuna giren bu iş
lerin daha süratle başarılması istihdaf olunmuştur.
Bunun için icab eden kanunî salâhiyet encümenlerde tedkik edilmektedir.
Sümer Bank:
Sanayileşme faaliyetimiz; programı dahilinde ilerlemektedir. Çimento, por
selen ve kimya sanayiine aid müteaddid fabrikaların tesisine önümüzdeki sene
başlanacağı gibi demir sanayii inşaatı meyanındaki yüksek fırınlardan biri de iş
lemeğe başlamış olacaktır.
Bu malî sene zarfında Sümer bankın sanayileşme sahasında sarfına muhtaç
olduğu paralar bu müessesenin haiz olduğu kredilerle temin olunacaktır.
Eti Bank
Maden işleri:
Eti Bank tarafından işletilen Zonguldak kömür madeninin 1937 deki istihsal
mikdarı 400 bin tondan ibaret iken istihsalâtın tezyidi için alınan tedbirler
sayesinde 1938 malî yılında istihsal edilecek ilave kömür mikdarı 600 bin tonu
bulacaktır. Bu mikdar ve program dahilinde her sene artmak sureti ile 1941
senesinde 1.100.000 tonu bulmuş olacaktır.
Ergani bakır madeni önümüzdeki kânunusaniden itibaren başlayacaktır.
Senelik kapasitesi 7.500 - 8.000 ton olan bu madenden 1938 malî yılı içinde 3.000
ton elde edeceğimizi tahmin ediyoruz.
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Divrik demir madeni işlemeğe başlamıştır. Önümüzdeki malî yılı içinde 100
bin ton maden cevheri istihsal edebileceğiz. Elyevm hali faaliyette bulunan krom
madeninin 50 bin tondan ibaret olan istihsalinin indelihtiyaç 100 bin tona çıkarıl
ması için lâzım gelen tesisat şimdiden tamamen ikmal edilmiştir. Senelik kapa
sitesi Ergani gibi 7.500 - 8.000 ton olan Murgul bakır madeni ile Bulgardağı,
Keban altın ve kurşun madenleri için icab eden tesisata da önümüzdeki sene baş
lanacak ve bunlar dahi programlarına göre işletilecektir.
Halkımız için yeni bir iş sahası ve ayni zamanda döviz bakımından yeni bir
memba teşkil etmekte olan maden işlerinin çizilen mesai programının tahakkuku
için önümüzdeki senede ihtiyarı lâzım gelen bütün sarfiyat, Eti Bankın mevcud
kredilerinden temin edilmiş bulunacaktır.
Deniz Bank:
Deniz ticaret filomuz için hususî kanunla verilmiş olan salâhiyet istimal edil
miş ve sipariş olunan vapurlardan biri bu ay içinde getirilmiş olduğu gibi, bir kıs
mı da önümüzdeki senede teslim edilmiş bulunacaktır. Millî bankalarımız tarafın
dan teşkil edilen Sosyete şileb faaliyete geçmiş ve şimdiden 3 şileb mubayaa et
miş bulunmaktadır gerek haricî ticaretimiz, gerek döviz sarfiyatı tasarrufu
bakımından memlekette bu sosyetenin temin edeceği faydalar çok ehemmiyetlidir.
Yukarıda arz ettiğim kanun ile sarfına mezuniyet verilen 10 milyon liradan
şimdiye kadar Hazinece temin edilen 6 milyon liranın üst tarafı Deniz bank müessesesince kendi kredilerinden temin edilmiş bulunacaktır. Deniz bank mevzuuna
giren işlere temas etmiş iken, önümüzdeki malî yıl içinde İstanbul'da azamî beşer
bin tonluk ve defaten 12 bin tona kadar gemi inşa edebilecek kapasiteyi haiz yeni
bir tersane kurulmağa başlanması mukarrer bulunduğunu da arz eylerim.
Havayolları:
Hava yolları Devlet işletme idaresine normal hizmetler için adi bütçeden
450.000 lira yardım edilmiş, fevkalâde tahsisattan da bir milyon lira tefrik olun
muştur. Mevcud hatlara ilâveten önümüzdeki malî yıl içinde Ankara -İzmir ve An
kara - Adana hatları açılacak Ankara-Diyarbakır hattı için istihzaratta bulu
nacak ve bu servisler için icab eden vesait de mubayaa edilmiş olacaktır.
İki seneden beri bütçe haricinde fevkalâde menabiden teminin edilen karşılık
larla idare olunan hizmetlere aid maruzatım bundan ibarettir.
Bütçenin masraf kısmını alâkadar eden maruzatıma Büyük Meclise takdim
edilmiş olan 1936 malî yılı hesabı katisile bir sene evvelki hesabı kati arasında
bir mukayese yaparak nihayet vereceğim.
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1935 senesinde bütçeden ve fevkalâde mebalardan 231,4 milyon lira tahsil ve
271,1 milyon lira tediye edilmiştir ki aradaki fark 14,3 milyon liradan ibarettir.
Bundan, sene sonunda bütçe emanetine alınmak sureti ile ertesi seneye borç
olarak devredilen 6,6 milyon lira indirilirse hesab devresi 7,7 milyon liralık bir
fazla ile kapanmış demektir.
1936 senesinde ise yine bütçeden ve fevkalâde menbalarda 271 milyon lira
tahsilat yapılmış ve bunlara mukabil 240 milyon lira tediye olunmuştur ki; arada
ki fark 31 milyon liradan ibarettir.Bundan sene sonunda bütçe emanetine alınmış
olan 20,2 milyon lira tenzil edilirse, hesab devresinin bir sene evvelki 7,7 milyon
liraya mukabil 10,8 liralık bir fazla ile kapandığı görülür.
Bu rakamlar Yüksek Meclisin her işte olduğu gibi daima isabet ve hassasiyet
le verdiği kararlara istinad eden bütçe vaziyetimizde tahmin ile tatbikatın ne
kadar birbirine yakın olduğunu ve aradaki uf ak farkın da bütçe muvazenesini
kuvvetlendirecek mahiyette ve tahsilat fazlası şeklinde bulunduğunu göstermek
itibarile Cumhuriyetin bu eser ve neticesi üzerinde iftiharla durulmağa değer.
Varidat bütçesi:
1938 malî yılında normal membalardan elde edileceğini tahmin ettiğimiz
varidat mikdarı 250.049.000 liradır. Bu mikdar 1937 malî yılı bütçe muhammenatına nazaran 19.029.000 lira fazladır.
İçinde bulunduğumuz senenin on aylık hakikî tahsilat rakamlarına istinad
eden tahminimizde hayvanlar ve muvazene vergilerindeki tenzilâtın gelecek sene
varidatında yapacağı tesir dahi nazarı itibare alınmış olmasına göre, hakikî faz
lalık 25.629.000 liradan ibarettir.
Görülüyor, bütçe muhammenatına nazaran 1936 malî yılı tahsilatında
görülen fazlalık ayni seyrile 1937 malî yılında da devam etmiş ve içinde bulun
duğumuz senenin 11 aylık tahsilat yekûnu daha şimdiden senelik varidat muhammenatını 5.366.000 lira geçmiştir.
Tahsilattaki bu fazlalık belli başlı bütün vergilerimizde kendini göstermiş ol
makla beraber bilhassa muamele vergisinde beş, gümrük resminde üç, istihlâk
vergilerinde iki milyonu kazanç vergisinde bir buçuk, damga resminde bir mil
yonu mütecavizdir, iktisadî hayattaki inkişaf ile vergi sistemimizdeki ahengin ve
vergi kanunlarında alınan islâh ve tensik tedbirlerinin semereli tesirlerine borç
lu bulunduğumuz bu neticeyi huzurunuzda memnuniyetle kaydediyorum.
Vergilerimizi bir taraftan millî istihsali koruyacak, diğer taraftan da müsteh
likleri tazyik etmeyecek şekilde ve ileri memleketlerin tatbik ettiği en iyi usulleri,
millî bünyemizin icablarile telif ederek inkişaf ettirmek için icab eden ıslahatı dik
katle takib etmekteyiz.
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Ulu Önderimizin yüksek direktiflerine uyarak, mühim bir vatandaş kitlesini
alâkadar eden hayvanlar vergisi üzerinde evvelki sene olduğu gibi bu sene de
mühim bir tahfif yaptık. Buna aid kanun lâyihası geçen ay bidayetlerinde yüksek
heyetiniz tarafından kabul buyurulmuştu.
Bu sene elimizde bulunan yeni sene kayıd neticesine göre vergisi tenzil edilen
sığır hayvanlarında 632.557, tiftikte 93.657 ve hiç bir tenzil yapılmayan koyunlar
da 1.330.809 diğer hayvanlarda da 53.979 adedfazlalık kaydedilmiştir. Bütün hay
vanlardaki fazlalık adedinin yekûnu 2.111.002 'ye baliğ olmaktadır.
Bu suretle yaptığımız tahfifin tevlid ettiği varidat noksanının üçte biri şim
diden telâfi edilmiş bulunmaktadır. Bir taraftan vergi tahfifinin yaptığı tesir, diğer
taraftan yoklamanın yapılmasında gösterilen dikkat ve itina sayesinde elde edilen
bu neticeler, hayvanlar vergisi üzerinde önümüzdeki senelerde de meşgul olmak
ve bütçe muvazenesini bozmayacak imkânlar buldukça yeni tahfifler yapmak
cesaretini bize vermektedir.
(Mamafih bu husustaki mesaimizin yalnız tahfif cihetine inhisar etmeyeceğini,
bu vergiyi ziraî irad vergisi şekline koymak imkânlarını da araştırmaktan geri
durmayacağımızı arzederim).
Atatürk'ün Yüksek direktiflerinde işaret buyurulan ve Hükümet programında
yer alan vergi ıslahatında, hizmet erbabının vergilerinde yapılacak teklifi bu sene
muvazene vergisi üzerinde tatbik ediyoruz.
Tahfife bu vergiden başlamamızın, sebebi, muvazene vergisinin istisnaları en
dar ve binaenaleyh şümulü en geniş bir vergi olması, çok büyük bir mükellef küt
lesini alâkadar etmesidir. Bu vergide, bir taraftan nisbeti yüzde sekize indirmek
diğer taraftan muafiyet haddini genişletmek sureti ile bir tahfifyapmış oluyoruz.
Bunun rakamla ifadesi 4.500.000 liraya yakındır. Yukarıda masraf bütçesine
aid izahat vesilesile de arzettiğim gibi bütün umumî hizmetleri ve bilhassa Millî
Müdafaa ve Nafıa ihtiyaçlarını tamamen karşılamak için her sene bütçelere yap
maya mecbur olduğumuz zamlar göz önüne getirilirse ihtiyar edilen fedakârlığın
ehemmiyeti daha ziyade göze çarpmış ve takdir edilmiş olur, sanırım. Bunlardan
başka tıbbî ve ispençiyari müstahzarat üzerindeki istihlâk vergisi tamamen kal
dırıldığı gibi kazanç vergisi ve damga resminde ağır görülen bazı nisbetlerin tah
fifi hakkında Yüksek Meclise takdim olunan lâyihalarda encümenlerde tedkik
olunmaktadır.
Vasıtasız vergilerimizin tahakkuk ve tahsil usullerine basitlik, itiraz ve temyiz
usullerinde birlik temin etmek, tatbikatın verdiği tecrübelerden de istifade ederek
bu vergilerin bakiyesi üzerinde icab eden ıslâhat ve tadilâtı ihtiva eylemek ve bir
çok memleketlerde olduğu gibi, muhtelif zamanlarda müteaddid tadillere uğramış
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olan vasıtasız vergi kanunlarımızı kodifiye etmek üzere hazırlamış olduğumuz
Vasıtasız vergiler kanun lâyihası da Yüksek Meclise takdim edilmiş bulunmak
tadır.
Bu lâyiha ile vasıtasız vergilerin tarh ve tahakkuk ve tahsil muamelelerine
müteallik bütün hükümleri bir arada toplanmış ve her vergi kanununda ayrı müd
detlere ve mercilere bağlanmış olan itiraz ve temyiz usulleri ve mercileri birleş
tirilmek suretiyle tatbikatta tam vahdet ve hem mükellefler hem kanunu tatbik
edecek memurlar için büyük kolaylık temin edilmiş oluyor.
Varidat bütçesi hakkındaki maruzatıma nihayet vermezden evvel, yapılmakta
olan arazi tahriri hakkında da, Yüksek Heyetinize izahat vermek isterim.
1936 yılı başında kabul buyrulan arazi tahrir kanunu mucibince yapılmakta
olan bu tahrir işi için azamî itina ve ihtimam gösterilmiş ve yüksek arzunuza tev
fikan iki senede bitirilmesi için lâzım gelen bütün tedbirler alınmıştır.
Şehir, kasaba ve köy cüzütamlarına ayrılma suretiyle yazılan ve cüzütam
üzerine tatbik mevkii geçirilen arazi tahririnde, bütün memleket için 40.471 cüzü
tam tesbit edilmiş ve bunlardan nisan nihayetine kadar 38.193 adedinin yazımı
bitirilerek bu cüzütamlarda 20.243.315parça arazi tesbit olunmuştur.
Geri kalan 2278 cüzütamın da bu ay sonuna kadar yazılacağım ve haziran
1938 başında bütün memlekette yazılmamış arazi kalmayacağını huzurunuzda
memnuniyetle arz ederim.
Şimdiye kadar yazılan araziden bütün itirazları tedkikden geçerek konulan
kıymetleri katileşmiş olan cüzütam adedi 14848'din Kalanların da 1938 yılı için
de itiraz tedkikleri biterek katileşeceği ve 1939 yılından itibaren memleketin her
tarafında arazi vergisinin yeni tahrire istinad edeceği muhakkaktır. 3.250.000 lira
sarfile temin edilmiş olan bu tahrir Cumhuriyet Hükümetinin başardığı en mühim
eserlerden biri olacaktır.
Evvelce 1275 (1859) senesinde başlanmış ve 50 seneye yakın bir zaman
devam etmiş olan arazi tahririnin iki sene gibi çok kısa bir zamanda ve emsaline
göre istiksar edilemeyecek bir masrafla başarılmış olduğunu söylemek vücuda
getirilen eserin ehemmiyetini tebarüz ettirmeğe kâfidir.
Bu suretle, üzerinden bir kaç nesil geçmiş kimseler namına şimdiye kadar
tahakkuk ettirilmekte olan arazi vergisinin mükellefleri belli edilmek suretiyle bu
verginin tahsilatında vilayet hususî idarelerine çokmühihi bir kolaylık temin edil
diği gibi tahrir kayıdları haricinde kalmış bir çok arazi de tesbit edilmek suretiy
le vergi matrahı da yükseltilmiş ve aynı zamanda bu günkü rayiçlere göre hiç bir
şey ifade etmeyen mevhum kıymetlere istinaden tahakkuk ettirilen bu verginin
halihazır rayicine istinad ettirilmesi de mükellefler lehine büyük bir iyilik vücuda
getirilmiştir.
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Hazine vaziyeti:
Hazine vaziyeti, her sene bütçelerde görünen inkişaf nisbetinde müsaid bir
durum arz etmektedir. Bu sebebledir ki; Devlet tediyatı tam bir intizam altında
cereyan etmekte ve bunun neticesi olarak da Hazine kredisini ifade ve işaret eden
Devlet tahvil ve bonoları yerli ve yabancı bütün müesseseler için en emin ve kâr
lı plasman mevzuu olmaktadır.
Muhtelif kanunların vermiş olduğu salâhiyetlere istinaden ihraç etmekte ol
duğumuz bono ve tahvillerimizin dahil ve hariçte rağbet bulması uzun vadeli
taahhüdlerde müşkülâta maruz kalınmaması büyük işlerimizin geniş kredi teklif
leri ile ve rekabetle karşılanması bunun bariz misalleridir. Bu münasebetle şunu
da arz etmek isterim ki; Türkiye ile ticarî ve iktisadî münasebeti kuvvetlendirmek
ve genişletmeyi ayni zamanda her iki tarafın menfaatleri icabı olarak mütalea
eden İngiliz sermayedar ve kredi müesseseleri ile mümessillerimiz arasında
mühim bir kredi mevzuu üzerinde yapılan temaslar ve bunun üzerinde cereyan
eden müzakereler müsbet bir neticeye iktiran etmiştir. Taahhüdlerimize göster
diğimiz sadakat, tediyelerimizde takib ettiğimiz intizamın dahil ve harice telkin
ettiği itimadın ve Cumhuriyet maliyesine karşı beslenilen yüksek itibarın mahsulü
olan bu neticeyi huzurunuzda arzederken bunun münhasıran Yüksek Heyetinizin
asla yanılmayan isabetli kararlar ve irşatkâr direktiflerin bir eseri olduğunu kay
detmeyi vazife sayarım.
Döviz vaziyetimiz:
Döviz vaziyetimizin 1936 muvazenei umumiye kanunuyla kabul olunan bir
maddeye istinaden bütün döviz ihtiyaçlarımız nazarı itibara alınmak sureti ile
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan cetvellerle idare edilmekte ol
duğu malûmunuzdur. Takvim senesi itibarile yapılan bu cetvellerde gelirlerimiz
için yaptığımız tahminlerde, tıpkı bütçemizdeki tahminler gibi isabetle vefazlasile
tahakkuk etmektedir.
1937 yılına aid gelir tahminimiz 2.500.000 lira fazlasile tahakkuk etmiştir.
Döviz sarfiyatı için bu cetvellerde kabul ettiğimiz mikdarların da tecavüz edil
memesini, büyük bir dikkat ve itina ile takib etmekteyiz. Ancak dünya silâhlanma
yarışı karşısında Türkiye 'nin de şerefli vaziyetinin muhafazası ve sulhun idamesi
yolunda kendine düşen vazifenin ifası için lüzum gördüğümüz müdafaa vesaitinin
takviyesi uğrunda ihtiyarı icab eden döviz sarfiyatından kaçınmamak mec
buriyetindeyiz.
İşte bilhassa bu mühim âmilin tesiri altında bütün tekayyüdatımıza, çok ciddî
ve hayatî olmayan masraflarımızın tahdid edilmesine ve azamî tasarruflar yapıl
ması yolunda icab eden bütün tedbirlerin alınmasma rağmen döviz vaziyetimizde
bu sene içinde bir ferahlık arz edemeyeceğim.
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Bu vaziyetin ilcasiledir ki, sakıt imparatorluktan müdevver haricî borçların
yüzde ellisini döviz ile ödemek hususunda alacaklılarla mutabık kaldığımız esasın
tadilini teklif etmiş ve bu borçlarımızın Türk parası ile muntazaman ödenecek
olan taksitlerinin tamamının Türkiye'den mal mubayaası sureti ile transferinin
icrası yolunda alâkadarlara tebligat yapmış bulunuyoruz.
Ciddî bir müşkülât neticesi olan bu teklifimizin alakadarlarca takdir edile
ceğine ve bu mevzu üzerinde yakında başlayacak olan müzakerenin hüsnü netic
eye varacağına inanıyorum. Şurasını da arz edeyim ki, bir taraftan sanayileşme
programımızın hiç bir tadile uğramaksızın tatbikına devam olunması ve diğer
cihetten döviz getiren madenlerimizin istihsalâtının tezyidi yolunda alınan teşeb
büs ve kararlar ve bilhassa Ergani bakır madeninin yakında bizim için yeni bir
döviz membaı yaratması gibi hususlar, döviz vaziyetimizin salâh ve kuvvetlenmesi
ümidlerini bize vermektedir.
Haricî ticaretimizi gösteren rakamlarda bu bakımdan ümidleri kuvvetlendir
mektedir:
Şöyle ki; 1937 senesinde 114.379.026 lira idhalâta mukabil, 137.983.551
liralık ihracat yapılmış ve bu suretle 23.604.525 lira bir ihracat fazlası temin
olunmuştur.
Haricî ticaretimizin de bu inkişafı büyük memnuniyetle kayda değer bir key
fiyettir.
Millî para:
Büyük Önder Atatürk'ün millî paramızın kıymetinin muhafazası hususunda
verdiği direktif, Yüksek Heyetinizin bu maksadı istihdaf eden kararları daima göz
önünde bulundurulmakta ve millî paranın korunması ve filî istikrarının devamı
için icab eden bütün tedbirler alınmaktadır.
Dünyanın bu günkü nazik devrinde dahi paramızın istikrarının müemmen
bulunduğunu bir defa daha ifade etmeyi vazife bilirim.
Yüksek huzurunuzda geçen sene 1937 bütçesini izah ederken, borsa haricin
de alınıb satılan Türk altınının tedricî bir tereffüe meyil ettiğini ve bu tereffüe
muhtelif ecnebi paralarının devalüasyonunun da müessir olduğunu ve bu yüksel
menin yersiz bulunduğunu arz etmiştim.
Sebebsiz ve bir kısım vatandaşların zararını müeddi olan bu hareketler
üzerinde tedkikler yapılmış ve icab eden tedbirler alınmıştır. Aldığımız tedbirler
neticesinde, 115 kuruşa kadar yükselmiş olan altın, bu gün memleketin her
tarafında 1000 - 1035 kuruş arasında muamele görmeye başlamıştır ki, bu da
dünya altın fiyatlarına nazaran normale çok yakın addedilebilir.
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Gümüş para:
Muhtelif kanunlarla verdiğiniz salâhiyetlere istinaden tedavüle çıkarılmış olan
gümüş paraların yekûnu mayıs nihayetinde 20 milyon liraya baliğ olacaktır.
Verilmiş olan salâhiyet 25 milyon liradır. Mütebakisinin önümüzdeki senede
ikmal edilecektir.
Eski nikel ve bronz paraların tedavülden kaldırılarak yerlerine yenilerinin
çıkarılmalarına ehemmiyetle çalışılmaktadır. Şimdiye kadar 10 kuruşluklardan
801.650 lira, beş kuruşluklardan 494.240 lira, bir kuruşluklardan 170.000 liralık
miktarının piyasaya çıkarılmış olduğunun ve bunun mukabili olan eski paraların
piyasadan kaldırıldığını ve bir buçuk nihayet iki sene zarfında eski paraların
tamamen piyasadan kaldırılacağını arz ederim.
Borçlar:
Haricî ve dahilî borçlarımızın 1938 malî yılına aid faiz ve itfa karşılıkları
tamamen bütçeye konmuştur. Sivas - Erzurum demiryolu inşası için verilmiş olan
30 milyon liralık salâhiyetten şimdiye kadar 15.500.000 liralığı istimal edilmiş
tir. Önümüzdeki senede 4,5 milyon liralık bir kısmının emisyonunun yapılması
düşünülmektedir.
Memleketin ümranı yolundaki masraflarımızı karşılamak için yaptığımız tertib dahilinde ihraç ettiğimiz tahvillerin halkımızca ve millî müesseselerimizce
gördüğü rağbeti huzurunuzda şükranla yad eder ve halkımızın bu vesile ile hem
millî bir vazifeyi ifa, hem menfaatini idrak hususunda gösterdiği şuurlu hareket
karşısında büyük bir inşirah duyduğumu da arz ederim.
Borsa:
1937 yıllındaki malî hâdiselerden biri de, menkul kıymetler ve kambiyo bor
sasının Ankara 'da açılmasıdır. Cumhuriyet merkezinin her gün büyük bir hızla
inkişaf eden malî işlerinin kolaylıkla tedvir ve murakabesi için Ankara 'da bir
borsa açılması lüzum ve zaruretini hissettik. Bu sebeble millî paranın istikrarı ve
Devlet esham ve tahvilâtının kıymetlerde yakından alâkadar olan bu müessese
vazifesini Ankara 'da ifa etmek üzere 1 nisan 1938 'de küşad edilmiş bulunuyor.
Bankalar:
Millî bankalarımızın hemen umumiyetle kârla kapatmış oldukları 1937 bilan
çoları; Devlet kredisinin temelini teşkil eden millî ekonominin doğurucu ve
yaratıcı âmilleri meyanında bulunan hususî kredinin tanzim ve murakabesi hak
kında alınmış olan tedbirlerin isabetini teyid eylemektedir.
Bunun en kuvvetli ve kıymetli delili de, halkın millî bankalarımıza olan em
niyet ve itimadının günden güne artmasıdır. Bir gaye olarak 200 milyonu bul
masını beklediğimiz mevduat mikdarı çoktan bu yekûnu aşmıştır.
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1934 senesinde 202, 1935 senesinde 213, 1936 senesinde 242 ve 1937
senesinde 298 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu rakam millî tasarrufun seneden
seneye inkişaf ettiğinin ve aynı zamanda millî paramıza ve kredi camiamıza gös
terilen mütezayid itimadın en beliğ ifadesidir.
Maruzatıma nihayet verirken bütçelerimizin tedkikinde tevziinde ve anaprensiblerinde büyük bir dikkat ve hassasiyetle çalışan ve çok kıymetli yardımlarını
esirgemeyen Bütçe encümenine huzurunuzda en samimi şükranlarımı arz etmeği
vecibe bilirim.
Arkadaşlar; ana hatlarının tahlilini arz etmeğe çalıştığım bu bütçe ile aziz
halkımıza ve Türk vatanına yapılması düşünülen ve vaad edilen faydalı işler, Yük
sek Meclisin feyizli ve nurlu direktiflerine dayanmakta olduğunu ve evvelce kabul
ve tasvib buyurduğunuz bütçelerin başarılı tatbikatı ve müsbet neticeleri bu kuv
vetten doğduğuna inanarak yüksek irşadlarnızın bu bütçe müzakeresi sırasında
da esirgenmemesini büyük bir hissi minnet ile dilerken takdim edilen bütçenin
kabulünüze lâyık bir eser olduğunu umduğumu arz ediyorum} Bu sunuşun ardın
dan tartışmalara geçilmiştir.
4.2. Millet Vekillerin Eleştirileri
Fuat GÖKBUDAK (Urfa) : Roma'nın yıkılışına sebeb olan maliyenin Os
manlı İmparatorluğu'nun da sonunu hazırladığını belirten Fuat Gökbudak,
maliyenin önemi üzerinde durarak sözlerine başlamıştır.
Cumhuriyetin en yüksek rakamlı bütçesi olan Bayar- Ağarlı bütçesine katkıda
bulunanlara şükranlarını ardından da tespit ettiği şu dört sorun üzerinde görüş
lerini açıklamıştır.
1- Kazalarda orta dereceli okulların yetersiz olması,
2- Ders kitaplarının okullar açılmadan öğrenciye yetiştirilmesi,
3- Konya ve Urfa Ovalarının su sorunu.
Urfa'nın çok verimli topraklara sahip olduğunu ancak yanı başından Fırat
Nehri geçmesine karşın buradan yararlanılamadığını söyleyerek günümüz GAP
projesinin ipuçlarını vermektedir.
4- Bataklıklar ve buna bağlı salgın sıtma sorunu.
Sıtmadan ölenlerin savaşta ölenler kadar çok olduğunu vurgulayarak sıtma
meselesini "harp meselesi" gibi vatan sorunu olarak algılanılmasını ve ona göre
önlemler alınmasını istemiştir.
I bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C.25, s.117-124
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Hüsnü KİTAPÇI (Muğla) : 1938 Yılı bütçesinin 19-20 milyon lira fazla ol
masını, halkın refah düzeyini yükseldiğinin ve hükümetin iyi bir yönetim göster
diğinin delili olarak değerlendirmiştir. Bu açıklamadan sonra ilk olarak nüfus
konusunda görüşlerini açıklamıştır. Bu konuda iki görüş öne sürmüştür.
1- Nüfusu çoğaltmak için evliliği ve çocuk doğumuna teşvik etmek.
2- Mevcut olan nüfusu korumak.
Türk toplumunun temel direği olan Türk köylüsünün birinci görüşü zaten ger
çekleştirdiğini, üzerinde asıl durulması gerekenin ikinci yani mevcut nüfusu
korumak konusunda durulması gerektiğini savunmuştur.
Mevcut nüfusun korunmasının bilgi işi, bakım işi ve sağlık işi olduğunu söy
leyen Muğla Milletvekili Hüsnü Kitapçı bunların içinde en önemlisinin sağlık
sorunu yani(doktorsuzluk olduğunu mecliste dile getirmiştir.
Sıhhiye Vekâletinin gezici hekim teşkilatı kurup, halkımızın ayağına hizmet
götürerek bu sorunu çözebileceğini savunmuştur.
Urfa Milletvekili Fuat Gökbudak gibi Hüsnü Kitapçı da sıtma yüzünden çok
büyük kayıpların yaşandığının üzerinde durmuştur. Sıtma ile savaşta vatandaşa
kinin dağıtımının kısıtlanmadan mümkün olduğu oranda fazla yapılması gerek
tiğini ilave etmiştir.
Ayrıca kimsesiz çocuklara sahip çıkılarak, bunların eğitiminin sağlanmasını
millî ve insani bir sorun olarak değerlendirmiştir.
Yine aynı çerçeveden yola çıkarak çok çocuklu ailelerin Avrupa'da olduğu
gibi anne ve babalarına maddî yardımda bulunulması gerektiğini Mecliste savun
muştur.
Bütçe ile ilgili eleştirilerine kazanç vergisi üzerindeki düşüncelerini açık
layarak başlamıştır.
Bir önceki yıl 8 milyon olan, kazanç vergisinden gelen gelirin, bu yıl 9,5 mil
yon lira arttığını 1,5 milyonluk bu artışın 1932-1933 yıllarındaki rakamlardan
düşük olduğu üzerinde durmuştur. Hüsnü Kitapçı; "seyyar satıcıları dükkan
sahibi yapmak, birbirinin içine giren serbest meslek erbabına yayılma imkânı
vermek için bu vergi üzerinde tahfif at yapmak lâzımdır" diyerek kazanç vergisin
den gelen bu gelirin yükseltilebilmesi için vergilerin hafifletilmesi gerektiğini bir
çözüm yolu olarak görmüştür. Ayrıca bu görüşüne destek olması açısından Ağarlı'nın "her devlet fazla gelir temin etmek için vergilere zam yaparken, biz bunun
aksine fazla gelir elde etmek için tahfif at ediyoruz" sözlerine konuşmasında yer
vererek doğru olanın da bu olduğunu söylemiştir.
Görüldüğü üzere bu dönemdeki uygulamalar gönümüz uygulamaları ile ters
düşmekte ve elde edilen sonuçlar açısından da çok ilgi çekmektedir.
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Bunun dışında Bütçeden Bayındırlığa ayrılan paranın yetersiz olduğunu söy
leyerek bütçeyi eleştirmiştir.
Özellikle demiryollarına ayrılan paranın çokluğuna değinerek karayollarının
ihmal edildiğini savunmuştur.
Hüsnü Kitapçı karayolları için ayrılacak yeterli paranın olmadığı yak
laşımının cumhuriyet hükümeti için bahane olamayacağını savunmuştur. "Yeter ki
Cumhuriyet hükümeti o işe karar versin " diyerek millî mücadeledeki başarıyı ör
nek göstererek; karayollarının yapımı konusunda sadece karar verilmesi ile bu
sorunun üstesinden gelinebileceğini ve bunun ekonomik kalkınmamız için çok
gerekli olduğunu ileri sürmüştür.
Son olarak üç konu üzerinde daha görüşlerini açıklamıştır.
1- Merkez Bankası'nın bankalara düşük faizli krediler vererek ülke piyasasın
da faizlerin biraz daha düşürebileceği.
2- Emlak Bankası'nın halkın bina yapmasında daha fazla yardım yapabilecek
şekilde düzenlenmesi gerektiği.
3- Muğla suyunun bir türlü ihale edilemeyip dağıtılmasından yola çıkarak
Belediye Bankalarının kuvvetlendirilmesi.
Ayrıca son maddedeki görüşüne ilave olarak Hüsnü Kitapçı, çok pahalı olan
su borularının bir türlü ihale edilemediğini bu tür işleri Belediye Bankaları'nın
üstlenebileceğini TBMM'de dile getirmiştir. Su borularının bu bankalar tarafın
dan alınması ile suyun hem ucuza mal olacağını hem de bu bankaların daha etkin
olmalarına yardımcı olacağını savunmuştur.
Halil MENTEŞE (İzmir) : Geçen seneye kıyasla bütçedeki 20 milyonluk
liralık fazlalığın büyük bir başarı olduğunu, bunun 6 milyon lirasının demiryol
larından geldiğini söyleyen İzmir Milletvekili Menteşe, bu değişikliği ülkenin
gelişmekte olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirmiştir.
Ancak Halil Menteşe de Hüsnü Kitapçı gibi karayollarına önem verilmesinin
ülkenin gelişmişi açısından gerekli olduğunu ifade etmiştir. Bunun için demiryol
larının olduğu gibi karayollarının da Nafia Vekâletine bağlanması gerektiğini söy
leyerek bu konuda hükümete eleştiride^bulunmuştur.
Halil Menteşe 1929 ekonomik bunalımdan her devletin olumsuz etkilendiğini
ve bundan kurtulmak için her devletin ticareti geliştirmek için önlemler aldığını
belirmiştir. Hükümetin de bu doğrultuda Amerika ile yapıldığı gibi diğer bazı
devletlerle gümrükleri tamamen açmadan ticari ilişkilerini daha fazlalaştırabileceğini savunmuştur. Bu amaçla dış piyasada ürünlerimizin rekabet edebil
mesi için üretimin ucuza mal olması gerektiği üzerinde durmuş tur. Bu konuda ör238

nek olarak Sultaniye üzümünü göstermiştir. Sultaniye üzümünün Kaliforniya ve
Avusturalya üzümlerinden aşağı kalır tarafının olmadığını ancak ülkedeki işgücü"
hacminin fazlalığından dolayı amele ücretlerinin yüksek oluşunun üzümün
maliyetinin yüksek olmasına sebep olduğunu açıklamıştır. Dış piyasada ise yük
sek maliyetli üzümün yüksek fiyatla satılamayacağını söyleyerek hükümetin ör
neğin, kredi faizlerini düşürerek maliyeti düşürücü önlemler alabileceğini savun
muştur. Ucuza mal olan üzümün ve diğer tarım ürünlerinin böylece dış piyasada
tutunabileceğini belirtmiştir.
Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : Denk bütçenin devletin belkemiği
oluğu değerlendirmesiyle konuşmasına başlamıştır. Bu yılkı 19 milyon bütçe faz
lalığının 15 milyonunun ülkeyi koruyan Türk Ordusuna tahsis edilmesini Cum
huriyet rejiminin bir başarısı olarak değerlendirmiştir.
Ayrıca bu 19 milyonluk bütçe fazlalığının en önemli nedenin vergiler top
lanırken halkı zorlamadan , dikkatli ve düzenli toplanmasından kaynaklandığını
sözlerine ilave etmiştir.
Berç Türker TBMM'de önceden hazırlamış olduğu şu soruları Maliye
Bakanına sormuştur:
1- Memlekete yerleşmiş bulunan gayrimübadilerin yaşam sıkıntısı ile ilgili
sorunlarının nasıl giderileceği,
2- İstanbul'daki tefeci çeteleri konusunda hükümetin aldığı ya da alacağı ön
lemlerin neler olduğu,
3- Borsa İstanbul'dan Ankara'ya taşınmış olmasına rağmen halen İstanbul'dan
müdahalede bulunarak borsa rakamlarında spekülasyon yapanlar konusunda
hükümetin aldığı tedbirlerin neler olacağı,
4- Özellikle İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı borçlu gayrimenkul sahipleri
borçlarını zamanında ödeyemeyip emlaklarını sattığını, buna karşın alınacak ted
birlerin neler olduğu,
5- Yine buna benzer vergi borçlarını ödeyemeyen köylülerin koyun ve
öküzünü sattığını bu konuda maliye bakanının düşüncelerinin neler olduğu,
6- Son olarak Cumhuriyet Türkiye'sinde gelir düzeyi yükselen vatandaşın
tasarruf ederek bankalara yatırdığı nakit para yekûnu "kaç milyon lira olduğu
gibi.
1938 yılında büyük devletlerin silahlanma yansına tekrar girdiğini hatır
latarak, olası bir savaş tehlikesi karşısında elimizde altın stokunun bulunmasını
istemiştir.
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Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği dış politika sayesinde Türk tarihinde ilk kez tüm
dünya devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ni bir barış rehberi olarak tanıdığını belirt
tikten sonra Hatay'ın geleceği konusunda kaygılarını dile getirmiştir.
Son olarak Türk parasının değeri üzerinde de durmuştur. Yabancı devlet par
alarının istikrarlı bir şekilde değerini koruyamadığını buna karşın Türk Lirasının
ise dünya piyasasında sağlam bir yere sahip olduğunu açıklamıştır.
Buna karşın dövizlerle ödenecek borçlann bulunmasından dolayı dövize de
ihtiyaç olduğuna, bunun ise, tarım ürünlerinin ve Türk mallarının ihracatı
sayesinde çözümlenebileceğine işaret etmiştir.
Berç Türker, yalnız Türk parasının değerini düşürücü "enflasyon ve devalüas
yon gibi suni ve gayri sıhhi tedbirlerden" uzak durulması gerektiği söyleyerek
sözlerine son vermiştir.
Fazıl Ahmet AYKAÇ (Elazığ) : Fazıl Ahmet Aykaç konuşmasında daha çok
alıntılar yaparak maliyenin devlet içindeki önemi üzerinde durmuştur.
Nitekim, maliye ilgili Atatürk'ün "Cumhuriyet bütçelerinin taayyün eden ve
daima kuvvetlenmesi gereken müşterek hususiyetleri, yalnız denk oluşları değil,
aynı zamanda koruyucu, kurucu ve verici işlere her defasında daha fazla pay
ayırmakta olmalıdır."
"Maliye bir memlekette sağlam bir iş gidişinin miyarı, cemiyet sağlığının
nabzıdır"1 sözlerine yer vererek bu ilkelerden vazgeçilmemesi gerektiğini vur
gulamak istemiştir.
4.3. Kesinleşen Bütçe
4.3.1. A Cetveli
Bütçenin kurumlara göre dağılım şöyledir:
Büyük Millet Meclisi
Riyâseticumhur
Divanı Muhasebat
Başvekâlet
Şûrayi Devlet
İstatistik Umum Müdürlüğü
Diyanet İşleri Reisliği
Maliye Vekâleti
Duyunu Umumiye
/ bkz.TBMMZb. C, V. Devre, C.25, s. 117-135
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3.918.070
406.280
651.830
1.298.620
252.370
243.640
608.100
21.418.600
50.738.390

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
Dahiliye Vekâleti
Matbuat Umum Müdürlüğü
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü
Jandarma Umum Kumandanlığı
Hariciye Vekâleti
Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti
Adliye Vekâleti
Maarif Vekâleti
Nafıa Vekâleti
İktisad Vekâleti
Ziraat Vekâleti
Milli Müdafaa Vekâleti (Kara)
Milli Müdafaa Vekâleti (Hava)
Milli Müdafaa Vekâleti (Deniz)
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü
Harita Umum Müdürlüğü
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü
Umumî Yekûn :

1.471.490
5.666.370
5.073.190
188.000
7.000.180
10.613.470
3.535.810
7.901.780
9.600.340
14.670.130
8. 892.040
5.489.790
7.143.700
61.361.030
8.050.140
6.583.880
5.755.330
755.310
646.140
249 .954.020

4.3.2. B Cetveli
Varidatın nevi
Lira
Birinci Kısım - İrat ve servet vergileri
Hayvanlar vergisi
15.631.000
Kazanç vergisi
22.005.000
Veraset ve intikal vergisi
450.000
Madenler rüsumu
650.000
Birinci Kısım yekûnu:
38.736.000
İkinci Kısım - istihlâk ve muamele vergileri
Gümrük vergileri
50.350.000
Muamele vergisi
27.247.000
Dahilî istihlâk vergisi
21.096.000

Kara ve deniz avları
Nakliyat vergisi
Sefineler resmi
Damga resmi
Tapu harç ve kaydiyeler
Mahkeme harçları
Pasaport ve kançılarya
Noter harçları
Diğer harçlar
Hayvan sağlık zabıtası resmi
İkinci Kısım yekûnu:

400.000
1.050.000
120.000
7.450.000
1.250.000
1.650.000
900.000
550.000
106.000
70.000
112.239.000

Üçüncü Kısım - İnhisarlar safî hasılatı
Tütün,tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler,
revolver, fışenk ve mevad-ı infîlâkiye
35.185.000
Tütün ve müskirattan alınacak
müdafaa vergisi hasılatı
3.666.000
Kibrit ve çakmak
1.229.000
Oyun kağıdı
30.000
Üçüncü Kısım yekûnu:
40.110.000
Dördüncü Kısım - Devlete ait emval ve emlâk hasılatı
Devlet ormanları
İşletilen emlâk hasılatı
285.000
Emval ve emlâk satış hasılatı
1.500.000
Dördüncü Kısım yekûnu:
1.785.000
Beşinci Kısım - Devletçe idare edilen müesseseler
Devlet demiryolları
Posta telgraf ve telefon
Darphane hasılatı
10.000
Resmî matbaalar hasılatı
35.000
Umumî mektepler hasılatı
16.000
Diğer müesseseler hasılatı
100.000

Kılavuzluk ve römorkörcülük hasılatı
Konya ovası sulama idaresi hasılatı
Beşinci Kısım yekûnu:
Altıncı Kısım
İmtiyazlı demiryollarından alınan
Fener hasılatından alınan
Mükerrer sigorta sandığından alınan
Mukavelenamesi mucibince
Musul petrollerinden alınan
Altıncı Kısım yekûnu:

100.000
261.000

650.000
233.000
800.000
1 683.000

Yedinci Kısım
Hazine muamelelerinden mütevellit varidat 1.730.000
Teyyare resmi
Askerlik mükellefiyeti
Kıymetli evrak
Muayyen masraflar karşılığı varidat
Eski alacaklar
Cezalar
İstanbul Üniversitesi hasılatı
Müteferrik hasılat
Yedinci Kısım yekûnu:
Sekizinci Kısım
İktisadî buhran vergisi
Muvazene vergisi
Hava kuvvetlerine yardım vergisi
Buğday koruma vergisi
Sekizinci Kısım yekûnu:
Nazım varidat
Umumî Yekûn:

2.250.000
1.650.000
200.000
170.000
60.000
1.800.000
75.000
2.600.000
10.535.000

14.750.000
17.100.000
5.500.000
7.350.000
44.700.000
250.049.000'

/ Düstur, Üçüncü Tertip, C.19, Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1938, s. 765-769
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VI. BÖLÜM

DEVLET TEŞKİLATINDA YAPILAN
DÜZENLEMELER
1. MERKEZ TEŞKİLATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
1.1. Cumhurbaşkanlığı
1.1.1. Teşkilât Kanununda Yapılan Değişiklik
Cumhurbaşkanlığı Dairesi için 16 Mayıs 1933'de kabul edilen 2180 sayılı
Teşkilât Yasasında değişiklik yapılmasına gereksinim duyulmuş ve Maliye
Vekâletince hazırlanan yasa tasarısı 14 Mayıs 1935'de TBMM Genel Kurulunda
görüşülerek kabul edilmiştir. Buna göre Başyaverlik Genel Sekreterliğe bağlı ola
cak ve bir başyaver ve dört yaverden oluşacak, bunlar da sürekli olarak Cumhur
başkanının yanında bulunacaktı. Genel Sekreterlikten emir almakla beraber doğ
rudan doğruya Cumhurbaşkanından verilecek emirlere göre görev yapacaklardı.
Başyaver Albay, diğer yaverlerden biri Binbaşı ötekisi Yüzbaşı rütbesinde
bulunacaktı.1
Bunun yanında 9 Haziran 1936'da yasanın 6, 11 ve 14. maddelerinde de
değişiklikler yapılması uygun görüldü. Buna göre Özel Kalem Müdürlüğün bir
müdür dört birinci ve dört ikinci katipten oluşması ve bu kalemin Cumhurbaş
kanının resmi ve özel tüm yazışmalarını yapması saptandı. Bunun yanında
umumî katip, baş yaver ve yaverlerin özel kalem daire müdürleri ve katiplerin
nasıl atanacakları da belirlendi.2
2180 ve 3011 sayılı yasalarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu
amaçla hazırlanan yasa tasarısı ilgili encümenlerde görüşüldükten sonra 13 ocak
1939'da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Buna göre
yasanın birinci maddesinde yapılan değişiklikle bir baş tabiplik eklenmiş, altıncı
madde de yapılan değişiklikle özel kalem müdürlüğünün oluşum biçimi ve görev
leriyle yazı işleri müdürlüğünün oluşum şekli ve görevleri yeniden belirlenmiştir.
11. maddede ve 12. maddede de bazı değişiklikler yapılarak yaverlere yaver tah
sisatı baştabibe de maaşından başka ihtisas tahsisatı ödenmesi saptanmıştır. Ay
rıca Cumhurbaşkanlığı memurlarının görev ve yetkilerini saptamak üzere bir
yönergenin hazırlanması da kararlaştırılmıştır.3
/ bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 4, s. 67-68
2 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 12, s. 123
3 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 28, s. 71-72, S. Sayısı: 49. s. 1-5
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1.1.2. Filarmonik Orkestrası Teşkilât Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti millî musikiye de büyük bir önem vermiş ve
25 Haziran 1934'te Millî Musikî ve Temsil Akademisi teşkilât kanunu çıkarmış
tı. Bu kanuna dayalı olarak ve bilimsel veriler doğrultusunda daha iyi eserler
üretebilmek için yurt dışından uzman getirilmiştir. Bu uzmanın verdiği rapor doğ
rultusunda Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası teşkilât ve orkestra mensup
larının yükseltilmeleri ve cezalandırılmalarını içeren bir yasa tasarısı hazırlanmış
tır. İcra Vekilleri Heyetince de görüşülen tasarı 12 Haziran 1936'da TBMM Genel
Kurulunda acil olarak görüşülerek kabul edilmiştir.1
1.2. Başvekâlet
1.2.1. Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun
20 Mayıs 1933'te çıkarılan 2187 sayılı Yasa ile Başbakanlığın merkez teş
kilatı ve görevleri saptanmıştı. Ancak zaman içinde bu yasada, bazı değişiklik
lerin yapılması zorunlu oldu. Zira 1777 sayılı Yasanın 2919 sayılı Yasa ile değiş
tirilen birinci maddesindeki A serisine dahil olan memurların sicillerinin birer ör
neğinin Başvekalete verilmesi gerekiyordu. Bu işlere bakmak üzere Başbakanlık
ta bir kalem kurulmuştu. Bu müdürlük aynı zamanda Başvekalet ve kaldırılan
sadaret mensuplarının da sicil işlerine bakması zorlaşmıştı. Bu nedenle de bir
Sicil Müdürlüğü kuruldu. Bunun yanında İstanbul'da bulunan Hazine-i Evrak'ı
da resmi ve Tarihi Evrak Tasnif Heyetinin işlerini denetlemek ve kurulacak Dev
let arşivine gönderilecek siyakat, divan kırması vb. Arap alfabesiyle yazılı resmi
belgeleri okuyabilen memur sayısını artırmak üzere bu daire de genişletildi. Bu
nedenle de teşkilât yasasında değişiklik yapılması gündeme geldi. Bu konuda
hazırlanan yasa tasarısı 9 Şubat 1937'de İcra Vekiller Heyeti toplantısında
görüşüldü. İlgili encümenlerde de görüşülen tasarı Bütçe Encümeninin yaptığı
değişikliklerden sonra TBMM Genel Kurulunca ele alındı ve 12 Nisan 1937'de
tasarı kabul edildi. Buna göre: Başvekalet bir müsteşarın yönetimi altında Müs
teşar Muavinliği Hususi Kalım Müdürlüğü, Kararlar, Neşriyat ve Müdevvenat,
Yazı İşleri, Arşiv Dairesi, Sicil Dairesi, Evrak ve Levazım Müdürlüklerinden
oluşacaktı.
Buralara Başbakanın önerisi ve Reisicumhurun onayıyla atama yapılacaktı.
Başvekalete ait işlerin daire müdürlüklerine bölüşümü, bu işlerin nasıl yapıla
cağı bir yönerge ile belirlenecektir. Başbakanlığa alınacak memurlar yüksekokul
mezunu olmaz ise yedinci dereceden yukarı memuriyetlere atanamayacaktı. 20
Mayıs 1933'te çıkarılan 2187 sayılı yasa bu yasayla yürürlükten kaldırıldı.2
1 bkz. TBMM. Zb. C, V. Devre, C.12, s. 256-258
2 bkz. TBMM. Zb. C, V. Devre, C. 17, s. 553-554, S. Sayısı: 13, s. 1-10
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1.2.2. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilât Kanunu
Diyanet îşleri Başkanlığı Teşkilât Kanunu Diyanet İşleri Reisliğinin teşkilât
ve görevlerine ilişkin olarak Reislikçe bir teklif hazırlanarak Hükümete sunul
muştur. Hükümet 30 Mayıs 1934'te bu teklifi görüşmüş ve 31 Mayıs 1934'te
Meclis'e göndermeyi kabul etmiştir.1
Bütçe Encümeni Hükümetçe sunulan bu teklifte bazı değişiklikler yaparak
kabul etmiş 11 Haziran 1935'te Meclis'e sunmuştur. 14 Haziran 1935'te
görüşülen teklif kabul edilmiştir.
Buna göre; Diyanet İşleri Reisliği Merkez ve Taşra Teşkilâtı olarak ikiye ay
rılmıştır. Merkez Teşkilâtında Müşavere Heyeti, Zat İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri
Müdürlüğü ve Musaflar Tetkik Heyeti bulunuyordu. Taşra Teşkilâtında ise Müftü,
Müsevvid, Vaiz ve Dersiamlar olacaktı. Bunların tümü de Reise bağlı olacaktı.
Diyanet İşleri Reisi Başvekilin önerisi, Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaktı.
Müşavere Heyeti üyeleri ile Zat İşleri ve Yazı İşleri Müdürü, Diyanet İşleri
Reisinin seçimi, Başvekilin teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile olacaktı.
Müşavere Heyeti üyelerinin "akaidi islamiye ve ulumu seviyede " uzmanlaş
mış kişiler olmasına dikkat edilecekti.
Yasaya göre her vilayet ve kazada Diyanet İşleri Reisliğine bağlı birer müftü
bulunacaktı. Bir müftülüğün çeşitli nedenle -ölüm, istifa vb.- boşalması durumun
da Vilayetlerde de valinin, kazalarda kaymakamın başkanlığında dersiam, vaiz,
imam ve hatiplerle belediye üyeleri toplanacak müftü adaylarını seçecekti. Seçim
gizli oyla yapılacaktı. Gizli oyla seçilen üç kişi vilayete sunulacak, vilayet de özel
görüşünü ekleyerek Diyanet İşleri Reisliğine gönderecekti. Reislik bunlardan
birini atayıp vilayete/kazaya bildirecekti. Müftü seçimine layık kişiler buluna
madığı taktirde de Reislik doğrudan atama yapabilecekti.
1.2.3. Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce ülkede hava işleriyle uğraşan bir ör
güt yoktu. İlk kez 1925'te Ziraat Vekâleti ile Milli Müdafaa Vekâletleri iklim ve
gözlem örgütü kurmuştur. Onu hava ve su gözlemlerinde bulunmak üzere Nafia
vekaleti izlemiş, Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti de Ankara'da bir gözlem
evi kurmuştur. İnhisarlar Vekâleti tütünün iyileştirilmesi İktisad Vekâleti deniz
ulaşımını Nafia Vekâleti hava yollarındaki güvenliği sağlayabilmek amacıyla
gözlem istasyonları kurmaya başlamıştır.
/ bkz. TBMM. Zb. C, C. 4, s. 332, S. Sayısı: 183 s. 2-8
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Giderek çağdaşlaşan ve dünya ile bütünleşen Türkiye'de kurumların hava ve
iklim bilgisine duyduğu gereksinim artıyordu. Bu da ülkedeki hava durumunu
saptayacak, gözlemlerin sağlıklı yapılmasını sağlayacak bir örgüte duyulan
gereksinimini artırıyordu. Her kurumun ayrı ayrı gözlem yapması ekonomiye
büyük bir yük getirecekti. Nitekim Edirne'de, Malatya'da, Sivas'ta Ziraat, Nafıa
ve Millî Müdafaa Vekâletlerinin gözlem evleri vardı. İşte bu dağınıklığı giderip
tek merkezden yönetilecek bir kurumun oluşturulması ülke açısından daha yarar
lı görüldü. Zira bunun örnekleri de vardı. Yunanistan 1931'de Almanya 1934'de
tüm gözlem evlerini tek çatı altında toplamıştı.
Hava tahminleri ülkenin sanayisini, ticaretini, tarımını, savunmasını çok
yakından ilgilendirdiği için Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün
kurulması kararlaştırılmış ve bu konuda hazırlanan tasarı 30 Kasım 1936'da
TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.
Ziraat, Millî Müdafaa, Nafıa ve Bütçe Encümenlerince ayrı ayrı incelenen
tasarının gerekçesi olumlu bulunarak, maddelerde düzeltmeler yapıldıktan sonra
TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur. 10 Şubat 1937'de görüşülen tasarı kabul
edilmiştir.1
Buna göre Türkiye'nin havası, suyu, iklimi ve genellikle meteorolojisi ile il
gili işler üzerinde çalışan ve bu yolda çalışmak üzere teşekkül halinde bulunan
bütün kurumları da içine alan ve Türkiye'nin bu alandaki askerî ve sivil bütün
kurumlarına hizmet vermek amacıyla Başbakanlığa bağlı bir kurum oluşturul
muştur.
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü altısı teknik ikisi idari olmak
üzere sekiz şubeye ayrılmıştır. Yasada bu şubelerin görevleri tek tek belirlenmişti.
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürü Başvekili'nin önerisi ve Cumhur
başkanının onayı ile atanacaktı. Umum Müdürün Türk olması, yüksek tahsil gör
müş bulunması, örgüt içinde başarılı hizmet vermiş ve bu alanda eser vermiş bir
kişi olması gerekiyordu. Umum Müdürde aranacak bu özellikler kimi milletvekil
lerince eleştirilmiş ise de kurumun özel durumu göz önüne alınarak madde en
cümenden geldiği şekliyle kabul edilmiştir.
Tasarı da seferberlik anında Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün
başkumandanlığın emrine girmesi de belirtilmişti. Kandilli Rasathanesi bu kuru
ma bağlanmamış ayrı kimliğini koruması uygun bulunmuştur.
/ bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 16, s. 130-136, S. Sayısı: 90, s. 1-62
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1.2.4. Vakıflar
1.2.4.1. Vakıflar Kanunu
4 Ekim 1926'dan önce kurulan vakıflar, medeni yasanın kabulünden sonra
sorun olmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuyu çözüme kavuş
turabilmek için bir yasa taslağı hazırladı. Taslak hükümette görüşüldükten sonra
9 Haziran 1932'de Meclis'e sunulması kararlaştırıldı.
Taslak, medeni yasanın benimsenmesinden önce kurulan vakıfların nasıl
idare edileceğini yöneticilerin sorumluluğu, görevleri, vakfın amaçlarının nasıl
değiştirileceğini belirlemeyi amaçlıyordu. Zira Türkiye'deki vakıflar henüz
vilayet, belediye ve köy teşkilatları oluşmadan kurulmuştu. Ülkenin dört bir yanı
na da yayılmıştı. Vakıf bir köyde ya da bir belde de olduğu halde onu yaşatacak
olan gelir, o köyün, beldenin hatta vilayetin sınırları dışına taşmıştı.
Vakıfların tümü de dini amaç taşımıyordu. Toplumsal amaç taşıyan çok vakıf
vardı.
Hükümet vakıfların kötü kullanımını önleyebilmek için;
Güçlü bir denetim kurmayı,
İhtiyaçlan karşılayamayan vakıfları, amacına uygun hale getirmeyi,
Toplumsal yararı olan fakat bu işlevini yerine getirememe durumuyla yüz
yüze gelmiş vakıfları bu darboğazdan kurtarmayı,
Mütevellileri tarafından iyi idare edilen vakıfları sürdürmeyi, kötü yönetilen
leri vakıflar genel müdürlüğüne bağlamayı,
Medeni kanunla bağdaşmayan "Mukataalı ve icareteynli" vakıf yöntemini
kaldırmayı,
Vakıflar için birer sicil kütüğü tutmayı öngören bir tasan hazırladı.
5 bölüm 40 maddeden oluşan yeni taslağın 6 tane de geçici maddesi vardı.2
Taslak vakıfları ikiye ayırıyordu. Biri idare meclisinin denetimi altındaki
vakıflar diğeri ise vakıflar genel müdürlüğünün denetimi altındaki vakıflardı.
• Halen mazbut tüm vakıflar
• İdaresi mazbut vakıflar
• Tevliyeti bir makama meşrut olan vakıflar
• Yasal ya da fiili olarak işlevi kalmamış vakıflar
• Tevliyeti vakıfların evlad ve ensabından başkalarına meşrut olan vakıflar,
Vakıflar Genel Müdürlüğünce;
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.5, S. Sayısı: 124-2, s. 1-42

249

• Tevliyeti vakıfların kanuni mirasçılarına meşrut olan vakıflar,
• Bazı sanat ashabına mahsus vakıflar da mütevellilerce yönetilecekti.
Mahkeme veya vakıf kütüğüne kaydedilmemiş olsa bile hükmü şahsiyet
sayılacak ve tescili yapılmamış olanlar 5 yıl içinde kütüğe yazılacaklardı. Vakıf
ların (mabet, mekteb, hastane, kütübhane, köprü vb) "hayrattan " olan gayrimenkulleri haciz, rehin ve "temlik" edilemeyecekti. Bu gayrimenkuller tapu sicil
lerine vakıflar adına kaydedilecekti. Amacı dışında kullanılan kamu düzenine ay
kırı ya da fiilen işe yaramaz, yararsız vakıflar icra vekilleri kararıyla satılıp eş
değerdeki diğer vakıfların güçlendirilmesine çalışılacaktı.
Mütevellilerin vakıflar genel müdürlüğünce atanması, azledilenin yerine
yasaya uygun ondan sonra gelenin atanması, mütevelli olacak kimse yok ise vak
fın Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmesi mütevellilerin uyacakları esaslar
tutacakları defterler, kullanacakları yetkilerin de bir nizamname ile saptanması
kararlaştırılmıştı.
Teklif ayrıca o güne değin vakıflara hesap vermemiş tüm mütevellileri üç ay
içinde yönettikleri vakıfların gelir kaynaklarını, son yıl gelir-gider hesaplarını
gösterir cetveli vakıflar genel müdürlüğüne vermeyi de zorunlu kılıyordu.
Yasanın tartışılması sırasında "mütevellilerin, seçilmiş heyetlerin, vakıflar
genel müdürlüğünün "idare meclislerinin kontrolü altında" olacağı hükmü en
çok tartışılan konu olmuştur.1 Bunun yanında tartışılan bir başka konu ise "mevcud mukataalı toprakların veya icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri, icare
veya mukataaların yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıfına " geçirileceği,
hükmünü içeren 27. maddesi oldu.2
1.2.4.2. Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Haziran 1938 tarihli toplantısında 3461
sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu kabul edilmiştir.
Buna göre; Vakıflar Umum Müdürlüğü Başvekalete bağlı olacaktı. Merkez
teşkilatı bir genel müdürün idaresi altında bir yardımcı ile Teftiş Heyeti, Hukuk
Müşavirliği, İnşaat Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Mülhak Vakıflar ve
Muamelat Müdürlüğü, Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü, Vakıf Paralar Müdürlüğü,
Emlak ve Arazi Müdürlüğü, Ziraat ve Maden ve Orman İşleri Fen Müdürlüğü,
Zat İşleri Müdürlüğü, Vakıf Kayıtlar Müdürlüğünden oluşacaktı. Merkezde 2762
sayılı Yasa uyarınca bir idare meclisi bulunacaktı.
/ bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C. 4, s. 13-18
2 bkz. a.g.e., s. 21 vd.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vilayet Teşkilâtı ise mıntıka müdürlükleriyle
vilayet ve kaza müdür ya da memurluklarından oluşacaktı.
Vakıflar Genel Müdürü Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanının onayı, teftiş
heyeti başkanı, hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, müfettişler, mıntıka
müdürleri, merkez ve taşra müdürleri genel müdürün teklifi, Başbakanın benim
semesi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaktı. Diğer memurlar genel müdür
ce atanacaktı.1
1.2.5. Spor Teşkilâtı Kanunu
Hükümet sadece siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda değil her alan
da Türk halkını çağdaş uygarlığa ulaştıracak atılımlarda bulunmaktan kaçın
mamıştır. Sağlam kafanın sağlam vücutta bulunacağını düşünen yöneticiler spora
büyük bir önem vermişlerdir. Türk gençliğim dinamik bir yapıya kavuşturabil
mek amacıyla sporun örgütlü bir şekilde yapılmasını sağlayacak yasal düzen
lemeler yapmıştır. Hükümetçe hazırlanıp Bakanlar Kurulunda 6 Haziran 1938'de
görüşülüp benimsenen tasarı şu gerekçelerle 23 Haziran 1938'de Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne sunulmuştur.
"Mucib sebepler.
Cumhuriyet rejiminin kurulmasını müteakib (1922) İstanbul'daki spor kulüp
leri müşterek münasebetlerini temin ve yabancı federasyonlarla irtibat tesis et
mek maksadile Avrupa 'da olduğu gibi bir Spor teşekkülleri birliği kurmak is
temişler ve buna Türkiye idman cemiyetleri ittifakı adını vermişlerdir.
Bu kurum nizamnamesile üzerine almış olduğu vazifenin ifasında suhulete
mazhar olmak kaygusile Hükümete müracaat ederek Menafii umumiyeye hadim)
cemiyetlerden addolunmasını istemiş ve bu taleb o zaman bir kararname ile isaf
olunmuştur. Bu tarihden itibaren İstanbul 'dan maada vilâyetler sporunu da idar
eye başlayan ve 1924 olimpiyadlarına katılmak Devletten gördüğü yardımı her yıl
mütezayid surette tecdid ettiren T.İ.C.İ. Türkiye sporunun az çok inkişafına
muvaffak olabilmiş ise de teşekkül tarzındaki hususî mahiyet dolayısile bütün
sporcularca muta bir otorite haline bir türlü gelmemiştir.
1935 de toplanan spor kongresinin kararı ile adını Türk spor kurumuna
değiştiren bu müessese, sevk ve idareyi bir mikdar merkezileştirmek ve gençliğin
sporunu futboldan maada diğer, asrı, ve vatan müdafaasına yarayacak sahalara
Kış sporları, atıcılık, yelkenli uçuş sporlarına teşmil etmiş ve millî sporlara da
önem vermek çığırını açmıştır.
1 bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C.26, s. 199-200, S. Sayısı: 262, s.1-34
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Fakat her iki devrenin verdiği tecrübeler ve son yıllarda garb memleketlerin
de sporun sevk ve idaresinde tecelli eden fikirler ve hareketler sporun tıpkı Maarif
ve Sıhhat işleri gibi bir Devlet işi olarak ele alınması lüzumunu ortaya koymuştur.
Bir çok garb memleketleri neslin ıslâhını ve yurddaşların yüksek beden ve
normal vasıflı insanlar olarak yetiştirilmesini memleket müdafaasının ve iktisadî
kalkınmanın en mühim bir âmili olarak telâkki eylediklerinden spor ve beden ter
biyesine birinci derecede yer vermişler ve sporun sevk ve idaresini yalnız Devlet
hizmetleri arasına almakla kalmayıb ona Devlet mekanizması içinde yer vermiş
lerdir. Yugoslavya'da: beden terbiyesi nezareti Sovyetler birliğinde: Vekiller
Heyetine dahil beden terbiyesi Başkanlığı Almanya 'da: nazır mevkili devlet spor
başkanlığı Fransa 'da: nazaret gibi
Garb memleketlerinin bir çoklarına nisbetle sporda olan geriliğimizi kısa bir
zamanda gidermek için sporda kuvvetli bir otorite ve disiplin kurmak şiddetli ih
tiyacı da bu düşünceyi teyid eder.
Filhakika Maarif, îktisad, ordu ve halk gibi büyük insan topluluklarını
sinesinde bulunduran müesseselerin beden terbiyesini ve sporu ancak mües
seselerin üstündeki bir makamın prestiji ile sevk ve idare edebileceği düşünülerek
bu kanun ile sporun sevk ve idaresi Başbakanlık makamı ile ilgilendirilmiştir.
Spor umum müdürlüğü adı başbakanlığın prestiji altında müstakil bir idare
makanizmasının yaratılması ifadesidir.
Bu kanun ile kurulan istişare heyeti ise Umum Müdürlük nezdinde yüksek bir
istişare makamı tesis eder, muhtelif vekâletlerde spor hareketleri için gösterilecek
temayülleri inceler ve spor başkanlığının bütün teknik müdevvenatını hazırlar.
Nâzım, nasihatçı, sporun önemini tebarüz ettirici bir heyettir. Ayni fikir ve gaye
iledir ki spor ve beden terbiyesi ile ilgili vekâletlerde işlerini sevk ve idare edecek
bir Spor Umum Müdürlüğü ihdası derpiş ve iltizam edilmiştir.
Sporun kısa bir zamanda ileriye yol almasını sağlayacak bir âmil de ordu gibi
îktisad ve Nafıa Başkanlığı gibi kalabalık insan kitlelerini toplu bir halde bulun
duran müesseseler, fabrika ve iş evlerinde çalışmaktır. Bu sebebden bu gibi mües
seseler garb memleketlerinde olduğu gibi kendi adamlarına ve onların ailelerine
spor ve beden terbiyesi yaptırmağa ve bunun yapılması için beden terbiyesi tesis
leri vücuda getirmeğe bu kanun ile mükellef tutulmuştur.
Beden terbiyesini 45 yaşına kadar bütün yurddaşlara teşmil etmek üzere
bütün Devlet dairelerinde çalışma ve bu yaşa kadar olan memurların her gün
muayyen zamanlarda bir mütehassısın nezaretinde beden terbiyesi yapmaları
mecburî tutulmuştur. Bu Kanun ile kurulması düşünülen Yüksek beden terbiyesi
enstitüsünün açılması sporun teknik ve sıhhat bakımlarından yükseltilmesini sağ252

lamak ve memleketi çok muhtaç olduğu yüksek ve orta vasıflı uzman, öğretmen,
antrenör ve monitörleri yetiştirmek bakımından en önemli bir ihtiyacı kapatmış
olacaktır. Ancak Devlet bütçesinde birdenbire büyük bir yük olmamak için kanun
da bu müessesenin kurulması bütçe imkânlarının müsaadesine talik edilmiştir.
Memlekette sporu büyük şehirlerden maada bütün kasabalı ve köylü halk
tabakaları içine yaymak ve bilhassa millî sporlara (güreş, binicilik, atıcılık, cirid)
şimdiye kadar olandan çok fazla önem vermek gaye edinilmiştir. Bu maksadla
binicilik, cirid, atıcılık ve avcılık ile okçuluk dahi federasyonlar çerçevesi içine
alınmışlardır. Bedenden olduğu gibi normal bakımdan da yüksek vasıflı bir Türk
gençliği yaratmak gayelerin başında gelmektedir.
Yurddaşlara spor yaptıracak müessese, eskiden olduğu gibi bu kanunda dahi
ordu ve mekteb haricinde kulüb olacaktır. Spor kulüblerinin adedi ne kadar
çoğalırsa sporun yurdda yayılması da o nisbette artacağına göre bu kanun ile
köylerde 50 genç başına bir spor kulübü ve kasaba ve şehirlerde de 500 genç
başına bir spor kulübü kurulması düşünülmek suretile alâkalılar kulüblerin sayı
sını arttırmakla mükellef kılınmaktadırlar.Fakat amatörler tarafından kurulan
kulüblerin bir Devlet otoritesi ile olan çalışmalarında intizam ve inzibatın, idare
heyetlerinin spor Umum müdürlüğü kademelerinde tasdik edilmek suretile temin
edilmek lüzumu uzun yılların tecrübelerinin mahsulüdür. Spor, sağlık ve kültür
gibi bir Devlet hizmeti olarak telâkki edilince pek tabiî olarak Spor umum müdür
lüğünün müsaadesine iktiran etmeyen beden terbiyesi ve spor müesseseleri vücu
da gelmemek icab eder.
Bölge ve kulüblerin yıllık mesaisini destekleyecek ve şimdilik vilâyet merkez
lerinde yapılmağa başlanılan spor sahaları ile diğer spor tesislerini vücuda getir
meğe yardım olmak üzere vilâyet hususî idarelerile belediyelerin bütçelerine
konulan yardım parası bu müesseselerin zaten bir kaç yıldanberi ödemeğe alış
mış oldukları mütevazi bir yardımdır. Spor kurumu gelirinin ve bütçesinin
hakikate uygun ve mütevazin olmasını teminen bu yardımın muayyen ve mukan
nen bir hadde tesbiti maksadile lâyihaya hükümler konulmuştur.
iki yıldan beri memlekette spor sahalarını ve tesislerini vücude getirmek için
girişilen teşebbüsü devam ettirmek, memlekette sporu yaymak en önde gelen ted
birlerden ise de bu yıl bütçesine konmuş olan 239 bin küsur liralık yardım parası,
bu yıl bir çok sporların mefluç kalmasına sebeb olacak kadar az olduğundan bu
kanunun kabul ve tasdikini müteakib spor için munzam bir yardımın acele
düşünülmesi icab edcektir.
Spor Umum Müdürlüğü teşkilât ve kadrosunun alması lâzımgelen kati şekil
gelecek sene tesbit ve teklif edilmek üzre 1938 malî senesi bütçe ve kadrosunun
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verilecek tahsisata göre İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve tasdiki zarurî görülmüş
ve ona göre hükümler konmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu tasarıyı Bütçe, Dahiliye, Millî
Müdafaa, Sıhhat ve Maarif encümenlerinden seçilen üçer üyeden oluşan muvak
kat encümene göndermiştir. Encümen Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve Başvekâlet
müsteşarı Kemal Gedeleç'in de hazır bulunduğu toplantılarda bu tasarıyı in
celeyerek hazırladığı şu raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gön
dermiştir.
İcra Vekilleri Heyetinin 23 Haziran 1938 tarih ve G/2692 sayılı tezkeresile
Kamutay yüksek katına arzı kararlaştırılan ve Bütçe, Dahiliye, M. Müdafaa, Sıh
hat ve Maarif encümenlerinden seçilen üçer üyeden teşekkül eden muvakkat en
cümenimize havale buyurulan spor teşkilâtı kanun lâyihası, Dahiliye vekili Şükrü
Kaya ve Başvekâlet müsteşarı Kemal Gedeleç hazır olduğu halde tedkik ve müza
kere edildi:
Hükümetin mucib sebebler lâyihasında serdeylediği sebeblere ve Dahiliye
vekili ile Başvekâlet müsteşarı tarafından verilen izahlara göre teklif esas itibarile ve aşağıda arzedilen encümence yapılan değiştirmeler ve tadillerle kabule
şayan görülmüştür :
1- Hükümetin teklifinde zikredilen Spor Teşkilâtı Kanun Lâyihası adı Beden
Terbiyesi Kanununa tahvil edildi. Çünkü: Beden terbiyesi şamil mefhumu içinde
yer alan cüzülerden birisidir.
2- Merkez istişare heyetinin bir kısım vazifeleri tamamile istişarî mahiyette ve
diğerleri de karar alıcı mahiyette olarak tasrih edilmek suretile sadeleştirilmiş ve
vuzuhlandırılmıştır.
3- Vilâyet, kaza ve nahiyeler istişare heyetlerinde vazifedar edilenlerin sayısı
bunlardan en lüzumluları alıkonmak suretile tahdid edilmiştir.
4- Hükümetin 11 inci maddesine lüzum görülmedi; çünkü belediyelere ve
hususî idarelere zaten lüzumu olan mükellefiyetler konmuştur.
5- Halkevleri teşkilâtı, öteden beriyurdda beden terbiyesinin yayılmasına hiz
met etmiş müesseselerden olmak bakımından bu teşkilâtın bazı spor nevilerile iş
tigal eylemelerini sağlayacak istisnaî hüküm kondu.
6- Hükümetin 14 üncü maddesinde istenilen beden terbiyesi mecburiyet
lerinin şimdilik her tarafta ve tamamen tatbiki güç görülerek Hükümetin tatbik
imkânına bırakılmıştır.
7- Spor kulüplerinin kendileri tarafından seçilen idare heyetlerinin bölgelerin
tasdikından geçirilmesi hakkındaki Hükümet teklifi gençliğin hevesini kırar telâklisile onaylanmadı.
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8- Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünce yurdda yapılacak teşkilâttan baş
kaca hususî eşhas ve müesseselerin beden terbiyesini doğrudan doğruya veya endirek olarak ilgilendirecek teşebbüslerine açık kapı bırakılması sporun yurdda
yayılmasını çabuklaştıracak bir âmil telâkki edilmesindendir.
9- 2. maddede Hükümetin teklif eylediği müstakil bütçe kaydi usul ve teamüle
uygun görülmediğinden mülhak bütçe olarak tadil edilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek ve müstaceliyetle kabul buyurulmak
dileğile Yüksek Reisliğe sunulur".
Geçici Encümen yukarıda belirttiği ilkelere uygun olarak tasarıyı şu şekle
dönüştürmüştür.
Beden Terbiyesi Kanunu Umumî Hükümler
MADDE l. Yurddaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkilâbcı amaç
lara göre gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerim sevk ve idare
etmek maksadile Başvekâlete bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz bir Beden terbiyesi
genel direktörlüğü kurulmuştur.
MADDE 2. Genel Drektörlüğün merkezi Ankara 'dır.
Genel direktörlük mülhak bütçe ile idare olunur. Hesab, muamelât ve sarfiyatı
muhasebei umumiye kanunu hükümlerine ve arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
hükümlerine tâbi değildir.
Genel Direktörlüğün varidat ve masraf hesabları taallûk ettiği malî senenin
hitamından itibaren en geç bir sene içinde Divanı muhasebatın tedkikine arzolunur.
MADDE 3. Genel Direktörlük arsıulusal spor temas ve münasebetlerinde
merci olan resmî bir teşekküldür.
MADDE 4. Gençler için kulüplere girmek ve boş zamanlarında beden ter
biyesine devam etmek mecburidir. Hangi yaştaki vatandaşların ne kadar müddet
le ve hangi mevsimlerde spor mükellefiyeti altında bulunacakları ve ne gibi
devair ve müesseselerde beden hareketlerinin tatbiki lâzım geleceği İcra Vekilleri
Heyetince tayin olunur.
Merkez Teşkilâtı ve Merkez istişare Heyeti
MADDE 5. Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü merkezde bir genel direktör
ile genel sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve teftiş, hesab, sağlık ve saha
ve tesisler dairelerinden ve neşriyat ve propaganda muhaberat, muamelât ve ar
şiv, sicil ve lisans ve müze ve kütüphane şubelerinden teşekkül eder.
Genel Direktörlük lüzumu kadar yerli ve yabancı mütehassıs ile memur ve
müstahdem kullanır.
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Beden Terbiyesi Genel Direktörü Başvekil tarafından intihab ve Cumhurreisinin tasdiki ile tayin olunur. Genel Direktör bu kanunun hükümleri dairesinde
kurulan teşekküllerin mercii ve âmiri olub bu teşekküllerin çalışmalarından
mesuldür.
Genel Sekreter ile daire reisleri, federasyonlar başkanları ve şubeler müdür
leri genel direktör tarafından intihab ve Başvekil tarafından tayin olunurlar.
Diğer memurlar ve müstahdemler doğrudan doğruya genel direktör tarafından
intihab ve tayin olunurlar.
MADDE 7. Bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakımından
birer federasyona bağlanır. Federasyonların adedi Beden Terbiyesi Genel Direk
törünün istişare Heyeti'nin de mütaleasını almak suretile yapacağı teklif üzerine
Başvekil tarafından tesbit olunur.
MADDE 8. Merkez İstişare Heyeti Beden Terbiyesi Genel Direktörünün reis
liği altında memlekette spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından Baş
vekil tarafından seçilecek beş zat ile Kültür, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Sıhhat ve
içtimaî muavenet vekâletlerinden intihab olunacak birer mümessilden terekküb
eder. Kendilerini alâkalandıran işlerin müzakeresinde ilgili diğer vekâletlerin de
birer mümessili bulundurulur.
MADDE 9. Merkez İstişare Heyetinin vazifeleri:
A) Genel Direktörlükçe hazırlanan yıllık bütçeyi tedkik ve tasdik etmek,
B) Genel Direktörlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tedkik ve tasdik
etmek,
C) Teşkilâtı ilgilendiren talimatnameleri hazırlamak,
D) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor şubeleri hakkmda
mütalea beyan etmek,
E) Genel Direktörlükçe kendisine havale edilen bütün işler hakkında mütalea
beyan etmektir.
B ve C bendlerinde yazılı işler hakkında merkez istişare heyetinin vereceği
karar katidir. Ancak genel direktörlüğün talebi veya görülecek lüzum üzerine bu
kararlar ya Vekil veya İcra Vekilleri Heyeti tarafından fesih veya tadil olunabilir.
Vilâyet Teşkilâtı
MADDE 10. Her vilâyet bir beden terbiyesi bölgesidir. Valiler bölgelerin baş
kanıdır. Beden terbiyesi işleri vilâyetlerde valilerin, kazalarda kaymakamların,
nahiyelerde nahiye müdürlerinin, belediye teşkilâtı olan köylerde belediye reis
lerinin ve diğer köylerde muhtarların idare ve mesuliyeti altındadır.
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MADDE 11. Bölgelerde beden terbiyesi ve spor işlerile meşgul olmak üzere
valilerin mesuliyeti altında bölge beden terbiyesi direktörü ile o bölgede tatbik
edilmekte olan spor nevilerinin alâkadar federasyonlarla mütenazır olarak, her
biri için valinin seçeceği ve beden terbiyesi genel direktörlüğünün tasdik edeceği
birer ajandan terekküb eden heyetler bulunur.
MADDE 12. Lüzum görülecek vilâyetlerde beden terbiyesi işlerile meşgul ol
mak üzere birer beden terbiyesi direktörü ve maiyetinde lüzumu kadar memur
bulunur.
Kulübler, gruplar
MADDE 13. Gençlerin beden terbiyesi ve sporu bu kanun ile kurulacak ve bu
kanun hükümlerine intibak ettirilecek olan kulübler ve gruplar vasıtasile yap
tırılır.
Mekteb ve kışla dışında elli ve daha çok spor mükellefiyeti çağında yurddaş
bulunan köy, kasaba, şehir ve münferid mahallerde kulüb, elliden az yerlerde spor
grupları kurulur.
Spor mükellefiyeti çağında yurddaş sayısı beş yüzden fazla olan kasaba ve
şehirlerde her kulübe beş yüzden fazla ve iki yüzden noksan düşmemek şartile
kasaba ve şehir kulüpleri tesis olunabilir.
Bu kulüplerin ve grupların imkân ve lüzumuna göre tesisi ve kulüplerin bu
kanun hükümlerine göre, tevhidi, tefriki ve feshi Genel Direktörlüğün göstereceği
lüzum üzerine İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır.
MADDE 14. Halkevleri kendi mensublarına ve arzu edenlere kapalı veya açık
salonlarda Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü ile müşterek olarak tertib edile
cek programlara göre jimnastik, eskrim, güreş, yürüyüş, salon oyunları ve millî
rakıslar gibi beden terbiyesi hareketleri yaptırılabilir.
Vilâyetler istişare heyetleri
MADDE 15. Vilâyet istişare heyeti valilerin riyasetinde bölge beden terbiyesi
direktörü, kültür direktörü mahalli askerî kumandanı veya vekil edeceği zat, sıh
hat müdürü, umumî meclisçe her yıl için seçilecek bir daimî encümen azası,
belediye reisi ve merkezdeki lise veya orta okul beden terbiyesi öğretmeni ve
vilâyet merkezinde sporda bilgisi ve ihtisası ile tanınmış vali tarafından seçilecek
iki zattan terekküb eder.
MADE 16. Kaza istişare heyeti kaymakamın reisliği altında maarif memuru,
askerlik şubesi reisi, belediye reisi, Hükümet doktoru, okul beden terbiyesi öğret
meni, kazada bilgisi ve ihtisası ile tanınmış kaymakam tarafından seçilecek birer
zattan terekküb eder.
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MADDE 17. Nahiye istişare heyeti, nahiye müdürünün reisliği altında
belediye reisi yoksa merkez muhtarı, nahiye merkez okulu başöğretmeni ve kay
makamın seçeceği sporda bilgili bir zattan terekküb eder.
Köy istişare heyeti vazifesi köy ihtiyar heyetine verilmiştir.
MADDE 18. Vilâyet, kaza, nahiye istişare heyetlerinin vazife ve salâhiyetleri
nizamname ile tayin olunur.
Bütçe ve varidat
MADDE 19. Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ona bağlı teşkilâtın
gelirleri:
A) Umumî bütçeden ayrılacak tahsisat,
B) Vilâyet husussî idare bütçelerinin varidat yekûnlarının yüzde ikisi,
C) Her vilâyet dahilindeki belediyeler bütçelerindeki varidat yekûnlarının
yüzde dördü,
D) Her nevi spor müsabakaları ve müsamereler hâsılatile diğer çeşidli gelir
ler,
E) Teberrulardır.
B ve C fıkralarındaki gelirler, beden terbiyesi genel direktörlüğünün emir ve
tensibile mahallî spor teşkilâtı ve spor sahaları tesisine, levazımına ve diğer ih
tiyaçlarına sarf olunur.
Mahallî idare ve belediyeler bütçelerinde mecburî hizmetler faslına bu tah
sisatı koymazlarsa, bütçelerini tasdika salâhiyettar makamlar tarafından resen
konulur.
Köy bütçelerine vilâyet umumî meclisi kararile münasib nisbette bir spor tah
sisatı valiler tararından koydurulur.
MADDE 20. Genel direktörlük bütçesi genel direktörlükçe hazırlanır ve is
tişare heyetinin tedkikinden geçirildikten sonra Başvekil tarafından B.M. Mec
lisi 'ne arzolunur.
Kulüblerin bütçeleri kendi nizamnamelerine göre tanzim edilir. Bunların gelir
ve masrafları ve hesab usulleri genel direktörlüğün teftiş ve murakabesine tâbidir.
MADDE 21. Memur ve işçi sayısı beş yüzden fazla olan müesseseler, fab
rikalar, ticaret evleri ve sair kurumlar kendi memur ve isçilerine beden terbiyesi
yaptırmak için genel direktörlüğün teklifi ve istişare heyetinin kararı üzerine İc
ra Vekilleri Heyeti tarafından verilecek karara göre jimnastik salonu, spor alanı
yüzme havuzu ve saire gibi tesisleri yapmağa ve uzman beden terbiyesi öğretmeni
veya antrenörü tutmaya mecburdurlar.
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Müteferrik hükümler
MADDE 22. Beden terbiyesi işleri kışlalarda Millî Müdafaa Vekâleti, ceza ev
lerinde Adliye vekâleti, okullarda Maarif vekâleti ve Maarif vekâletine bağlı ol
mayan okul ve müesseselerde merbut oldukları vekâletler tarafından beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğünce tesbit edilecek esaslar dairesinde tanzim ve takib
olunur.
Bu maksadla işbu ilgili vekâletlerde beden terbiyesi işlerde meşgul olmak
üzere birer Beden Terbiyesi Direktörlüğü kurulur.
MADDE 23. Bulundukları merkezin beden terbiyesi âmirlerinin vesikalarını
taşıyan ve en az beş kişilik bir gurub halinde spor hareketlerine veya mü
sabakalarına katılmak üzere seyahat eden sporcular Devlet nakil vasıtalarında
meri tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilâtlı ücretle seyahat ederler.
MADDE 24. Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün bütçesi müsaid olduğu
zaman gerek beden terbiyesi genel direktörlüğü teşkilâtına ve gerek orduya ve
Maarif vekâletine lüzumu olan yüksek vasıflı beden terbiyesi ve spor öğretmenleri
ile antranör ve monitörler yetiştirmek ve beden terbiyesi ve sporun sıhhî ve tek
nik kavaidini tesbit ve sporcuların sıhhî kontrolleri işini tanzim etmek üzere An
kara 'da bir Beden Tebiyesi Yüksek Enstitüsü kurulacaktır.
MADDE 25. Hususî teşebbüslerle beden terbiyesi ve spor talimleri yapmak
maksadile açılacak mekteb, salon ve enstitüler genel direktörlüğün müsaadesine
ve Devlet kontrolüne tâbidir.
Bunların genel direktörlüğe bağlı teşekküllere kanun ve nizamların verdiği
hak ve muafiyetten istifade edebilmeleri için bu kanun ve nizamların hükümlerine
uymaları şarttır.
MADDE 26. Bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit olunur.
MUVAKKAT MADDE l. Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün ilk senesi
teşkilât kadrosu verilecek tahsisata göre, İcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit
olunur,
MUVAKKAT MADDE 2. Bin dokuz yüz otuz sekiz malî senesi hususî idare ve
belediyelerin beden terbiyesi ve spor işleri için bütçelerine koydukları tahsisat
yüzde iki ve yüzde dörd kaydına tâbi olmadan aynen verilir.
MUVAKKAT MADDE S. Türk Spor Kurumunun bütün malları, hukuk ve veci
beleri Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğüne intikal eder.
Bu kurumda elyevm çalışmakta olan memur ve müstahdemler tercihan yeni
teşekküle alınanlar alınmayanlara beher hizmet senesi mukabilinde bir aylık
hesabile tazminat verilir.
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MADDE 27. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 28. Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur
Bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Haziran 1938 tarihli toplan
tısında gündeme alınarak ivedilikle görüşülmeye başlanmıştır.
İlk sözü Dahiliye Vekili Şükrü Kaya almış ve şunları söylemiştir:
"Tedkik ve tasvibinize arzolunan spor kanunu hakkında bazı maruzatta bulu
nacağım.
Beden terbiyesi, spor ve ona mülhak olan diğer hareketleri, biz millî ter
biyenin esaslı bir rüknü olarak telakki ediyoruz. Her terbiyenin olduğu gibi,
beden terbiyesi, ferdleri milletlere ve milletlerle beraber bütün beşeriyete hayırlı
bir eleman olarak yetiştirmek gayesini istihdaf eder. Beden terbiyesi ile, vücudu
kuvvetlendirmek, güzelleştirmek, gençlerimizi, ferdlerimizi hayat savaşı için kud
retli bir hale getirmek istiyoruz. Beden terbiyesini düşünürken fikir terbiyesini de
ihmal etmemeği daima derpiş etmekteyiz.Bizce sırf beden terbiyesine hasrı kuvvet
ederek; zihni, fikri ve şuuru bir tarafa bırakmak, ham bir madde vücuda getirmek
demektir. Şuursuz kuvveti, dimağsız kudreti başkalarının elinde bin bir şekil ala
cak bir kalıp gibi telakki ediyoruz. Onun için ne vakit beden terbiyesini düşünecek
olursak onunla müsavi olarak fikir terbiyesini de derhal derpiş etmekteyiz. Fikir
terbiyesi, kuvvetli bir fikir terbiyesi şüphesiz ki, sağlam vücudda bulunur. Sağlam
vücud elde edebilmek için yalnız milletin verdiği tabii eleman kafi değildir. Onu
zamanımızın bilgilerile ve tecrübelerile teçhiz ederek yetiştirmek lâzımdır. Türk
milleti esasen kuvvetlidir. Cihanda «Türk gibi kuvvtli» denmenin elbette bir sebe
bi vardır. Türk milleti kuvvetini yalnız kendi ırkından almış değildir, kuvvetini yal
nız ırki hususiyetine de borçlu değildir. Türkler bütün sporları yapmış ve onlarla
vücudunu kuvvetlendirmiş bir millettir. Tarihe bu kadar şanü zaferler verebilmek
için onu, o zaferleri elde edenlerin her halde çok kuvvetli olması lâzım gelirdi.
Diğer milletlere üstün kuvvetleri ve daima şuurlu kafaları sayesinde bu gün
medeniyet aleminin bile iftihar ettiği, bir çok meydan muharebelerinde zaferler
kazanmıştır.
Beden terbiyesi ve spor Türklerde millî bir anane olmakla beraber, her şeyde
olduğu gibi, bunu da nizam altına almak icab ederdi. Cumhuriyet, sporu pek zayıf
ve perişan olarak buldu. Onu nizam altına koymak için bir takım kararlar aldı ve
son üç sene zarfında bunu kendi fırkasına bağladı. Fırka üç yıldan beri aranız
dan seçtiği sayın arkadaşların devamlı himmetleri sayesinde spor sahasında da
muvaffakiyetler gösterdi ve bir çokfedakarıklar yaptı. Bu gün vilayetlerimizin bir
çoğunda spor sahaları hazırlanmıştır ve hazırlanmaktadır. Yalnız geçen sene spor
için yaptığımız işleri bir misal olmak üzere zikretmek isterim: Vilayetlerden Af260

yon, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, İsparta, İzmir, Kar
şıyaka, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sam
sun, Adana, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak. Kazalardan; Bandırma, Ay
valık, Nazilli, Eyub, Beşiktaş ve ayrıca Fenerbahçe ve Mecidiye köyü gibi yerleri
mizin sahaları alınmıştır. Bunların beynelmilel teknik ve ölçülere uygun olarak
hazırlanmalarına başlanmıştır.
Şimdiye kadar bu bir yıl zarfında, yani 1937 -1938 seneleri arasında sırf bu
sahalar için sarf ettiğimiz paraların miktarı 415.000 liradır. Bu saydığım yerler
den başka, Kop, Elmadağ, Uludağ ve daha bir çok dağlarda yapılacak kış ve
kayak evleri ile türlü spor şubelerimiz, mecmuu iki milyona baliğ olacak bir mas
rafı istilzam etmektedir. Bu masraf dört seneye taksim edilecektir. Dört sene son
ra bu saydığım vilayet ve kazalarda yüzme havuzları, tenis kortları dahil olduğu
halde tam teşekküllü spor sahaları tamamlanmış olacaktır. Bu meyanda diğer
yerlerde de spor sahaları hazırlanmağa, başlanacaktır.
Bizim kendi millî ve ananevi olan sporlarımıza da ayrıca ehemmiyet veril
mektedir. Bunların başında güreş gelir; güreş memleketimizin ananevi sporudur.
Bu vücud ve adaleyi kuvvetlendiren ve ayni zamanda kafanın işlemesini icab et
tiren bir spordur. Köylerde, mekteb avlularında, harman yerlerinde, sokaklarda,
tarlalarda hulasa azıcık meydan bulduğu her yerde Türk çocukları derhal güreş
ederler. Bu kadar netice veren bir sporu terk etmek elbette hatadır bunu bilakis
takviye etmek lazımdır.
Memleketimizin çok sevdiği diğer iki spor şubesi de binicilik ve atçılıktır. Son
zamanların tahribatı dolayısilye azalan ve vasıflarını kaybeden atlar yüzünden
belki binicilik biraz ihmale uğramıştır. Fakat memleketin ve milletin ruhundan at
çılık sevgisi hiçbir vakit çıkmamıştır En küçük köye gittiğimiz vakit en küçüğü bile
at üzerinde ve at oynatırken görülür ve o, ata bindiği vakit, kendisini cihan tah
tına oturmuş sanır ve o kadar zevk duyar. Hakkı vardır, çünkü Türk milleti cihan
tahtına at üzerinde gelmiştir, bu sporu da ihmal etmemek lazımdır.
Sonra bizim millî diğer bir sporumuz daha vardı. Vardı diyorum, çünkü bu
gün pek metruktür. Onu teessürle ve hasretlerle yad ediyorum. O da denizciliktir.
Barbaros Hayrettin Akdeniz 'i bir Türk gölü yaptığı vakit gemilerini bir anda, bir
saniyenin içerisinde elindeki sihirbaz değneğile çıkarmadı. O, gemicilere ve
gemilere, memleketin hazırlanmış olan elemanlarına tevarüs etti ve onları iyi
idare ederekten ÂKdeniz 'i, Türk havuzu yaptı. Bu gün dünyanın en güzel denizi
olan Marmara 'ya her hangi bir seyahata çıktığınız vakit kendinizi ıssız bir çölde
zannedersiniz. Halbuki orası kül halinde bezenmiş ve Türk sıhhatini temin edecek
bir yer olmalıdır. Acı bir misal söyleyeceğim: Cenevre, liman gölü kenarında İs261

tanbul 'un yarısı kadar nüfusu olmayan bir şehirdir. Fakat Cenevre iskelelerine
bağlı olan tenezzüh kayıklarının adedi bütün Türkiye limanlarına bağlı tenezzüh
kayıklarının üç misli kadardır. Bu acı hakikati milletin huzurunda söylemek, bizi
aynı zamanda vazifeye davet edecek bir itiraftır.
Bu kadar sahili olan bir yurdda o millet denizi hükümlerine ram etmezse, o
millet sahillerini kendi sporcular ile tezyin etmezse, onun nimetlerinden müstefit
olmazsa o memleketin sahilleri iyi muhafaza ediliş sayılmaz. Binaenaleyh deniz
ciliğimizi de nazarı itibara alarak ve behemehal ilerletmek mecburiyetindeyiz.
Size diğer bir acı hakikat daha arz etmek istiyorum; Erzurum 'da büyük ricat
ta, bir vazife ile ricat yolu üzerinde bulunuyordum. Erzurumlu vatandaşlarımı
bekliyordum, ben onları kışa alışkın, kış elbiseleriyle soğuğa mukavemetli bir un
sur gibi beklerken karşıma beyaz patiska donlarla, gömleklerle geldiler. Bunları
görünce hem hicap duydum, hem de müteessir oldum ve yolda soğuktan donan bu
vatan yavrularını ta Samsun 'a kadar gömerek geldik. Bunun sebebi, halkımız dağ
halkından olduğu halde, kışa ve kış sporlarına alışkın olmamasıdır. Bunlara ken
dimizi alıştırmamız lâzımdır. Zannedilmesin ki, bu sporların tarihi çok eskidir.
Cihanın her yanında da kış sporlarına yeni başlanmıştır, isviçre 'nin ve isveç 'in
kış ve dağcılık sporları yenidir. Dağları olmayan diyarlar bile dağcılıklar ihdas
etmektedir, Belçika Kiralı yaşlı bir adam olduğu halde hayatını dağcılıkta verdi
ve memleketine büyük bir numune oldu. Biz dağlar arasındayız, kimimizin otur
duğu yer 2.500 metrelik vilayet merkezi olduğu halde dağa yüzümüzü çevirmek
Türk milletine yakışmayacak bir vaziyettir. Dağcılık da kayakçılık da, yüzücülük,
yelkencilik ve denizcilik gibi bizim uğraşmamız icab eden mevzulardır. Mem
leketin müdafaası bunu icab ettirmektedir. Bundan sonra olacak muharebelerin
kış muharebesi olacağını tahmin ve tayin zor bir şey değildir. Kışa karşı kim
mücehhezse muharebeyi o kazanacak ve o nisbette kendisini koruyacaktır. Mem
leketimizin çocuklarını kışa alıştırmağa, dağlara çıkarmağa behemehal mec
buruz. Türkiye coğrafyasına bakanlar görürler ki, bir taraftan dağ, bir taraftan
deniz Türk'ün iki şaşmaz dostu ve müttefikidir. Bunlara iki elle sarılmalıyız. Bir
nokta daha hatırıma geldi, arz edeyim. Milletlerin tarihlerini gözden geçirirsek
ekserisinin mukadderatının deniz üzerinde halledildiğini görürüz. Tufana kadar
çıkmayalım, Nuh 'un nasıl kurtulduğunu lejanda bırakalım. Fakat ondan sonraki
tarihin kaydettiği Salamin muharebesi İranlılarla Yunanlılar, Atiom muharebesi,
Oktavla Antuvan arasında denizde bitmiştir.
Son zamanlara yaklaşalım na mağlup armadanın akıbeti, İspanya 'nın bugün
kü hale düşmesini ihzar eden ilk mağlubiyettir, denizde olmuştur. Manila
muharebesi, Cuşma muharebesi ve İskajarak muharebesi son asrın bu neviden en
büyük deniz harpleridir. Ondan sonra bizim bahri hezimetlerimiz; Sinop, Çeşme
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ve Navarin muharebeleri İmparatorluğun temelini sarsmıştır ve memleketi
bugünkü hale getirmiştir. Balkan harbini biz ancak Mondros 'ta kaybettik. Bütün
bu harbe iştirak eden zabıtanın kanaatına göre biz Mondros 'u kazansaydık, Bal
kan harbini kaybetmeyecektik. Binaenaleyh bu kadar ehemmiyet verilmesi lâzım
gelen millî bir hareketi elbette ki eskisi gibi başsız, perişan bırakamazdık. Bu işi,
Heyeti Umumiyesi ile bir insicam altına koyduracak bir kuruma bağlamak lâzım
dı. Bu, Devletin işidir. Onun içindir ki bu işi Heyeti Umumiyesi ile Devlete veri
yoruz. Devlet, nüfuzu, kudreti ve elindeki sonsuz menabii ile milletimizin bu kadar
sevdiği bu işi behemehal tanzim etmelidir.
Tanzim ettiğimiz kanun, inkılabımızın spor hakkında mühim olarak attığı ilk
bir adımdır. İçinde bir çok noksanlara tesadüf edilebilir. Fakat Heyeti
Umumiyesini tam ve kâmil, fakat nazari kaidelere bağlıyarak bir kül halinde
getirmek istemedik. Bizim düşündüğümüz yalnız teşkilât ve onun salahiyetleri ol
muştur. Bu teşkilât ve salahiyetlere mahalli idarelerin ve belediyelerin de iştiraki
vardır. Belediyeler ve mahalli idareler bir nisbet dahilinde masraflara iştirak
edeceklerdir. Kanuna böyle bir kayıd da koyduk. Bundan maksad belediyelerimiz
ve idarei hususiyelerimizde spor işleri ile iştigali mecburi hale koymaktadır.
Zaten bugün dahi belediyeler ve idarei hususiyeler hisse vermektedirler. Fakat
bugünden sonra bu hissenin % 80 'ini mahalli tesisata yani sahalara ve diğer bu
gibi işlere diğer % 20'sinide teşkilata ücret ve masraf olarak sarf edeceklerdir. Bu
sene bütçemiz çıktığı için geçen seneden Partiye spor için verilen parayı aynen
devir ve naklediyoruz. Kurulacak olan teşekkül bu memleketin ihtiyaçlarını eldeki
membalarla vasıtalarla ölçerek bize muntazam bir bütçe ile gelecek ve zan ve tah
min ediyorum ki memleketin ihtiyacı, bu teşekkülü yaşatacak membaları ihzar
edecektir. Onun için kanunu yüksek takdirinize ve hüsnü teveccühünüze müstahak
ve layık sayarım. Sözlerimle bazı mukaddem suallere de cevab vermiş oluyorum.
Arkadaşlarımın bilgi görgülerile bizi tenvir etmelerini rica ederken vaki olacak
diğer suallere de bildiğim kadar cevab vermeği vazife addederim ".
Ardından milletvekilleri söz almış ve şunları söylemişlerdir.
Dr. Osman Şevki ULUDAĞ (Konya) : îç Bakanımızın söz alarak bu kadar
geniş, teferruatlı ve esbabı mucibeli izahat vereceğini tahmin etseydim belki not
larımı ona göre hazırlar bir çok değişiklik yapmak mecburiyetinde kalmazdım.
Çünkü benim tasavvur ederek söylemek istediğim noktaların hepsini İç bakanımız
çok beliğ bir surette ifade buyurdular. Bendeniz burada, şimdi müzakeresine baş
ladığımız kanunun tanziminde hiç bir emeğim olmamakla beraber o kanunun
ehemmiyetini tamamile idrak ediyorum ve o kadar mühimsiyorum ki, adeta ken
di eserim farz ediyorum ve bu şekilde mütalaa ediyorum. Memlekette spor ve
beden terbiyesi kelimeleri kullanılmağa başlayalı pek az zaman olmuştur. Hatta
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bu kelimeleri ilk kullanan arkadaşımız mebus olarak aramızda bulunmaktadır.
Fakat bu kelimeler ortaya çıkar çıkmaz o kadar mütehassıslar, alimler ve hatta
allameler çıktı ki, spordan, beden terbiyesinden beklediğimiz millî gaye tamamen
kaybolmuş, ortalık bir anarşi halini iktisab etmiştir. Bu vaziyet dolayısiledir ki,
Partimiz buna el koymuş bulundu. Fakat Partimizin de merkezin de bir kaç sene
devam eden tedkik bunun Hükümet eline terk edilmesi gibi bir gayeyi intaç etti ve
nihayet intikal etti. Spor asabı, ruhî ve adalî fonksiyonlar arasında muvazene
yapar, spor bu suretle ayni zamanda bedeni ve millî verimleri yükseltecektir. Bu
cihetle sporun gayri mesul ve bilhassa başı bozuk ellerle idaresi hiç doğru değil
dir. Çoktan Hükümetin eline geçmesi lazımdı. Dünyada bütün milletler spora ve
bedeni terbiyeye verilmesi lâzım gelen ehemmiyeti vermektedirler. Hatta bu
hususta bir çok parlamentolarda münakaşalar olmakta ve bu teşkilâta krediler
verilmektedir.
Bununla beraber nihai ve beşeri varlığın kalkınmasına vasıta sayılan spor
başlı başına bu hususta bir amil sayılamaz. Bunun doğru ve yerinde yapılması
lazımdır. Onun için kalkındırılması lâzım gelen sporlarımızı mütalaa ederken
veçhesini tayin edecek elemanları yetiştirmek lâzım geldiğini haklı olarak tebarüz
ettirmeliyiz. Sporda kabul edeceğimiz tarz şimdiden kestirilemez. Bu millî bünye
işidir. Şimdiye kadar tatbik edilen şu ve bu milletin sporunun kabul edileceği söy
lenemez. Bu bizim memlekette antropologların, fizyologların ve patologların elbirliğile varacakları neticeye bağlıdır. Bunlar tarafından ortaya atılmamış
mütaleaları kabul etmek doğru olmayacaktır. Sporda gaye halkın uzun ömürlü,
kuvvetli ve neşeli yaşamasını temin etmektir. Sporda gladyatörler yetiştirmek, sert
adaleli bir kaç şampiyon yetiştirmek ve işi bundan ibaret saymak zannederim ki
spor için büyük bir tehlike olacaktır. Bileği adalesi kuvvetli şampiyonlar mev
cudiyeti, bazı düşüncelere hoş gelseler bile bunlar millî kalkınmanın işareti
sayılamazlar. Hekimlikle de alakası olmayan bir boks şampiyonu, Fransız Fer
man Küni 'nin şöyle bir sözü vardır: Askerler için aslar değil, sağlam kütleler
lazımdır. Bu söz, bir hekim tarafından ve as-tarafından söylenmemiş olmasile kıy
metlidir. Yıkılmamak için kuvvetli olmağa muhtacız. Dayanıklı ve sağlam yaşa
mak için de bu teşkilatı mutlak surette Devletin eline geçmesi şarttır. Binaenaleyh
ben spor teşkilatının Devletin elinde güzel muvaffakiyet kaydedeceğini arz eder,
Dahiliye vekilinin spor kanunu hazırlamaktaki isabetini takdir ederekten bunun
kabulünü rica ederim.
Mihri PEKTAŞ (Malatya ) : Muhterem arkadaşlar, benden evvel kürsüye
gelen muhterem Dahiliye vekili ve doktor arkadaşlarım sporun bir millet için ne
kadar önemli, ne kadar esaslı bir mesele olduğunu ve Hükümetin bu meseleye el
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koymakla ne kadar basiretli ve lüzumlu bir iş görmüş olduğunu çok güzel anlat
tılar. Buna ilave edecek fazla bir sözüm yoktur. Fakat üstünde durmak istediğim
ve bu teşkilât kurulurken muhterem Hükümetin nazarı dikkatini bilhassa celbetmek istediğim bir nokta vardır.
Türkün sporcu olduğunda hiç şüphemiz yoktur. Sonra bunun ihmal edildiğin
de hepimiz müttefikiz. Son senelerde spor faaliyeti, çoktan beri tıkanmış bir
oluğun açılması gibi su gelişi güzel akmış, başı boş, intizamsız cereyan etmiştir.
Bir aralık, zannediyorum, gençlerimize, spor namına bazı yanlış fikirler verilmiş
tir. Benim bilhassa-üstünde durmak istediğim cihet budur. Spor dendiği vakit her
şeye rağmen kırarak, dökerek birincilik kazanmak mevzubahs olmamalıdır. Spor
kelimesi; bir oyunda bütün kaidelere riayet ederek güzel oynamak, efendice oy
namak ve neticede bâzan efendi gibi kaybetmek, bâzan efendi gibi kazanmaktır.
Yoksa her ne olursa olsun kazanmak, katiyen değildir. Spor, bilhassa gençler
arasında tesanüdü yaratmak, beraber çalışmak ve neticeyi beraber kazanmaktır;
mesuliyeti beraber yüklenmek, sevinci ve zaferi paylaşmak demektir.
On dokuzuncu asrın sonlarında çok romantik ve biraz marazi derecede has
sas, santimantal olan Avrupa 'ya sporu İngilizler sokmuş, tekrar canlandırmışlar
dır. Şimdi olimpiyadları düşünecek olursak görürüz ki, İngilizler hiç kazanmazlar
ve bundan ne müteessir olurlar; ne de utanırlar, bana öyle geliyor ki, kendi noktai nazarlarınca sporun asıl manasını anlatmış olmak için bunu, biraz da bilil
tizam yaparlar. Türkler haddi zatında sporcudurlar. Bütün manasile sportismendirler, oyunların en çetini ve en amansızı olan harb oyununu çok güzel oynarlar.
Türkü 'n bütün düşmanları da kabul, ve tasdik etmişlerdir ki, Türk, harb oyununu
efendi gibi oynar, efendi gibi kaybeder ve efendi gibi kazanır.
Binaenaleyh Hükümetimiz bu yeni teşkilatı kurarken, kendilerinden bilhassa
rica ediyorum, sportismenliğin ne olduğunu çocuklarımıza tekrar öğretsinler.
Güzel, dürüst ve efendi gibi oyun oynamanın esasını çocuklarımıza lütfen öğret
sinler. Benim ricam bundan ibarettir".
Bu eleştirilerden sonra tekrar söz alan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya şunları ek
lemiştir:
Bayan Pektaş'ın temas ettiği noktayı ben de tebarüz ettirmek isterim. Her
rejim kendine layık bir vatandaş tipi bulmuştur ve onu arar. İstibdad rejiminin
vatandaşının tipi malumdur. Bizim Atatürk rejiminin, Kemalist inkılabının reji
minin adamı güzel vücudlu, sağlam düşünceli, cesur, vakur, hakkını ve fikrini her
yerde müdafaa eder, neşeli ve ciddî olmaktan ibarettir. Bizim aradığımız budur.
Bu beden terbiyesinden maksad, fikri, seciyevi ve ahlakî terbiyedir. Bizim rejimin
istilzam ettiği tip budur. Müsabakalarda ve kulüpler arasında yapılan kaba teza265

hüratı bütün millet takbih etmektedir. Çok emniyetle itimadım vardır ki, Büyük
Mecliste, burada, o hareketleri milletin takbih etmesine iştirak edecektir.Biz hal
kımızı, hayatı hususiyede olduğu gibi, hayatı umumiyede de ciddi, vakur görmek
isteriz. Alemi muvacehesinde terbiyeli, kibar vakur ve ciddi olmak Türkün en
bariz vasfıdır. Biz nasıl bu gibi fena tezahürler karşısında ana ve babalarımızdan
takbih görmüşsek, bizim de nereden aldıklarını bilmediğimiz bu kaba hareketleri
her vakit takbih etmekte olduğumuzu, bunu yapanlar, iyi bilsinler'''
Başka söz isteyen olmadığı için yasanın görüşülmesine geçilmiş ve küçük
değişiklikle tasarı yasalaşmıştır.
1.3. Hariciye Vekâleti
1.3.1. Teşkilât Kanununda Yapılan Değişiklik
Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununda 11 Haziran 1936'da küçük bir değişik
lik yapılarak baş hukuk müşavirinin derecesi 2'den l'ye yükseltildi.
2223 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanunu gelişen dünya koşulları içinde
yeterli olamamıştı.
Siyasi ve iktisadî açıdan dünyadaki gelişmeler Türkiye Cumhuriyetinin diğer
ülkelerle ilişkisini daha sıkı bir hale getirmeyi zorunlu kılıyordu. Oysa mevcut ör
güt yapısıyla Hariciye Vekâleti bu işi yapmakta zorlanıyordu. Bu nedenle merkez
ve dış kadroların yeniden gözden geçirilerek genişletilmesi gerekiyordu. Dışarıda
yeni elçiliklerin açılması maslahatgüzarlıkların elçiliği dönüştürülmesi merkez
deki kimi memuriyetlerin derecelerinin yükseltilmesi ile sorunun aşılacağı
düşünülmüştür.
2223 sayılı Kanun sadece meslek sınıfına alınacak memurların nitelik ve alın
ma şeklini belirliyordu. İdari ve ihtisas sınıflarına alınacak memurların da sahip
olması gereken özelliklerin saptanması gerekiyordu. Meslek memurlarının dışarı
da çalıştıkları süre içinde yabancılarla kurdukları ilişkileri sürdürebilmeleri için
maddi bakımdan desteklenmelerinin zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Tüm bu eksik
likleri gidermek üzere Hariciye Vekâleti bir yasa tasarısı hazırlayarak hükümete
sunmuştur. 7 Ocak 1938'de İcra Vekilleri Heyetinde görüşülen tasarı onaylanarak
TBMM Genel Kuruluna gönderilmesi kararlaştırıldı.
Hariciye ve Bütçe Encümenlerinde de görüşülen tasarı 14 Ocak 1938'dde
TBMM'de görüşüldü ve onaylandı. Böylece Hariciye Vekâleti daha gelişkin ve
dinamik bir yapıya kavuşturulmuş oldu.1
1 TBMMZb. C, V. Devre, C. 22, s. 92-96
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1.4. Dahiliye Vekâleti
1.4.1. Teşkilât Kanununda Yapılan Değişiklik
Dahiliye Vekâletinin merkez teşkilatı ve vazifelerini saptamak üzere 19
Mayıs 1930'da 1624 sayılı Yasa çıkarılmıştı. Bu Yasanın 7, 2577 sayılı Kanunla
değiştirilen 8. ve 1624 sayılı Kanunun 10. maddesi 13. maddesine bağlı cetvel
deki "Hususi Kalem Mahallî İdareler Umum Müdürlüğü, Vilayetler İdaresi
Umum Müdürlüğü " başlıkları altındaki kadrolar ve 2205 ve 2577 sayılı Kanunla
değiştirilen Hukuk Müşavirliği, Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü kadroları, 2531
sayılı kanunun 5. maddesine bağlı seferberlik müdürlüğü kadrosu 12 Haziran
1936'da 3046 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir.1
20 Mayıs 1937'de 3184 sayılı Yasa ile 3046 sayılı Yasa ile değiştirilen 1624
sayılı Yasanın 6. maddesinde değişiklik yapılmıştır.2
14 Ocak 1938'de 3046 sayılı Yasada da bir değişiklik yapılarak mahalli
idareler umum müdürlüğü bir umum müdürün idaresi altında umum müdür
muavini ile üç daire reisliğinden ve bir de müstakil şube müdürlüğünden teşekkül
edeceği, daire reisliklerinin ikişer şubeye ayrılacağı her şubede birer müdür ve
müdür muaviniyle lüzumu kadar mümeyyiz ve memur bulunacağı, Umum Müdür
Muavininin bütün işlerde umum müdüre yardım edeceği, Birinci Daire Reis
liğinin vilayet hususi idarelere, İkinci Daire Reisliğinin belediye idarelerine,
Üçüncü Daire Reisliğinin köy idarelerinin işlerine bakacağı belirtilmiştir.3
Taşrada tüm Devlet teşkilatının ve kamu hizmetlerinin düzenleyicisi ve denet
leyici olan idari ve siyasî yetkiye sahip olan valilerin görevlerini daha iyi yapabil
meleri için vali yardımcılıklarının bütçe nisbetinde çoğaltılması, mektupçu ve
nüfus müdürlerinin maaşlarının artırılmasını içeren yeni bir düzenleme 30 Mayıs
1938'de 3409 sayılı Yasa ile yapılmıştır.4
1.4.2. Polis Teşkilâtı Kanununda Yapılan Değişiklik
Cumhurbaşkanlığı Köşkünün çevresinde sürekli bir güvenlik sisteminin
kurulmasına ihtiyaç duyulmuş, bu amaçla görevlendirilen 12 polislik kadronun
yetersiz olduğu görülmüştür. Bunu üzerine yeterli miktarda komiser ve polisten
oluşan emniyet memurluğu kurulması için bir yasa tasarısı hazırlanarak İcra
Vekiller Heyetine sunulmuştur. 9 Ocak 1936'da İcra Vekilleri Heyeti, tasarıyı
benimsemiş ve TBMM Başkanlığına gönderilmesini kararlaştırmıştır. İlgili
/ bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 12, S. Sayısı: 257, s. 1-15, 259-260
2 TBMMZb. C, V. Devre, C. 18, s. 153
3 bkz. TBMM. Zb.C, V. Devre, C. 25, s. 295, S. Sayısı: 197, s. 1-5
4 TBMM Zb.C, V. Devre, C. 25, s. 297, S. Sayısı: 199
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komisyonlarda da görüşülen tasarı 27 Ocak 193 6'da TBMM'de görüşülerek
kabul edilmiştir.1
1.4.3. Basın Birliği Kanunu
Devletlerin siyasî yaşamında önemli rol oynayan basın, çağdaş dünyada
önemli bir siyasî güç olmuştu. Hükümetler basının gücünden yararlanmak istiyor
du. Bu nedenle de basının ülke çıkarları ve ulusal amaçlar doğrultusunda yararlı
bir şekilde çalıştırılması için örgütlü, disiplinli bir meslek haline getirilmesi ve
mensuplarının hak ve çıkarlarının korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç
vardı.
Ülkede dağınık bir şekilde faaliyet gösteren basının mesleki bir kurum haline
getirilmesi Birinci Basın Kongresinde de dile getirilmişti. Türk basın mensup
larının haklarını korumak, kültür düzeylerini yükseltmek, hükümetle basın men
supları arasında ki ilişkileri düzenlemek amacıyla Dahiliye Vekâletince iki buçuk
yıl çalışılarak2 "Türk Basın Birliği Kanunu" hazırlanmıştır. İcra Vekilleri
Heyetinin 11 Mayıs 1937 tarihli toplantısında görüşülerek benimsendikten sonra
tasan 13 Mayıs 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş
tir. Dahiliye ve Adliye Encümenlerinde incelenerek olgunlaştırılan ve otuz beş
maddeden oluşan tasan 28 Haziran 1938'de TBMM'de görüşülerek kabul edilmiş
tir. Naşit Uluğ (Kütahya) basın mesleğinin de kamu hizmeti sayılmasını istemiş ise
de bu benimsenmemiştir.3 Ancak yasa milletvekillerini memnun etmiştir.
Yasaya göre, Türkiye'de çıkan gazete ve dergilerin sahipleriyle, bunlann yazı,
haber, resim, fotoğraf ve düzeltme işlerinde ücretle, sürekli çalışarak bu işi ken
dine meslek edinenlerin katılımı ile Ankara'da "hükmü şahsiyeti haiz" bir Basın
Birliği kuruluyordu. Bir gazete veya dergi yayın yaşamına başladıktan en geç bir
ay sonra gazete ya da dergi sahipleri çalışanları birliğe katılacaktı. Birliğin amacı
Türk basın mensuplarının maddi ve manevi bireysel ya da ortaklaşa çıkarlarını,
mesleğin onurunu korumak, meslekteki disiplini ve düzeni sürdürmek, dayanış
ma duygusunu pekiştirmek, gazetecilik okulu, meslek kursları açmak, ulus
lararası mesleki görüşmelerde bulunmak, Türk basınını temsil etmek, basını
ulusal çıkarlar doğrultusunda uyanık ve birlik içinde tutmak, cumhuriyetin çıkar
larına "hadim " kılmaktı.
Birlik üyelerine "merkez idare heyetinin talebi" ile Dahiliye Vekâletince birer
Basın kartı verilecekti.
1 bkz. TBMM 2b. C, V. Devre, C. 8, S. Sayısı: 99, s. 1-5, s. 161-162
2 TBMM.Zb.C, V. Devre, C. 26, s. 409
3 a.g.e., s. 409
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Yasa dolayısıyla söz alan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, hükümetin basına ba
kışını göstermesi bakımından ilginç olan şu konuşmayı yapmıştır (özetle): "Bizim
neslimize mensup olanlar bir çok şeylerin hasretini çeken gönüllerin de matbuat
hürriyetinin hasretini de taşımışlardır. Bu bize zamanın bütün kötülüklerini ve
fenalıklarının matbuat hürriyeti olmaması yüzünden geldiği kanaatini vermişti.
Böyle bir kanaatle yetişen nesil için elbette evvel emir de matbuat hürriyeti ih
tiyacının kendi ideallerine göre tanzim etmek ve matbuatı idare edecekleri kendi
ideallerinin yüksekliğinde yetiştirmek ve ona lâzım gelen şeref ve haysiyeti ver
mek bir vazifedir.
Denilebilir ki bizde matbuat hürriyeti Cumhuriyetle başlamıştır. Diğer rejim
lerde nasıl olursa olsun, taklidçi bir heveskarlığa kapılmayarak matbuat
siyasetimizde ancak kendi idealimizi tecelli ettirmek istiyoruz. Muharirlerimiz
memleket işlerini tenkidde serbesttirler. Tenkid hürriyetini ve çerçevesini tayin ve
tahdid edecek, muharirin irfanı, vicdanı ve aklı selimidir. Böyle bir takdirin
kanuni mesuliyeti de elbette büyük olur. Bu takdir selahiyetinin geniş serbestliğin
den doğabilecek mesuliyetleri her ferdin veya her muharirin ayrı ayrı telak
kilerine bırakmıyoruz. Bütün bir millet iradesinin ifadesi olan kanunların hüküm
lerine tevdi ediyoruz. Yazı hürriyetinin hakimi muharrir ise, muharrir
mesuliyetinin hakemi de hâkimdir" diyen Kaya, hürriyetin tanımının çok güç ol
duğunu, en iyi hürriyetin "memleketin menfaatine uygun, milletin seciyesine
muvafık, Devletin ve ferdlerin haklarını ve menfaatlerini koruyan" hürriyet ol
duğunu Atatürk'ün "matbuat hürriyetini gene matbuat hürriyeti korur" ilkesinin
hükümetin de ilkesi olduğunu belirtmiştir. Gazetelerin "bir iki istisna ile henüz
bizde ferdin malı olarak ve ferdi sermaye ile çıktığını" belirten Bakan bundan da
"endişemiz, korkumuz yoktur" demiştir.
Bakan, gazetelerin "milli gayeye hizmet" ettiklerini kendi sermayeleriyle ül
ke yararına çalıştıklarını büyük ulusal sorunlarda sürekli ön saflarda savunma
yaptıklarını da vurgulamıştır.1
1.4.4. Cemiyetler Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti devrimlere paralel olarak temel hak ve özgür
lükleri kapsayan yasalarda da düzenlemelerin yapılmasını öngörüyordu. Zira, 3
Ağustos 1325/16 Ağustos 1909'da çıkarılmış olan ve yürürlükte bulunan
Cemiyetler Kanunu ihtiyaçları karşılamaktan uzaktı. Çağdaş toplumun ihtiyaç
larına yanıt verebilecek yeni bir kanuna gereksinim vardı. Hükümet bu konuda bir
çalışma başlatmış, ancak bu çalışmalar olumlu bir sonuç vermemişti.
1 bkz.TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s. 410-411
269

Dahiliye Vekâleti, 1930 ve 1933'te yapılmış olan çalışmaları yeniden gözden
geçirdikten sonra altı bölüm ve 44 maddeden oluşan yeni bir tasan hazırlayarak
İcra Vekilleri Heyetine sundu. Burada görüşülen tasarı 5 Mayıs 1933'te TBMM
Başkanlığına sunuldu. İlgili encümenlerde incelenen ve olgunlaştırılan tasarı şu
gerekçelerle TBMM Genel Kuruluna gönderildi.
"İnsanların yaradılışları icabı yalnız başlarına yaşayamadıkları gibi birbirlerile yardımlaşmağa da mecburdurlar. Tek başlarına yenemedikleri işlerde bil
gilerini, görgülerini, faaliyetlerini, servetlerini birleştirerek başa çıkarlar. Ferdlerin başaramadıkları işler ancak bu sayede elde edilir. Ferdlerin güçlükle ele
geçirdikleri semerelere bu sayede kolaylıkla ulaşılır. Haddi zatında bir cemiyet
olan Devlet de gerek umumî idaresi ve gerek hususî ve mahallî idarelerile ferd
lerin hiçbir zaman yapamayacakları işleri başarmaktadır. Ancak geride ferdlerin
tek başlarına altından kalkamayacakları daha o kadar işler kalırki bunları ancak
cemiyetle yapmak kabil olur. Bu itibarla bir memlekette cemiyetlere geniş bir in
kişaf sahası vermek ve bunları tergib ve teşvik etmek zarurettir. Milletlerin inkişaf
ve tekâmülünde cemiyetlerin rolü yüksek bir derece işgal eder.
Cemiyetlerin büyük bir terakki ve tekâmül âmili oldukları kadar bazen de
gerek Devlet ve gerek efrad bakımından çok muzır hatta tehlikeli bir durum
alabildikleri göz önünden asla uzak tutulamaz. Bazen de bu zarar ve tehlikenin
dahilî harbde ve hatta memleketin inkisamında, millî birliğin inhilâline kadar da
vardığı görülür. Arzu ve kararlarını cemiyete girmeyenlere zorla kabul ettirmeğe
çalışan cemiyetler, idare heyetine veya salahiyetli makamlarına geçerek
cemiyetin diğer ferdlerine tahakküm ve ihtiraslarını bu yolla tatmin eylemek is
teyenler de yok değildir.
Binaenaleyh Cemiyetler Kanunu bir taraftan cemiyetlerin inkişaf ve
tekamülüne en geniş imkân ve kolaylık alanlarını açarken diğer taraftan da bun
ların millî birliğe, Devletin siyasî kudretine zarar ve tehlike vermelerinin ve gerek
cemiyet içinde ve gerek dışında ferdlere tahakküm eylemelerinin önünü kesecek
bütün tedbirleri cami bulunmaktadır. "'
Tasarı, 28 Haziran 1938'de TBMM gündemine alınarak tartışılmaya başlan
dı. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, tasarı dolayısı ile yaptığı konuşmada şunları söy
ledi:
"Bu Kanun Türk camiasının ve Türkiye 'de oturan diğer cemaatlerin nizamı
ammeye ve ihtiyacatı hazıraya uygun bir şekilde birlik teşkil edebilmelerini temin
için yapılmıştır. Kanun, teşkilâtı esasiye kanununa ve diğer ana kanunlarımıza
tamamile muvafıktır. Ayrıca istisnaî hükümleri yoktur. Yalnız eski cemiyet
1 TBMMZb. C, V. Devre, C. 26, S. Sayısı: 303, s. 6-8
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kanununun bu günkü Teşkilât-ı Esasiyemize uygun olmayan ve ihtiyaçlarımıza
tevafuk etmeyen cihetlerini çıkarıb icab eden hükümleri yeniden koymayı istihdaf
etmektedir. Türk milleti beynelmilel meselelerini, bilhassa Cumhuriyet teşekkül
ettikten sonra, tarafeynin rizalarile halletmeği kendisine şiar ittihaz etmiştir. Bey
nelmilel mevcud olan muahedatı hiç bir vakit bir taraflı olarak ihlâl etmedik ve
etmek niyetinde değiliz. Şu veya bu muahedenin bize tahmil ettiği külfetler mua
hede hükmü baki kaldıkça tarafımızdan ifa olunacaktır. Türk milletinin tarihte,
bilhassa inkilâbdan sonra verdiği sözden döndüğü görülmemiştir. Binaenaleyh
mevcud muahedat ahkâmı tamamile bakidir. Beynelmilel ahkâma uygun olarak
koyduğumuz usuller sırf Türk milletinin ve cemiyetinin birliğini temin eden ve
hulâsa olarak Türk milletini ve Türk cemiyetini alâkadar eden nizamı amme
kaideleri ve kanunlarıdır. Biz lâik olmakla, biz milliyetçi olmakla diğer milletler
için, diğer insanlar için ve bilhassa dinler ve mezhebler için gönlümüzde ve kal
bimizde ne bir nefret, ne de bir korku ve endişe duymaktayız. Biz, onlara, bütün
dinlere ve mezheblere olduğu gibi ancak müsamaha ediyoruz. Evet, bütün din ve
mezheb saliklerinden beklediğimiz şey kanunlara riayet etmeleridir. Kanunlara,
nizamlara uymayan her hangi bir cemiyeti veya cemaati, her hangi bir ferdi ol
duğu gibi, kanunlarımıza uydurmak için elimizde yine kanunların verdiği kuvvet
li, müessir müeyyideler vardır. Onun için bu kanutıurmütalea ederken, ve bu
kanun hakkında rey verirken zihinlere ve fdiifXara şu veyahud bu yolda tanınmış
bir hakkı veyahud mevcud olan bir vaziyeti değiştirmek gibi gizli bir maksad takib
ettiğimiz gelmesin. Türker arkadaşımın bana bunu sarihan söylemeğe sebeb ol
masından, vesile vermesinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Kanuna uy
mayan gizli hiç bir maksadımız yoktur. Biz cemiyetlerden ve cemaatlerden bizim
nizam ve kanunlarımıza riayet etmelerini istiyoruz. Etmedikleri takdirde ken
dilerini kanunlarımıza riayet ettirecek her türlü kanunî vasıtalar vardır. "'
Tasarı 28 Haziran 1938'de TBMM'de kabul edildi.2
Tasarıya göre; kazanç paylaşmaktan başka bir amaçla ikiden çok kişinin bil
gilerini ve faaliyetlerini sürekli olarak ortaya koyan oluşumlara Cemiyet deniyor
du. Bu kapsamdaki oluşumlar kurulduktan sonra hükmî şahsiyet kazanıyordu.
Cemiyete üye olacakların; medenî haklara sahip ve on sekiz yaşını doldurmuş ol
maları, siyasî cemiyetlere üye olacakların ise milletvekili seçme hakkına sahip
olmaları gerekiyordu. Bir cemiyetin çalışmalarına başlayabilmesi için ana
nizamnamelerinin mülkiye amirlerince tescil olunması bunu belirten bir belge al
maları lazımdı. Yurt dışındaki Türk yurttaşları tarafından kurulacak cemiyetlerin
de nizamnamelerini, idare heyetlerini, cemiyet üyelerinin kimliklerini gösterir bir
listeyi en yakın konsolosluklara vermeleri gerekiyordu.
/ TBMMZb. C, V. Devre, C. 26, s. 413
2 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C.26, s. 412-417, S. Sayısı. 303, s.2-21
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Devletin mülkî bütünlüğünü bozmaya çalışan, Anayasanın ikinci maddesinde
belirlenen Devlet rejimine aykırı amaç güden, iç güvenliğe, genel ahlâka uy
mayan, siyasal ve ulusal birliği bozan, din, mezhep, tarikat esaslarına dayanan,
yerlilik ve yabancılık gibi düşüncelerle yurttaşlar arasında ayrılık yaratan, böl
gesel amaç taşıyan, aile, cemaat, ırk, cinsiyet esasına dayanan, amacını saklayan
cemiyetlerin kurulması yasaklanmıştı. Ayrıca, merkezi yurt dışında bulunan bir
cemiyet Türkiye'de şube açamayacak, uluslararası amaçlarla da cemiyet
kurulamayacaktı. Ancak, uluslararasında yakınlaşmayı sağlamakta yararlı
faaliyetler gösteren cemiyetlerin Türkiye'de kurulması ve kurulu olanların yurt
içinde şube açmaları Hükümetin onayına bağlı olacaktı.
Cemiyetler askerliğe hazırlayıcı eğitim ve öğretim işiyle uğraşamayacaklardı.
İstisnalar dışında merkezlerinde silah bulunduramayacaktı. Öğrenci cemiyetleri
her ne şekilde olursa olsun siyasetle uğraşamayacaktı. Siyasî parti dışındaki
cemiyetlerin ise birden fazla konu ile uğraşması yasaklanmıştı. Bir cemiyetin
Cumhuriyet ve millî unvanlarını kullanabilmesi için Hükümet onayının alınması
gerekiyordu.
Bir cemiyetin, 'genel amaçlara hizmet eden' cemiyet sayılabilmesi Devlet
Şûrasının kararı ve hükümetin onayına bağlı olacaktı. Türkiye Kızılay Cemiyeti,
Türk Hava ve Türk Çocuk Esirgeme Kurumları Hükümetçe onaylanan nizam
nameye göre idare olunacaktı. Yasanın yayınında var olan "hayrı, dinî, içtimaî,
sıhhî, tedrisi, terbiyevî kültürel Türk Müesseseleri" bu yasa çerçevesinde oluş
turulacak cemiyetlerce idare olunacaktı.
Cemiyetlerin çalışmaları, defterleri, hesapları mülkî memurlar tarafından her
zaman teftiş edilebilecekti. Güvenlik güçleri cemiyet merkezlerine veya mües
seselerine en üst mülkî amirden yazılı izin alarak girebilecekti. Cemiyetlerin
genel toplantılarında, hükümet gerek görürse bir komiser bulundurabilecekti.
1.5. Maliye Vekâleti
1.5.1. Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun
1929'da çıkarılan "Maaşların Tevhid ve Teadülü" Yasası gereğince her
vekaletin bir Teşkilât Yasası hazırlaması gerekiyordu. Ancak yeni devletin geliş
mesine paralel olarak Maliye Vekâletinin görev kapsamı sürekli genişlemişti.
Tüm çabalara karşın Maliye Vekâleti var olan örgüt yapısı ile günün ihtiyaçlarını
karşılamakta zorlanıyordu.
Bütçenin gerek gider, gerekse gelir kısımlarına ait işlemler son derece nazik
bir durum almıştı. Harcamalarda Maliye Vekâleti üzerine düşen görevleri
yapabilmek, gelir işlemlerinde özellikle vergilerde ülkenin yeni koşullarına uy
gun , vergi sistemini daha basitleştirecek bir yol arayışı içine girmişti.
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Hazine işlemleri, ulusal paranın ve kredinin korunması işi özen gösterilmesi
gereken bir şekil almıştı. 1932'de Maliye Vekâletinden gümrük ve inhisarlara ait
bölümün aynlması iş yükü açısından önemli bir rahatlama sağlamamıştı.
İşte tüm bu gelişmeler yanında, geçirilen deneyimler, tarihsel gelişim, ülkenin
ihtiyaçları göz önüne alınarak ve yabancı uzmanların da görüşleri alınarak bir
yasa tasansı hazırlamıştır. Yasanın gerekçesinde şöyle deniliyordu:
"Maliye Vekâletinin bu günkü teşkilâtı ve vazife taksimatı, 1929 senesinde
teadül kanunile tesit edilmiş olan vaziyeti, esas itibarile, muhafaza eylemektedir.
Halbuki vekâletin meşgul olduğu işler, 1929 senesinden beri, seneden seneye art
mış, daha teknik ve ilmî mesaiye katı lüzum gösterecek bir ehemmiyet iktisab ey
lemiş bulunmaktadır. Malî işlerin, sarfolunan bütün gayretlere rağmen, mevcud
teşkilât ile, günün icab ve ihtiyaçlarına uygun ve muvaffakiyetli bir surette
idaresinde büyük müşkülâta uğranıldığı kabili inkâr değildir. İşler çok genişlemiş
tir. Filhakika, bütçenin gerek masraf, gerek varidat kısımlarına aid muameleler,
evvelki devrelerle kabili kıyas olmayacak derecede ehemmiyetli ve nazik bir
vaziyete girmiştir.Masraf bütçesinin tatbikatında Maliye Vekâletinin uhdesine
düşen vazifeleri dikkat ve emniyetle yapabilmek ve varidat muamelelerini ve bil
hassa vergi işlerini, memleketin yeni iktisadî şeraitine ve vaziyetlerine uydurmak,
vergi sistemimiz üzerinde daha basit ve amelî ve daha randımanlı usuller bulmak,
yeni vaziyetlere intibak edebilmek en mühim malî işlerimizden olmuştur.
Diğer taraftan Hazine muameleleri, millî paranın ve kredinin korunması iş
leri gittikçe, daha fazla itinayı icab ettiren bir manzara ve mahiyet almaktadır.
Malî olduğu kadar, memleketin iktisadî hayatile de pek yakından alâkadar olan
Hazine muameleleri, Maliye vekâletinin en canlı olması lâzım gelen bir işi olmuş
tur. Para ve kredi işlerinin bir memleketin bütün maliyesinin ve iktisadî yatının
hemen yegâne meşgalesi haline geldiği bir devrede, Maliye Vekâletinin dahilî ve
haricî malî piyasalar ile dikkatle ve çok yakından alâkadar bulunması lâzım gel
mektedir.
1932 senesinde Maliye Vekâletinin meşgul olduğu varidat işlerinden, güm
rüklere ve inhisarlara taallûk eden kısmı, ayrılarak, teşkil edilen Gümrük ve İn
hisarlar Vekâletine verilmiş olmakla beraber bunların ayrılması, Bütçe ve Hazine
muamelelerinin idaresile mükellef ve mesul olan Maliye Vekâletinin meşguliyeti
üzerinde şayanı dikkat bir tahfif vücuda getirmemiştir. Mali işlerin merkezi sık
leti, dün de, bugün de Maliye Vekâletinde bulunmaktadır. Bu itibarla Maliye
Vekâletinin merkez ve taşra teşkilâtını hazırlarken, ihtiyaçları ve vekâlete tevec
cüh eden mesuliyetleri nazarı dikkate almak ve ona göre teşkilâtlanmak zaruret
ve mecburiyetinde bulunmaktayız.
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Maliye Vekâleti Teşkilâtına ve Vazife Taksimatına Dair Kanun projesini tan
zim ederken, şimdiye kadar yapılan tecrübeler ve teşkilâtımızın tarihî seyri göz
den geçirildiği gibi; mevcut teşkilatımız ecnebi bir maliyeciye de tetkik ettirilmiş
ve ayrıca diğer memleketlerin teşkilâtı hakkında mukayeseli malûmat ta alınmış
ve teşkilâtı tetkik eden memleketlerin maliye teşkilâtı, merbut grafiklerde toplan
mış ve gösterilmiştir. Bütün bu membalara istinaden ve ihtiyaç ta göz önünde
bulundurularak hazırlanmış olan projenin, ana hatları şunlardır:
Vekâletin Merkez Teşkilâtında, bütün servislerin mesaisini bir müsteşarın
elinde toplamakta ısrar etmenin adam yıpratmaktan başka bir neticesi olmadığı
nazarı dikkate alınarak mevcud işlerin iki müsteşar arasında taksim edilmesi il
tizam olunmuştur. Bu suretle Hazine müsteşarı unvanını alacak müsteşar, başlıca,
bütçe ve muhasebat ve Hazine servislerde ve Maliye müsteşarı unvanını alacak
olan müsteşar da varidat, tapu ve kadastro ve emlâk servisleri ile iştigal edecek
tir. Bu tefrik, müsteşarların, uhdelerine verilen işlere daha fazla tesahubunu
temin edeceği gibi, varidat, tapu ve kadastro ve emlâk servisleri arasında matlub
olan ve fakat şimdiye kadar tesis edilmeyen muamele, vahdeti ve müşterek ve
programlı faaliyette elde edilmiş bulunacaktır.
Hususî kalem müdürlüğü, hakikî manasile tesis edilmek istenilmiştir. Protokol
ve hususî işler, bu müdüriyette bir memura verilerek müdürlüğün, Maliye işleri ile
istisnası olan ve Millet Meclisinin mesaiyi ve neşriyatı takib edecek, vekilin port
föyünü hazırlayacak, verilen işleri takib ve intaç edebilecek emniyet ve itimadı
haiz bir zatin uhdesine verilmesi lüzumlu görülmektedir.
Maliye vekâletinin gündelik işler haricinde, umumî ve mukayeseli tetkikat ile
iştigal edecek tecrübe ve ehliyetleri müsellem şahıslardan terekküb eden ilmî bir
heyete ihtiyacı bulunduğu ve böyle bir büronun yapacağı tetkikatın çok faideli
neticeler vereceği, muvakkat mahiyette ve tecrübe kabili; teşkil edilmiş olan Tet
kik bürosunun müsbet faaliyeti ile bir kere daha sabit olmuştur. Bu büro geniş
letilmiş ve aslî teşkilât arasına alınmıştır.
Büyük merkezlerdeki sefarethanelerimiz nezdinde bulundurulacak olan malî
ataşeler, vekaletçe kendilerine verilecek direktifler dairesinde, memur edildikleri
mıntıkalardaki malî ve iktisadî hareket ve faaliyetleri takib ve malî kanunlar ve
mevzuattan vekâleti muntazaman haberdar edeceklerdir,
Tetkik bürosunda toplanacak olan bu malûmat, tesis edilecek Maliye mec
muasında, istatistik grafiklerle neşredilecek ve Maliye teşkilâtına dahil olan
memurların malî kültürünün tekemmülüne hizmet olunacaktır.
Maliye teftiş heyetinin kadrosu genişletilmiştir. Bütün hidematı ammeyi, malî
noktadan tetkik ve teftiş etmek vazife ve salâhiyetini de haiz olan heyetin faal kad274

rosu, ataşe olanlar merkezde çalışan veya diğer vekâletlere aid işlerle meşgul
bulunan hariç olarak yirmi beş, otuz arasındadır. Bu kadro ile vekâletin umumî
kontrol ihtiyacı tatmin edilememektedir. Heyete dahil olacak şahıslarda aranılan
evsafta fedakârlık yapmamak şartile kadronun kâfi bir miktara iblâğına zaruret
vardır.
Maliye hukuk müşavirliği teşkilâtının da takviyesine lüzum görülmüştür.
Muvazenei umumiye ye dahil bütün vekâlet ve dairelerin davalarını da deruhde
eylemiş olan bu teşkilât, mevcut ve munzam işlerini iyi bir surette ve zamanında
görebilecek, Hazine hukukunu yakından takib edebilecek bir kadroya sahib kılın
mıştır.
Hazine müsteşarına bağlı dairelerden Bütçe ve hesabat umum müdürlüğünün
teşkilatı, esas itibarile, muhafaza edilmiş, bu umum müdürlüğe dahil şubelerden
taahüdatın murakabesi ve mukavelenamelerin tetkik ve tescili işlerile meşgul
bulunan bütçe şubesi takviye olunmuştur.
Hazine Umum Müdürlüğü unvanını alan Nakid İşleri Müdürlüğü, bu dairenin
meşgul olduğu işlerin ehemmiyetile mütenasib bir hale getirilmiştir. Nakid işlerile
Hazine muamelelerini idare eden, malî piyasaları takib, nakid esham ve tahvilât
borsasını murakabe, millî paranın tedavül ve istikrarını ve tediye muvazenesinin
ve kredi işlerinin temini yolunda tedbirler ittihaz, mevcudatın korunması için
lâzım gelen muameleleri ifa ve kambiyo kontrolüne müteallik hükümleri tatbik ve
emisyon işlerile iştigal eyleyen bu daire, bu vazifeleri yapabilecek şekilde takviye
edilmişti
Diğer dairelerde, tevzi edilen vazifelerin ifasına kâfi tertibat alınmış, Mun
tazam Borçlar Müdürlüğü, uhdesinde bulunan zat işlerini lâyikile görebilecek bir
mevkie getirilerek umum müdürlük haline konulmuştur.
Maliye Müsteşarına bağlı dairelerden,
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilâtı, müdüriyet taksimatı itibarile
aynen ipka olunmuş ve bu Umum Müdürlüğün levazım, memurin ve muhasebe
müdüriyetleri kaldırılarak bu işler, vekaletin aynı işlerle iştigal eyleyen
müdüriyetlerine verilmiştir. Bu umum müdürlük, kadastronun hukukî ve malî bir
vaziyette idamesi arzusile kuvvetlendirilmiştir.
Varidat umum müdürlüğünde, zaif olan şubeler kuvvetlendirilmiş ve bu
meyanda nevi varidat itibariyle mükellef zümreleri üzerine malûmat toplatabil
mek için de şubelerin birisi takviye edilmiştir.
Millî Emlâk Müdürlüğü, Umum Müdürlük haline getirilerek emlâk işlerindeki
zâfa nihayet verilmek istenilmiş ve bilhassa Devlet uhdesinde bulunan gayrimen
kul malların defteri kebirinin vücuda getirilmesi ve sureti umumiyede icar, satış,
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tasfiye işlerinin daha sıkı takibi ve hesabların tutulabilmesi için lâzım gelen ter
tibat alınmıştır.
Merkez Teşkilâtında farklı bir cihet de, Umum Müdürlüklere bağlı kontrol
memurlarının tezyidinde görülür. Bilhassa, varidat, Tapu ve Kadastro ve Millî
Emlâk Umum Müdürlüklerine bağlı olanlar, bu dairelerin faaliyet program
larının istilzam ettiği miktara iblâğ olunmuştur.
Vilâyetler Teşkilâtına gelince, burada, her servise dahil memurların spesiyalize olabilmelerini ve bu işlerin ayrı ayrı ellerde idaresini temin için,varidat, tah
silat, muhasebe, tapu servislerinin mebde ve müntehası olan birer mesleki mah
sus haline getirilmeleri gayesi istihdaf olunmuştur. Bu maksatla, her servise birer
hüviyet verilmiş vazife ve mesuliyetler tayin kılınmış, her servise dahil olan
memurların kendi sahalarında terakki edebilmelerini temin edici tertibat alınmış
tır. Bu meyanda, tahsilat servisi ve tahsildarlar vaziyeti üzerinde bilhassa tevak
kuf olunarak, bir çok yerlerde yeniden tahsil şubeleri açılmış ve muamelâtı vasi
olmayan yerlerde de tahsilat işi tahsildarlara verilmiş, tahsildarların ücretle is
tihdam olunmaları, tahsilat kuyudatının bunların elinden alınarak kaza ve
vilâyetlerde merkezileştirilmesi cihetine gidilmiştir.
Vilayetler Teşkilâtının bir hususiyeti de, her vilâyette iki dereceli kontrol tesisi
teşkil eylemektedir. Her vilâyette defterdarlara ve mühim vilâyetlerde hem defter
darlara hem müdürlere bağlı olan kontrol memurları, bütün muamelâtı, hem
vilâyet merkezinde ve hem de kazalarda çalışmak üzere ve yapılacak talimatı veç
hile tetkik ederek takibattan âmirlerini haberdar ve şikâyetleri tetkik edecekler ve
yanlış muameleleri en süratli bir surette tashih eylemekle tavzif kılınacaklardır.
İstanbul vilâyetinin hususî vaziyeti, diğer vilâyetlerden farklı bir teşkilâtı icab
ettirmektedir. İki sene evvel yapılan teşkilâtın verdiği netayic, memnuniyeti mucib
olmakla beraber, mıntakavî teşekküller fevkinde, merkezî bir teşekküle ihtiyaç
hâsıl olduğu ve bu suretle işlerin, vekâlete müracaate bu günkü derecede lüzum
kalmadan, mahallinde ve daha seri olarak halli imkânı elde edileceği anlaşılmış
tır. Bu maksadla, aynı zamanda kontrol işlerile de uğraşacak bir heyeti müşavire
ile de takviye edilen İstanbul defterdarının kendisinden beklenilen hizmetleri ifa
edebilecek bir kudret ve ehliyeti haiz olması tabiî bulunduğundan kendisine yük
sek maaş verilmesi zarurî görülmüştür.
Vilayetler Teşkilâtında kadroların hakikî ihtiyaç nisbetinde olması, ihtiyaçlar
nazarı dikkate alınarak, az maaşlı çok memur kullanmaktan ise, çok maaşlı az
memur istihdamı cihetinden bilhassa dikkat olunmuştur
Maliye Vekâleti Teşkilâtına girecek memurların ne gibi evsafı haiz olmaları
lâzım geleceği, bunların tayin, terfi ve tecziyelerinde riayet edilecek hükümler
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Maliye Memurin Kanunu projesine alınmış ve teşkilât kanun projesine intikal
devrinde ve yeni teşkilâtın kurulmasında vekâlete verilmesi icab eden selahiyet
ler muvakkat maddelerde beyan edilmiştir. Yeni teşkilâtın bir sene zarfında her
tarafta icrası mümkün bulunmadığı gibi; 1935 senesinde yapılacak olanlar da
derhal icra edilemeyeceğinden teşkilatın bir kısmının kanunun neşrini müteakib
ve mütebaki kısmının da l Kânunusani 1935 tarihinden sonra tatbik olunacağı
tasrih kılınmıştır".
Bu gerekçelerle hazırlanan yasa tasarısı 8 Mayıs 1935'te İcra Vekilleri
Heyetinde görüşülmüş ve Meclis Başkanlığına sunulmuştu. 50 asıl, 8 geçici mad
deden oluşan tasan Maliye ve Bütçe Encümeninde de incelenmiş ve şu rapor
hazırlanarak TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur.
Yüksek Reisliğe
İcra Vekilleri Heyetinin 8. V .1935 tarihli kararı üzerine Başvekâletin 9 Mayıs
1935 tarih ve 6/1381 sayılı Tezkeresile Büyük Meclis 'e sunulan Maliye Vekâleti
Teşkilâtı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun Lâyihası encümenimize havale edilmiş
tir. Lâyiha encümeninde vekil ve müsteşar bulunduğu halde tetkik ve müzakere
edildi.
1929 tarihli maaşların tevhid ve teadülü kanunu, her vekâlet için bir teşkilât
kanunu yapılmasını âmirdir ve bir çok vekâletler bunu yerine getirmişlerdir.
Maliye vekâletinin de -biraz geç de olsa- Teşkilât Kanunu hazırlamış olması ve
bu hususta ecnebi mütehassısların tetkikına müracaat etmesi ve tanzim edilen
lâyihanın az çok bu tetkiklere müstenid olması encümenimizce tasviple karşılan
mıştır. Maliye vekâleti; bu lâyiha ile teşkilâtını mevcud muhasebe kanun ve usul
lerine ve vergi esaslarına daha uygunlaştırmağa çalışmış ve vazifeleri bunlara
göre taksim etmiştir. Lâyihada encümenimizce yapılan tadillerin ana hatları şöy
le hulâsa edilebilir:
Müsteşarlıklar: Maliye Vekâletine düşen vazifelerin genişliği, çokluğu ve bil
hassa Hazine işlerile maliye işlerinin ayrı ayrı ihtisas sahibi zatlar tarafından
görülmesi zarureti, burada iki müsteşarlık ihdasına sebeb olmuştur. Encümenimiz
de bu zarureti kabul ve teklifi tasvib etmiştir. Ancak bunların vazife ve salâhiyet
lerine aid hükümlerde bazı tadiller yapılmıştır.
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü: Teklifte Tapu ve Kadastro Teşkilâtı
Maliye Vekâletivi.ı muhasebe ve tahakkuk daireleri içinde tamamen kaynaş
tırılarak bu hizmet, Vekâletin tabiî vazifeleri arasına konulmuştur. Bu müdüriyeti
umumiye memurları da vasıf ve liyakat itibarile muhasebe, tahakkuk ve tahsil
memurlarında aranacak kayıd ve şartlara tâbi tutulmuştur.
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Tapu ve kadastro hizmeti malî olmaktan ziyade hukukî ve adlî mahiyette olup
tatbik ve icrası da meslekî bir ihtisasa muhtaçtır. Bu itibarla encümenimiz bu teş
kilâtın malî maksatlara göre kurulan Maliye kademeleri içinde yer almasını
muvafık bulmamıştır.
Tapu ve Kadastro Taşra Teşkilâtı tasarrufları, hukukî esaslar içinde tesbit et
mekle muvazzaftır. Bunların mafevk makamlarla irtibatı ihtisasa taallûk eden
mevzular üzerinde müşküllerini halletmeğe yarar. Bunların teftiş ve murakabesi
de ancak ihtisasla yapılacağından mahallî maliye âmirlerine bağlılıkta bir fayda
görülmemiştir. Bu itibarla encümenimiz Tapu ve kadastro için hususî mahiyetine
göre ayrı bir Teşkilât Kanunu yapılmasına karar vererek lâyiha içindeki bütün
maddeleri çıkarmıştır.
Kanunu medenî ile arazi üzerinde mülkiyet esası kabul edildiğine, eski rekabe
ve Devlete rücu rejimi kalktığına göre Tapunun Maliye Vekâletine olan bağlılığı
şimdilik bir itiyat mahiyetinde olup Büyük Meclisçe mercii tabiisine bağlanması
kararı verilinceye kadar teşkilâtın da halen olduğu gibi bir umum müdürün idare
si altında doğrudan doğruya vekâlete bağlı kalması tasvib edilmiştir.
Tetkik bürosu: Encümenimiz Tetkik bürosunun vazife ve salâhiyetlerini geniş
letmiş ve bir reis muavinliği ilâve etmiştir. Bu suretle büronun, icabında üçer kişi
lik iki grup halinde çalışması temin edilmiştir.
Gruplardan biri varidat işleri, diğeri de Hazine işleri üzerinde ihtisası olan
lardan teşkil edilecektir. Ancak büyük mevzular üzerinde müştereken toplan
maları da ayrıca düşünülmüştür.
Encümenimiz tetkik bürosunun vazife ve kadrosunu genişletirken yeniden
kurulmakta olan bu teşekküle kıymet ve salâhiyet vermek istemiştir. Filhakika
Maliyemizde muhasebe usullerinin basitleştirilmesi ve işlerin halk ve Hazine cep
hesinden bir çok fuzulî emekler sarfına hacet kalmadan süratle görülebilmesi
matlûb olub bunu temin edecek yolların tetkik ve tesbiti zaruret hükmündedir. Bil
hassa varidat kanunlarının her tatbik sahasına geçişinde doğan güçlük, bunların
etraflı bir tetkike tâbi tutulmadan hazırlanmış olmasından ileri geldiği gibi
nizamname ve talimatnamelerin de esaslı bir tetkik yapılmadan çıkarılmış ol
masından doğmaktadır. Tetkik bürosu geniş ve ihtisasa dayanan çalışmasile bun
ların önüne geçeceği gibi bütün malî tedbirlerin zamanında ve derhal alınması
için vekâlet nezdinde kuvvetli bir yardımcı olacaktır. Bu itibarla encümenimiz
büronun sayı ve salâhivet itibarile takviyesinde fayda mülâhaza etmiştir.
Hukuk Müşavirliği Teklifte Vekâlete aid bütün tebliğ ve tebellüğlerin hukuk
müşavirliğine aid olduğu tasrih edilmiştir. Encümenimiz müşavirliğin ev
veliyatına vâkıf bulunmadığı işlere aid tebliğlere muhatab olmasını mahzurlu
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görmüştür. Bu itibarla tebliğ ve tebellüğü, akitten doğan dava işlerde muhake
meye intikal ettirilmek üzere dosyaları hukuk müşavirliğine tevdi edilen husus
lara hasretmiştir. Hukuk müşavirleri bütün akitlerden, önceden mütaleaları alın
dığından haberdar olacakları gibi dosyaları ellerinde olan işler üzerinde de
bütün hukukî icabları yerine getirebileceklerdir.
Binaenaleyh, dosyaları henüz hukuk müşavirine verilmemiş olan işlerin
mesuliyeti dosyaların bulunduğu daireye aid olacağından tadilde bu cihet tasrih
edilmiştir.
Teklifte bütçe, malî kontrol, hesabat ve takib teftiş işleri bir umum müdürlük
te toplanmıştır. Encümenimiz, bütçe malî kontrol işlerinin ehemmiyet ve vüsatini
düşünmüş ve bunların lâyikile görülmesi için müstakil bir müdüriyeti umumiye
haline konulmasını kabul etmiştir. Filhakika bütçe tatbikatına aid kontrol işleri
gerek çokluğu ve gerek bir çok hükümlerle bağlılığı itibarile geniş tetkika muhtaç
ve süratle halledilmesi lâzım işlerdendir. Buradaki işlerin gecikmesi malî hiz
metlerin durmasını veya yanlış görülmesini doğuracağından encümenimiz
Maliyenin bu cepheden de takviyesinde zaruret duymuştur.
Hesabat ile eşhas zimemi takib işleri için de ayrı bir müdüriyeti umumiye teş
kili muvafık görülmüştür. Bu esas mütehassısın da tetkikına uymaktadır. Hesabat
işlerindeki ittirat ve eşhas zimemini takipteki basitlik sebebile bunların ayrıl
masına zaruret olmadığı ileri sürülmüş ise de encümenimiz, mühim yekûn tutan
eşhas zimeminin tasfiye edilememesine temas ederek hem bunlarla ve hem
hesabatla ehemmiyetlice meşgul olmak icab ettiği mütaleasında bulunmuştur.
Lâyihada red ve terkine aid vazıh hükümler bulunmadığından encümenimiz
bunlara temas eden maddelerde her iki haline de alâkalıları sızlandırmaması ve
daireleri fuzulî muhaberelerle işgal etmemesi için vazıh hükümler koymuş, fiilen
vaki salâhiyetleri kanunileştirmiştir.
Taşra Teşkilâtı: Encümenimiz defterdarları, lâyihaya göre daha çok vazifelendirmiştir. Defterdarların işi çok vilâyetlerde doğrudan doğruya mesul olmayarak
bütün malî işlerin nâzımlığı vazifesini yapmaları tabiidir. Ancak işi az olan
vilâyetlerde muhasibi mesullüğün ayrılması lüzumsuz masraf doğuracağından ve
defterdarlar işsiz kalacağından bu vazifenin defterdara verilmesinde En
cümenimiz faide mülâhaza etmiştir.
Malmüdürlerini ise mutlak surette masraf muhasibi olarak kabul etmiştir.
Mühim kazalarda bunlara muavinler verilecektir
Kazalardaki emlâki milliye memurlukları mevzuuna gelince: Encümenimiz
hususî emlâkin bir an evvel tasfiyesi esas olmakla beraber bilhassa kazalardakinin hemen tasfiyesine gidilmesi arzusunu izhar etmiştir.
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İstanbul Teşkilâtı: Lâyihada İstanbul içinde kaza adedince tediye muhasipliği
teşkili teklif edilmiştir, İstanbul içinde kaza adedine göre teşkil edilen muhasiplik
ler; kendi hudutları içindeki eytam ve eramil maaşlarını dağıtmakta ve kazanın
mahdud memurlarının maaşlarını vermektedir. Eytam ve eramilin her kazada
müsavi miktarda olmadığını gören Encümenimiz, mühim miktarda ve eramil
bulunmayan kazalarda fazla masraftan içtinab için bu teşkilâttan vazgeçilmesi ve
buralardaki eytam ve eramilin en yakın kaza muhasipliğine bağlanmasını
muvafık görmüştür. Bu kazaların memurları ise maaşlarını defterdarlık muhasebe
müdürlüğünden alabilirler.
Encümenimiz bu teşkilâtın yukarıdaki esaslara ve hakikî ihtiyaca göre teşkili
maksadile maddeyi tadil etmiştir
İtiraz komisyonları: Layihada bunlar defterdarlara bağlanmaktaydı. En
cümenimiz bir mahkeme vaziyetinde olan bu teşekküllerin tamamen bitaraf
kalabilmelerini temin için istiklâllerini mahfuz tutmuş ve ancak bunların işe
devamları üzerinde vekâlete rapor vermeleri vazifesi defterdarlara ve malmüdürlerine bırakılmıştır.
Memurine aid hükümler: Vekâlet, lâyihada teşkilâtı kademelerile bunların vaz
ife ve mesuliyetlerini tayin etmiş, buralara getirilecek memurların evsafını ayrıca
bir lâyihaya bırakmıştır. Halbuki kabul edilen teşkilâtla bunlara yükletilen vazifel
er üzerinde karar alırken bu mevkilerdekilerin vasıfları üzerinde de durmak icab et
miştir. Binaenaleyh Hükümetçe henüz hazırlanmakta olan projenin baz maddeleri
encümenimizde müzakere edilerek lâyihaya bir fasıl halinde eklenmiştir.
Maliye Vekâletine ve Divanı Muhasebata zat ve zamanları için hesab vermeğe
mecbur varidat tahakkuk müdür ve memurları Muhasebe-i Umumiye Kanununun
13 üncü maddesi mucibince, Devlete aid bir hak üzerinde yaptıkları ihmal veya
zühul ile zararları idarî kararla şahsan tazmin ederler. Bu hüküm lâyihada da atıf
suretile teyid edilmiştir. Memur hiç kısa usulü muhakeme ile fazla tahkikata tâbi
olmaksızın tazmin tehdidi altında ifayi vazife ederken Devlete karşı olan bu
mesuliyetten kendini korumak için, vergi tahakkuklarında mükelleflere icapsız
külfetler tahmil etmektedir. Zühul ve hatadan mütevellid hazine zararının memu
ra tazmin ettirilmesi haddi zatında mutlak adalete uymayan bir mefhum olmakla
beraber yerine daha müsaid hüküm konmaktaki güçlük sebebile bu hükmün kal
dırılması veya cezanın hafifletilmesi de mümkün olamamaktadır. Encümenimiz;
bu hükmün mütenazırı olarak mükellef tarafından da memuru mehma emken bir
mesuliyet altına alabilmek için, bu kabil hallerin teaddüd ve tekerrürü halinde
memurun tenzili sınıfa tâbi tutulacağı kaydını ilâve etmiş ve böylelikle Devletin
ve halkın menfaatlerini koruma cihetinden mesuliyetlerde bir tevazün temin et
mek istemiştir.
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Müteferrik hükümler lâyihada bağlı cetvelde bazı makamlar ihtisas mevkii
olarak gösterilmiş, muvakkat birinci madde ile de buralara tayin edilecekler hak
kında tevhid ve teadül kanununun 8 inci maddesinin bir defaya mahsus olarak
aranmaması teklif edilmiştir.
Encümenimiz, ihtisas mevkii tabir edilen yerlerin ayrılmasında ve buraya
getirilecek memurların evsafı üzerinde esaslı bir prensibe riayet edilmediğini ve
Maliye memurini için hazırlanan projeye de buraları için hususî hükümler konul
madığı görülmüştür.
Şu halde maksad, ilk teşkilât sırasında buraları süratle doldurabilmek için
Tevhid ve Teadül Kanununun 8 inci maddesinin hükmünü bir defaya mahsus dur
durmak olduğuna göre encümenimiz maddeyi bu esasa göre tadil etmiş ve vazıh
hükümler koymuştur.
Süratle doldurulması lâzım gelen makamların isimleri muvakkat maddede
tasrih edilerek cetveldeki ihtisah tâbiri kaldırılmıştır.
Bunların en az beş sene müddetle Maliye hizmetinde bulunmuş olmaları şart
konulmuştur.
Yeni teşkilâtın tamamlanması maksadile kabul edilen bu esasın daimî bir
mahiyet almaması ve teadül kanununun hükümleri mahfuz tutularak meslek için
de zamanla ilerlemenin temin edilmesi için 8 inci madde hükmünün ancak iki
sene müddetle cari olmaması esası kabul edilmiştir.
Muvakkat ikinci madde, iş başında veya açıktaki âciz ve kabiliyetsiz memur
ların yeni teşkilât sebebile ve Vekâlet inzibat komisyonu kararile tasfiyeleri teklif
edilmiştir.
Bu tasfiyelerin inzibat komisyonu kararile yapılması az çok isabetli olmasını
temin ederse de encümenimiz maddeye bu gibilerin dosyasının hazırlanmasında
bazı esasların göz önünde tutulmasını faydalı bulmuş ve binaenaleyh bunlardan
istifade mümkün olmayacağının sicillerinin tetkikinden ve müfettiş veya mafevk
raporlarından veya sair suretlerle elde edilecek malûmattan anlaşılması icab
edeceği kaydını koymuştur.
Bu lâyiha ile maaşları ücrete çevrilen memurlar hakkında Maliye vekâletin
ce hazırlanan hükümler tasvib edilmiştir.
Maliye Vekâleti, lâyihanın 45 inci maddesinin son fıkrasile bir salâhiyet is
temiştir. Buna göre vekâlet, kadrosundaki memurları teşkilât ve münhal vazife ol
sun olmasın merkez veya taşrada kullanabilecektir.
Encümenimiz bunu, Devlet teşkilâtında gerek olan istikrara uymaz bulmuş,
ancak yeni teşkilât dolayisile her hangi bir sebeple bazı yerlere ihtiyaçtan fazla
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veya noksan memur verilmiş olması ihtimalini düşünerek bu salâhiyetin iki sene
müddetle kullanılmasında fayda görmüştür. Filhakika Teşkilât Kanununun iki
senelik tatbiki ile ne kadar memurun, nerelerde çalıştırılması gerek olduğu an
laşılacak ve bu müddetin sonunda ufak bir tadil ile kadro ihtiyaca uydurulmuş
olacaktır
Lâyihaya Maliye memurlarının vasıfları hakkında encümenimiz tarafından
bir fasıl ilave edildiği bildirilmiştir. Ancak burada ki şartlar; daimi mahiyette
olup daha ziyade ileriki seneler için konulmuştur.
Teşkilâtın tatbiki sırasında ise tahsil dereceleri daha aşağı ve fakat meslekî
bilgi ve ahlâklarile bunu telâfi edebilecek memurlar bulunabileceği düşünülmüş
ve teşkilâtı açık bırakmaktan ise bunlarla hizmetin görülmesi tercih edildiğinden
yedinci muvakkat madde ile bir aşağı tahsil derecesinde olanların yukarı hizmet
te çalışmaları temin edilmiştir.
Lâyihanın meriyet maddesine encümenimizce bir fıkra eklenmiştir. Lâyihaya
bağlı cetvellerde bir çok memuriyetler için tayin edilen derecelerin asgarî haddi
bu gün bu memuriyetlerde bulunan derecelerden yüksektir. Ancak kanunun neşri
ile tatbiki arasında bu memuriyetlerde bulunanlar lâyihadaki kendi kendilerine
kazanılmış bir hak sanmaları ve böyle bir müddeada bulunmamaları icab eder.
Bu müddeanın sarih olarak reddedilebilmesi için lâyihaya bir hüküm konul
masında encümenimiz fayda mülâhaza etmiş ve bu gibilerin usulen tayini muame
lesi yapılıncaya kadar bulundukları memuriyet ve dereceleri muhafaza edecekleri
tasrih edilmiştir.
Ankara İmar Müdürlüğünün varidat membaı Devlet bütçesi olduğuna göre bu
idare muhasebesinin de Maliyeye bağlı olması encümenimizce tasvib edilerek
muhasebe kadrosu cedvellere ilave edilmiştir.
Lâyihanın Maliye hizmetlerine aid kısmı encümenimizce yukarı ki tadil ve
ilâvelerle tamamlanmıştır.
Hükümet lâyihasından tefrik edilen Tapu ve kadastroya aid hükümlere gelin
ce : Yukarıda izah edildiği veçhile bunlar ayrı ve müstakil bir lâyiha halinde en
cümenimizde hazırlanarak sunulacaktır. Yüksek Reisliğe sunulur.
15 Mayıs 1936'da görüşülmeye başlanan Teşkilât Kanunu Bütçe En
cümeninin yeniden bu tasarı üzerinde inceleme yapmak istemesi üzerine 7 Ekim
1935'te görüşmeler bir süre ertelenmiş ise de daha sonra tasarı görüşülerek kabul
edilmiştir.1
1 bkz. TBMMZb. V. Devre, C, CM, s. 64-86, 112-140
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1.5.2. Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
Cumhuriyetin ilanından sonra devlet örgütleri yeniden yapılandırılırken tapu
ve kadastro sorunu da gündeme geldi. Zira o güne değin insanlar gayrimenkullerinin sınırlarını, alanını bilmiyordu. Sınırlar geleneksel yaklaşıma göre sap
tanıyordu. 1925 yılında çıkarılan yasayla kadastro çalışması başlatılmıştır. Gay
rimenkul mallar üzerinde ayni ve şahsi haklan saptamak ve mahkemelerdeki top
rak davalarını azaltmak, tapulu mülkün yok olmasını önlemek, çağdaş bir devlet
olmak için bunlar adeta birer zorunluluktu.
Ankara, İstanbul, Büyükada, Bursa, Mudanya, Konya, Malatya, İzmir, Kar
şıyaka, Denizli, Manisa, Aydın merkezde kadastro ve tapulama çalışmaları yapıl
mış, 1934 ve 1935'te kadastro çalışmalarının bitirilmesi planlanmıştı.
Tapu tahrir heyetleri de Kars, Artvin, Ardahan, Oltu, Sarıkamış, Kağızman,
Poshof, Göle, İğdır, Tuzluca merkezleri yanında 86 köyün de tahririni bitirmiştir.
Ancak kısa sürede oldukça önemli çalışmalar yapan bu örgütün Teşkilât Kanunu
yoktu. Maliye Vekâletine bağlı olduğu için Maliye Vekâletince hazırlanan ve 8
Mayıs 1935'te İcra Vekilleri Heyetince görüşülüp kabul edilen ve TBMM Baş
kanlığına sunulan yasa tasarısında Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü de bu
yasanın içine alınmıştı. Ancak Maliye Encümeni Tapu ve Kadastro işini malî ol
maktan daha çok hukuki ve adli bir iş sayarak ve uygulamasının da mesleki uz
manlığı gerektirdiğini belirterek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü Maliye
Vekâleti Teşkilât Kanunundan çıkararak ayrı bir Teşkilât Kanunu yapılmasını is
temiştir. Zira medeni yasa ile toprak üzerinde mülkiyet esası kabul edildiği için
ve eski "Rekabe ve Devlete rücu rejimi" kalktığı için tapunun Maliye Vekâletine
bağlılığı da gevşemişti.1
Maliye Encümeninin bu yaklaşımını benimseyen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulu; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, Maliye Vekâleti
Teşkilât Kanunundan çıkararak yeni bir Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Teşkilât Kanunu tasarısı hazırladı.
Buna göre; '''Gayrimenkul mallara ait akidlerle bilumum tescil ve kadastro ve
tapu tahrir işlerinin kanun ve nizamnameler hükümlerine göre yapılmasını temin
ve idare ile mükellef ve maliye vekaletine merbut, ancak devlet bütçesi içinde ay
rı bir bütçesi bulunan ihtisasa müstenid mesleki bir teşekkül" olmak üzere Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluyordu.
Tapu Kadastro Genel Müdürü medeni yasa Tapu ve Kadastro ile ilgili diğer
yasa hükümleri ve Maliye Vekâletinden alacağı direktifler doğrultusunda malların
/ bkz. TBMMZb.C, VDevre, C. 11. S. Sayısı: 175, s. 4
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tapu tescil, kadastro ve tapu tahrir işlerini güven içinde yaptırtacaktı. Genel
Müdürlük, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Heyeti, Muamele
Müdürlüğü, Tapu Sicilleri Müdürlüğü, Memurin Müdürlüğü ve Levazım ve Ev
rak Şefliğinden oluşacaktı. Vilayetlerde ise Grup Tapu Sicil Müdürlükleriyle,
Kadastro ve Tapu Tahrir Müdürlükleri bulunacaktı.
Tasarıda her birimin görevleri tek tek açıklandığı gibi, bu örgütte çalış
tırılacak memurların özellikleri de saptanmıştı.
Tasanda 81'i Merkez Teşkilâtında 922'i Vilayet Teşkilâtında olmak üzere
toplam 1003 memurun istihdam edileceği belirtilmişti.1
İlgili encümenlerde görüşüldükten ve biraz değişikliğe uğradıktan sonra bu
tasan 22 Mayıs 1936'da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.2
Böylece Türkiye yeni çağdaş bir kuruma sahip olmuştur.
1.6. İktisat Vekâleti
1.6.1. Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kanunu
Çağdaş dünyada toplumlann refaha ulaşmasında yeraltı ve yerüstü kaynak
larının, ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanılmasının önemli bir yeri vardır.
Yeraltı ve yerüstü kaynaklannm yararlı kullanılabilmesi için kuşkusuz geliş
miş teknolojiye gereksinim vardır. Ancak yeterli değildir. Teknolojiyi işletebil
mek için de sermaye bulunması zorunludur.
Deneyimler göstermiştir ki maden arama ve işletme konusunda küçük birey
sel sermayeler istenilen verimi sağlayamamaktadır. Büyük Sermayenin ise çekin
gen davranması madenlerin spekülatörler elinde kalmasına yol açmaktadır.
Türkiye'deki mevcut duruma bakıldığında bazı madenlerin uzun yıllardan
beri işletildiğini görürüz. Ancak bunlann miktarı konusunda yeterli bilgi yoktur.
Örneğin, Zonguldak maden kömürü havzasından çıkarılan kömür hem ülkenin ih
tiyaçlarını karşılıyor, hem de dışarıya satılarak gelir sağlıyordu. Bunun yanında
henüz işletilmeyen dolayısıyla da tanınmayan madenlerin de olduğu dikkati çek
mektedir. İşte bilinen madenlerin miktarının, verimlilik durumunun, bilinmeyen
madenlerin tanınabilmesi için bu konuda ciddi araştırmalar yapacak bir kuruma
gereksinim vardı. Zira ülkede izlenen ekonomi politikası dolayısıyla maden
potansiyelini işletme hükümetin en önemli görevleri arasında bulunuyordu. Çün
kü ülke sanayileşme sürecine girmiştir. Sanayiinin dayanağı olan elektriğin elde
edilebilmesi için linyite duyulan ihtiyaç her gün giderek artmaktaydı. Yine ül/ bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C. 11, S. Sayısı: 192, s. 1-20
2 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C. 11, s. 160-166
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keden çıkarılan krom ulusal sanayi yerine dışarıya satılmakta, ulusal kaynak kul
lanılamamaktaydı. Simli kurşun çıkarılmakta fakat potansiyeli bilinmemekteydi.
Magnezitin sanayide kullanım alanı giderek artarken bu maden taş ocağı yönet
meliğine bağlı işletiliyordu.
İşte bu kaygılar nedeniyle hükümet ulusal kaynakların ulusal çıkarlar doğrul
tusunda kullanımını sağlayabilmek için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü adıyla
bir örgüt kurmaya karar vermiş, bu konuda hazırladığı yasa taslağını İcra Vekilleri
Heyetine sunmuştur. 6 Haziran 1935'de hükümet üyeleri arasında görüşülen ve
benimsenen tasan 7 Haziran 1935'de Başbakan İsmet İnönü'nün şu yazısıyla Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir:
"T B. M. M. Yüksek Reisliğine
İktisad Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 6-6-935 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
İ. İnönü"
Maden tetkik ve arama enstitüsü kanunu esbabı mucibe lâyihası
Maden zuhuratının gereği gibi işletilmesinin ancak geniş vasıtalara malik
olan kuvvetli sermayelerin işi olduğu tecrübelerle sabit olmuştur.
Maden işleri gibi, sermayesi zaman ve külfetlerle elde edilebilen işler için,
küçük ve münferid sermayelerin tahammül kabiliyeti olmadığı ve nitekim yapılan
tecrübeler de bu gibi küçük teşebbüslerin ya bir spekülasyon gayesine matuf
bulundukları, veyahud hüsnü niyetle de olsa, alelekser ademi muvaffakiyete mah
kûm oldukları görülmüştür.
Ciddî olan büyük sermayelerin çok defa maden işlerinde çekingen davrandık
ları ve buna da başlıca sebeb, maden servislerinin ekseriya gayrikâji tetkik ve
araştırma yüzünden, maddî muayyen bir kıymet arzetmediği noktası olduğu, ve
neticeden, ciddî büyük sermayelerin çekingenliği sebebinden boş kalan maden
faaliyet sahalarının bir takım spekülatörler elinde kaldığı muhakkaktır.
Memleketimizde, değerleri hakkında iptidaî bir fikrimiz olmakla beraber, kıy
met ve mahiyetini iyice bilmediğimiz bir takım madenlerimiz olduğu gibi, hak
larında hiçbir malûmata sahib bulunmadığımız diğer bir kısım madenlerimiz de
vardır. Ciddî tetkik ve arama neticelerinin, bunların bir kısmının işletmeye
müsaid olduğunu göstermesi beklenebilir. Bütün bu madenlerin değerlerini, işlet
me imkânlarını muntazam ve şayanı emniyet surette tesbit etmek memleket ikti
sadî yatının nazımı olan Hükümetimize düşen en mühim vazifelerden biridir.
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Memleketimizin bu suretle ele alınarak, millî iktisadımız bakımından tetkik edil
meğe ve aranmağa değer maden tezahüratından bir kaçını burada sayalım:
Zonguldak maden kömürü havzamız, memleketin bu günkü ihtiyacını temin ile
beraber memleket dışarısına da mühimce ihracatta bulunmaktadır.
Fakat, Havzanın coğrafi vaziyeti, yalnız bu tarzda bir inkişafla kalmayarak
buradan daha yüksek nisbetlerde istifade edilmesine müsaid görülmektedir. Zon
guldak kömürleri, Karadeniz ve Akdeniz havzalarının maden kömürü ihtiyacının
en büyük kısmını temin eylemeli, bundan başka sanayileşmekte, olan memleketin,
gittikçe artan kömür ihtiyacını da karşılayabilmelidir. Bu da, Zonguldak kömür
havzasının cenuba imtidadını ve Söğüdözü havzasını, tekniğin ve iktisadın göster
diği şekillerde tetkik edib aramayı ve faaliyetlerini hazırlamayı icab ettirir.
Memleketimizi bir çok yerlerinde Linyid kömürü zuhuratı vardır. Bunların bir
kısmı hususî teşebbüslerle ehemmiyetsiz mikyaslarda işletilmeğe başlanmıştır.
Memleketin sanayileştirilmesi, bilhassa muayyen sanayi mıntıkalarında büyük
elektrik santralılarının kurulması programı ele alınırken ilk hatıra gelen cihet, bu
Linyit zuhuratından istifade edebilmek keyfiyetidir. Linyitlerimizin, elektrik san
trallerinde yakılmasından maada bunlardan benzin, mazot ve sairenin çıkarıl
ması için taktire tâbi tutulabilmesi ve memleket içerilerinde ucuz mahrukat teşkil
etmesi hususiyeti bu son kıymetli mahrukat üzerinde esaslı ve mukayeseli tetkikat
ve araştırmalar ve tecrübeler yapılmasını istilzam etmektedir. Petrol zuhuratı
üzerinde yapmakta olduğumuz araştırmalar neticesinde, memlekette iktisadî bir
tarzda işlenebilecek petrol membaları meydana çıkarılıp işletilinceye kadar mayı
mahrukatın dahilden tedariki noktasından memleketimizde tesadüf edilmekte
olan bitümlü şistlerin miktar ve keyfiyetlerinin de tetkiki zarurî görülür.
Kömürün büyük sanayide kullanılmağa başlanılmasından beri, mem
leketimizin bu kıymetli maden servetinin istihsal ve ihracı, iktisadî bir ehemmiyet
kesbetmiştir. Bilhassa son senelerde, memleketimiz, krom istihsali noktasından,
diğer memleketlere nazaran, en başta gelmektedir. Fakat şiddetli bir istihsal ne
ticesi olarak, memleketimizin krom serveti, tabiatiyle gittikçe azalıyor. Krom ser
vetimizi tetkik ettirmek ve krom sahalarımızın ilerisi için istifade imkânlarını
esaslı surette araştırmak ve istihsalâtımızı memlekete en nafî olacak şekilde tan
zim eylemek işini yapılacak vazifeler arasında görüyoruz.
Memleketimizdeki altın zuhuratını arattırırken, bu zuhuratın yüzlerce seneler
den beri işletilmiş olan çinkolu simli kurşun madenlerimizle sıkı bir alâkası ol
duğunu gördük. Bu cihetten halen aratmakta olduğumuz Keban madeni gibi diğer
simli kurşun madenlerimizin de tetkik ettirilmesi ve arattırılması lüzumuna kani
olduk.
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Bu münasebetle vücudu sezilen ve bilinen ve halen istifade edilemeyen bakır
zuhuratımızla da alâkadar olmak icab edeceğini bilhassa kaydederim.
Halen kanunlarımızda taş ocağı mevaddı arasında sayılan Magnezit zuhu
ratımız, bu madenin son senelerde muhtelif inşaatta ve sanayide büyük mikyasta
kullanılması dolayısile istihlâkinin bütün dünyada artması yüzünden, ehemmiyet
kazanmıştır. Gerek Magnezitlerin , gerekse Zımpara, Molipten, Antimon gibi
diğer madenlerimizin, istifadeye konulması cihetinden, tetkik edilmesi ve aran
ması icab etmektedir.
Memleketin maden servetlerinden lâyikile istifade etmemiz, o madenlerin rantabl bir şekilde işleyebilecek miktarda ve evsafda bulunmasına bağlıdır. Bu nok
taların meydana çıkarılması için sathî tetkikatın kâfi gelemeyeceği, behemehal
maden yatağı üzerinde, hafriyatın sondajların ve bunlara aid müşahede ve tec
rübelerin lüzumlu olduğu, fennî bir hakikattir. Bu husus göz önüne getirilince, her
ne kadar masraflı da olsa, uzun zamanlara da mütevakkıf bulunsa, yukarıda ehem
miyetlerine işaret ettiğimiz maden varlıklarımızın üzerindeki tetkiklerin ve araştır
maların yapılması için teşebbüse girişmemiz ve başka türlü imkânı görülmediğin
den ehemmiyetli bir âmme hizmeti olan bu işleri umumî bütçeden lüzum görüldük
çe verilecek tahsisatla bunun için vücuda getireceğimiz bir teşekküle yaptırmamız
zarureti ile karşılaştığımızı görürüz. Nitekim, bizden evvel bu ihtiyacı duymuş olan
bir çok medencî memleketler, bu husus için, hatta sırf ilmî mahiyette tetkikat
yapan, jeoloji enstitüleri, maden tetkik ofisleri gibi, muhtelif isim ve bünyelerde,
büyük masraf ve külfetli teşekküller kurmaktan geri durmamışlardır.
Bu sahada bilhassa Rusların, Belçikalıların ve Fas'ta Fransızların, kendi
şartlarına uygun, mükemmel hal suretleri bulmuş oldukları sayılmağa değer.
Moskova 'nın İnstitüt de mineralogie appliauee adlı muazzam bütçeli, ve her
türlü vesika, tecrübe, tetkik unsurlarını ve teçhizatını muhtevi ve bütün Sovyet ül
kesini baştan aşağı tarayıp etüdlerini yapan, ve son senelerde Sovyet Rusya 'yi,
maden noktasından, meydana çıkardığı servetlerle ehemmiyetli bir mevkie
geçiren teşekkülü, son derece dikkate ve örnek alınmağa şayandır.
Belçika Hükümetinin ana yurda mahsus olmak üzere, institüt national des
mines namile, hükmî şahsiyeti haiz olarak vücuda getirdiği müessese, faaliyet
sahasının dar ve asırlardan beri aranmış ve taranmış olmasından, tetkiklerini
daha ziyade laboratuar etüdlerine ve ilmî araştırmalara hasrederek, memleketin
işlemekte olan madenlerinin daha rasyonal çalışmaları ve daha iyi değerlendir
meleri hususunda Hükümetin istişarî ve fennî bir müessesesi halinde çalışmak
tadır.
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Fransa Hükümetinin Fas ülkesi için bir kaç sene evvel tesis ettirdiği Bureau
cherifıen de recherclıes et de participations minieres müessesesi, statüsü ve tarzı
faaliyeti itibarile gayet maksada uygun ve mükemmel bir teşekkül halinde
çalışarak, Fasın maden servetlerini aramakta, değerlendirmekte ve icabında
hususî sermayedar güruhları, bunları alâkalandırmaktadır. Bu müessese, Devlet
tahsisatile teşekkül etmiş olmakla beraber, sınaî ve ticarî teşekküllerin vasıflarını
ve salâhiyetlerini haiz hususî bir şirket gibi çalışmaktadır. Fas 'da, son senelerde
bir seri sondaj neticesinde, bulunan petrolün ve keşefolunan Cerada antrasit hav
zasının işletmeye konması bu teşekkülün müsbet eserlerindendir.
Memleketimizde de diğer memleketlerdekine benzeyen böyle bir teşekkülün
kurulması zaruretini kavramış ve bu işe Petrol ve altın arama ve işletme idareleri
ni faaliyete getirmek suretile başlamış bulunuyoruz. Ancak Altın ve petrol arama
ve işletme idareleri, maksadı teşekkülleri itibarile; memleketin umumî maden
zuhuratının muayyen kısımlarile meşgul olabileceklerinden, teşekkülleri mevzuu
itibarile faaliyetlerini sair madenlere teşmil edemeyeceklerdir. Bundan maada,
İktisad vekâletinin maden siyasetine esas olacak malûmatı, vesaiki toplamak ve
tetkik ve istikşafları yapmak gibi vazifelerle tavzif edilmiş olan bir maden tetkik
heyetini teşkilât kanunumuza koymuş bulunuyoruz. Maden faaliyetimizin inkişafı
için atılmış değerli birer hatve olan yukarıda saydığımız teşekküller, kurulmasını
teklif ettiğimiz Maden tetkik ve arama Enstitüsü ile tekemmül etmiş ve kuvvet bul
muş olacak ve her teşekkülün vücuda getirdiği işin azami istifade verecek şekilde
cem ve tanzimi temin edilecektir.
Teklif edilen bu Enstitünün tarzı faaliyeti sınaî mahiyette olacağından bu işin
ticarî usullere tevfikan hususî bir müessese gibi çalışacak hükmî şahsiyetli bir
teşekkül tarafından görülmesi, işin verimi, sürati rasyonel çalışması, ve müsbet
neticeye isali noktalarından yegâne muvafık şeklî haldir.
Kurulmasına ve işlemesine aid kanun lâyihası ilişik bulunan Maden tetkik ve
arama Enstitüsünün vücuda getirilmesini ve bu teşekküle Petrol ve altın arama ve
işletme idarelerinin ilhakını, bu günkü ihtiyaçları göz önüne getirerek lüzumlu ve
faydalı buluyoruz.
İlişik kanun lâyihasile kurulmasını düşündüğümüz ve tetkikat işlerini şümullü
ve temerküz ettirilmiş bir surette temin edecek bu Enstitünün teşekkülü ile iktisad
Vekâletinin Teşkilât Kanununda yer bulmuş olan Maadin tetkik heyetinin ayrıca
ibkasına artık lüzum kalmayacağından bu heyetin ilgası ile kadrosunun adı geçen
teşkilât kanunundan çıkarılmasını münasib görüyoruz.
Sunulan kanun lâyihasında görüldüğü üzere, maden tetkik ve arama ens
titüsü, İktisad Vekâletine bağlı, fakat ticarî usullerle işleyen ve hükmî şahsiyeti
haiz bulunan bir müessese olacaktır.
288

Direktiflerini İktisad vekâletinden alan ve bir genel direktörün idaresinde
bulunacak olan enstitünün biri ilmî biri teknik biri de idarî üç kısmı olacaktır.
Teknik kısım münhasıran maden zuhuratı üzerlerinde tetkikat ve arama
ameliyatı yapan şubeleri havi olacak, ve bu şubelerin adedi aranacak maden
sınıflarının miktarına göre çoğalıp azalabilecektir. Her şubenin başında bir
müdür bulunacak ve müdürlerin maiyetinde, lüzumu kadar mühendis, mütehassıs,
fen adamı, muhasib memur ve işçi bulunabilecektir. Şubeler, ayrıca, bazı tetkik iş
lerini ve arama ameliyatını hususîfirmalara götürebileceklerdir. Altın ve petrol
arama ve işletme idarelerinden her biri bu teknik kısmın birer şubesi haline
gelecektir. Teknik kısmın bu şubeleri, hiç bir suretle, daimî mahiyette olmayıp, ih
tiyaca göre kurulan ve ihtiyacın bitmesile varlıklarına nihayet verilebilen teşek
küller olacaktır.
Maden tetkik ve arama enstitüsünün ilmî kısmında derpiş edilen jeolojimineroloji, paleontoloji şubesi, laboratuarlar şubesi, ve harita şubesi ise, daimî
olarak düşünülmektedir. Bir şef jeologun idaresinde bulunacak olan jeolojiMineroloji- paleontoloji şubesinde, lüzumu kadar jeolog, minerolog ve paleolograf ve paleontolog çalıştırılacak ve bu şubenin, kolleksiyonları, tecrübe
laburatuarları, ve preparatör ve asistan gibi muavin müstahdemleri bulunacak
tır. Laboratuarlar şubesine bir kimyager şeflik edecek, ve bu şubenin kimya tah
lil hanesinden başka, cevher yıkaması, maden eritmesi, ham petrol gibi işler için,
tecrübe laboratuarları bulunacak ve lüzumu kadar mütehassıslar çalıştırılacak
tır. Harita şubesine ise topoğrafbir mühendis şeflik edecek ve maiyetinde lüzumu
kadar jeometr ve ressam bulunacaktır. İşbu ilmî kısmın şubelerinin kadroları ve
masrafları da tamamen sabitleştirilmemekle beraber, bunlarda ihtiyaca göre vaki
olacak tahavvüller, arama şubelerininki derecesinde olmayacaktır.
Teknik ve ilmî kısımların yanı başında ve bu kısımların işini görmek üzere bir
Fen kalemi bulunacak, ve bu kalemde muntazam bir kütüphane ile teknik dos
yaları, raporları, mecmuaları ve her türlü fennî vesikaları tasnif, tercüme ve
muhafaza edecek müstahdem ve tercümanlar bulundurulacaktır.
İdarî kısmın başındaki âmirin maiyetinde muhasebe ve sair idarî şubeler
bulundurularak bunlarda lüzumu kadar kâtibler ve memurlar kullanılacaktır.
Memlekette adetlerinin azlığı dolayısile her maden müessesesinin ecnebiden
getirerek çalıştırmakta olduğu mühendis ve sair mütehassısların yerine geçmek
ve memleketin bu ihtiyacını karşılamak üzere madenlerde ve taş ocaklarında
çalışacak Türk unsurlarının yetiştirilmesi hususunu bu müesseseye bırakmağı
faideli görmekteyiz.
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Filhakika enstitü, teşekkülü itibarile madenlerde çalışacak teknik unsurların
ve mütehassıs işçilerin en iyi nerelerde ve ne tarzda yetiştirilmesini takdir ve bu
hususu temin edecek vaziyette olacak ve bizzat kendi kolleksiyon ve laboratuar
ları ve mütehassısları, yerli ve ecnebi mekteblerde ve müesseselerde nazarî
malûmatlarını toplayacak olan genç Türk unsurlarına en münasip bir staj vası
taları olacaktır.
Her malî senenin bilançosu ve hesab hulâsaları ve bunlara aid murakabe
heyeti raporu, Genel direktörlüğün o sene zarfındaki işlere ve hesaplara aid
raporu ile birlikte, mezkûr senenin bitmesinden, nihayet üç ay içerisinde İktisad
vekâletine verilmiş bulunacaktır. İşbu bilanço ve hesap hulâsaları ve raporlar, İk
tisad vekâletinin tedkikinden, Vekiller Heyetinin tasvibinden geçtikten sonra ens
titünün umumî heyetinin tasdikine iktiran ettirilmek üzere Büyük Millet Meclisi
Reisliğine arz edilecektir. Bilanço ve hesap hulâsalarının Umumî Heyetçe tasdiki,
alâkadar memurları ibrayı tazammun edecektir.
Enstitüye muktazi tahsisat Hükümetin Umumî Bütçesinden yardım olarak ay
rılıp verilecek ve her verilişinde defaten tesviye olunup mezkûr Enstitünün emrine
Millî bir Bankaya yatırılacaktır.
Enstitünün 1935 malî senesinin sonuna kadarki faaliyeti için ilişik kanunun
muvakkat birinci maddesinde yazıldığı veçhile Umumî Bütçeye konulmasını tek
lif eylediğimiz tahsisat miktarı 433.000 lira olup buna, altın ve petrol arama
idarelerinin iltihakı dolayısile, mezkûr idarelerin bakiyei mevcudu olarak ilâve
edilecek olan tahminî 135.000 lira ve Maadin Tetkik Heyetinin lağvı dolayısile
1935 Bütçesinden naklolunacak 42.000 lira ile birlikte enstitünün nakid varlığı
850.000 liraya baliğ olacaktır. Bu meblâğ ile 31 Mayıs 1936 tarihine kadar baş
lıca aşağıda arz olunan işleri görmeyi derpiş etmekteyiz.
1- Mardin mıntıkasında petrol aramak maksadile yapmakta olduğumuz sondaj
ameliyesine, kati netice alınıncaya kadar devam etmekle beraber, cenubî Anadolu
vilâyetinde ve Müref civarında petrol bakımından jeolojik tetkikatı ve icab eden
aramaları yapmak (bu işler için bu sene 300.000 lira kadar bir meblağın sarf olu
nacağını tahmin ediyoruz)
2- Memleketimizde münhasıran altın ihtiva eden cevherlerin, istifadeli bir
surette işletme tesisine şimdilik müsaid olmadıkları anlaşıldığından epeyce mik
tarlarda altın ve gümüşü ihtiva eden ve en eski zamanlardan beri yakın vakitlere
kadar bu maksatlarla işletilmiş bulunan Kurşun, Çinko, Bakır cevherleri sınıfına
dahil madenlerden halen metruk bulundukları üzerinde tetkik ve aramalar yap
mak (bu gurub için, 150.000 liranın sarfolunacağını tahmin ediyoruz)
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3- Krom, Manganez, Molibden, Antimon gibi ikinci sınıf maden cevherleriyle
magnezit ve sair taş ocağı madenleri hakkında tetkik ve aramalar yapmak. (Bu
gurub için de 50.000 sarf olunacağını tahmin ediyoruz.)
4- Söğütözü havzasile civarını, Taş kömürü bakımından tetkik ederek burada
icab eden jeolojik etüdleri ve haritaları yapmak ve arama ameliyatına ve
lüzumunda sondajlara başlamak (bu işler için şimdilik 75.000 liranın harcolunacağını tahmin ediyoruz.)
5- Gerek elektrik santralı tesis gerekse mayi mahrukat istihsali ve memlekete
ucuz mahrukat temini noktalarından müteaddid Linyit madenlerimizi mukayeseli
etütlere ve aramalara tabi tutmak, ve yalnız esaslarının takdiri noktasından
bitümlü şist yataklarımız üzerinde tetkik ve aramalar yapmak, (Bu grub için de
şimdilik 75.000 liranın iktiza edeceğini tahmin ediyoruz.)
6- Yukarıda sayılan muhtelif tetkik ve arama gruplarının faaliyetini takib
ederek bunların işlerini fennî ve idarî cihetten tanzim eyleyecek olan merkez kad
rosunun ücretlerini ve buradaki teşkilâtın sair umumî masraflarını karşılamak, ve
bu teşkilâtın çalışmasına esas olacak kimya, Jeoloji, Petaografı, Mineroloji ve
tecrübe Laboratuarlariyle Kütüphane ve Harita dairelerini kurma. (Bu husus
için de şimdilik 200.000 liranın lâzım geldiğini tahmin ediyoruz.)
Yukarıda yapılacağını arz ettiğimiz muhtelif jeolojik ve ilmî tetkikler, araştır
malar, sondajlar için tahmin olunan masraflar, maden işlerinin katiyet arzetmesi
lâzım imkânsızlığından ve daima şeraite tâbi değişikliklerle ve gayri nuntazır
hadiselerle karşılaşılması ihtimalinden dolayı kati rakamlar olarak kabul edilmeyib bunların maksadlarımızı tenvir etmek üzere verilmiş miktarlar olarak
telâkkisi ve vekâletimizin icabında bu faaliyet programını ve buna müteallik mas
raf tevziini, çıkabilecek vaziyetlere göre, değiştirilmesi icab edebileceğini kaydeyleriz.
1935 malî senesi, arz ettiğimiz faaliyet programındaki mevzuların başlangıç
senesini teşkil edip, yukarı ki işlerin busene içinde kamilen başarabileceği mana
sını tazammun etmesi lâzım igeleceğini ve zaten enstitünün kurulmasında esas
âmil olan ve seneler geçtikçe tekemmül edecek bulunan maden servetlerinin sis
tematik tetkiki ve kıymetlendirilmesi işinin ilk başarılma adımı bu sene içinde
atılacağını, ayrıca zikri faideli görmekteyiz. Memleketimizde de, bünyesini izah
ettiğimiz şekilde bir enstitü kurmak ve mevcut petrol ve altın idarelerini ve
maadin tetkik heyetini de içine alarak temerküz ettirilmiş muntazam teşkilâtla ül
kemizin madenlerini tetkik etmek, aramak, maden servetlerimizin değerini tesbit
etmek, işletme çarelerini hesaplamak ve bu suretle madenlerimizin inkişafında
önayak olmak başlıca maksadımız olduğundan, âmme hizmetinden olan böyle bir
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maksadı temin için kurulacak enstitünün bünyesini ve faaliyet şeklini tespit eden
ilişik kanun lâyihasının kanunlaştırılması için Büyük Millet Meclisine tevdi
buyurulması yüksek tasviplerine arz olunur".
Bu amaçlarla kurulması önerilen ve 26 esas 4 geçici maddeden oluşan Maden
Tetkik Arama Enstitüsü yasası İktisat ve Bütçe Encümenlerinde de görüşüldükten
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Tasan 14
Haziran 1935'de Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.
Buna göre; Hükmü Şahsiyeti haiz olmak üzere Ankara'da bir MTA (Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü) kurulmuştur. Enstitünün temel görevi, ülkede işlet
meye uygun maden ve taşocağı sahalarının bulunup bulunmadığını saptamak, iş
letilen taşocağı ve madenlerin daha verimli olmasını sağlamak için nelerin yapıl
ması gerektiğini araştırmak, bunlar için gerekli dokümanı hazırlamak, maden
sanayiinde çalışacak teknik elemanları yetiştirmekti.
Enstitü direktörü İktisat Vekilinin önerisi, Hükümet üyelerinin kabulü ve
Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaktı. Direktöre bağlı bir direktör yardımcısı ile
yeterli sayıda şube amirleri, uzman, mühendis ve diğer memurları olacaktı. Genel
direktör yardımcısı ile uzman ve mühendisler yabancı da olabilecekti. Ancak bu
konuda İktisat Vekili ile görüşülmesi zorunluydu.1
1.6.2. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkilât Kanunu
Çağdaş dünyada elektrik enerjisi ulusların uygarlık savaşında ve toplumsal
yaşamında itici bir unsurdu. Günümüzde kimi araştırıcılar ülkelerin kalkınmış
lığını kişi başına düşen enerji miktarıyla ölçmeye çalışmaktadırlar.
Gelişmiş Batılı ülkelerde elektriğin kullanım alanı giderek yaygınlık kazan
mıştır.
Cumhuriyet hükümeti elektriği gerek bireyin yaşamında gerekse toplumsal
refahın gelişmesinde, ülkenin çağdaşlaşmasında etkin kılabilmek için büyük bir
çabanın içine girmiştir. Zira hızla gelişen ulusal sanayi de ve ilerde demiryolların
da kullanılacak elektrik enerjisini ülkenin dört bir yanma ulaştırmak hükümetin
amaçları arasında bulunuyordu.
Bir kaç su santrali dışında, genellikle üretilen elektrik dışarıya satılma olanağı
bulunan taş kömüründen ya da dışardan getirilen malzemelerden elde ediliyordu.
Bu da pahalıya mal oluyordu. Oysa elektrik enerjisinin ekonomik koşullarda üre
timi su gücünden, kömürden ve kömür tozlarından yararlanılarak yapılabilirdi.
Elektrik işlerinin rasyonel bir şekilde yönlendirilebilmesi için merkezi bir teş
kilatın kurulması gerekiyordu. İşte bu amaçla İktisat Vekâleti Elektrik İşleri Etüd
/ TBMMZb. C, V. Devre, C. 4, s. 210-214
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İdaresi Kanunu adı altında bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Bu yasa 6 Haziran
1935'te İcra Vekili Heyetinde görüşülmüş ve 7 Haziran 1935'te Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne sunulmuştur.
Hazırlanan taslağa göre, Ankara'da hükmü şahsiyeti haiz olmak üzere tüm
uygulamalarında bu yasa ile özel ve ticari haklar hükümlerine bağlı olmak üzere
E.İ.E. İdaresi (Elektrik İşleri Etüd İdaresi) kurulacaktı.
Elektrik İşleri Etüd İdaresi ticarî usullere göre idare olunacaktı. Bu idarenin
yaptığı tüm harcamalar genel muhasebe kanununa tabi tutulmayacaktı.
Taslak Elektrik Etüd İdaresinin yapacağı işleri de özetle şöyle sıralamıştır:
"Memlekette mevcut su kuvvetleri vesair enerji menbalarını tetkik ederek
elektirik istihsaline en elverişli alanları tesbit etmek,
Şehir ve kasabalara, fabrikalara, madenlere, demiryollarına ve çiftliklere
lâzım olan elektirik enerjisini en ekonomik bir surette temin edecek etüdler ve
rantabilite hesapları yapmak,
Müstakbel sanayi programlarındaki elektriklendirme kısımlarını hazırlamak,
Memlekete lüzumu olan elektrik mühendisleriyle, fen memurlarının ve us
talarının yetiştirilmesi ve tedrisat programları hakkında müdeba beyan etmek,
Memlekette mevcut elektrik istihsal ve tevzi kurumlarının muntazam istatistik
lerini yapmak"
Elektrik Etüd İdaresi aynı zamanda çalışma alanı ile ilgili olarak tüm belgeleri
toplayacak, koleksiyonlar ve kütüphaneler oluşturacak, bilimsel araştırmalar da
yapacaktı.
Elektrik İşleri Etüd İdaresi enerji kaynağı bulmak için yapacağı araştırmalar
da izin almak zorunda olmayacaktı. Kısmen veya tamamen hükümet sermayesi
ile kurulacak sanayi müesseseleri elektrik ihtiyacını kendileri temin etmeden ön
ce E.İ.E. İdaresine başvurarak bu ihtiyacın var olan yada kurulması düşünülen
bölge santrallerinden sağlamanın olanaklı olup olmadığını öğreneklerdi.
Belediyeler de kendi bölgelerine santral kurmadan, bu amaçla "imtiyaz" ver
meden E.İ.E İdaresiyle görüşecektir.
E.İ.E İdaresi İktisat Vekilinin önerisi, İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile Reisi
Cumhur tarafmdan atanacak bir genel direktör tarafından idare olunacaktı. Genel
direktörün yardımcısı, şube direktörleri, uzman, mühendis, memur ve işçileri
olacaktı. Bunları ^bancılardan seçme hakkına da haizdi.
E.İ.E İdaresi malları devlet malı idi. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zim
metine geçirenler veya her ne şekilde olursa olsun suiistimal edenler hakkında
devlet mallarına karşı işlenen suçlara göre ceza verilecekti.
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E.İ.E İdaresi devlet müesseselerine, Sümerbank'a, Ziraat, Emlak ve Eytam
bankalarına verilen haklardan, imtiyazlardan muafiyetlerden de yararlanacaktı.
Dört bölüm ve 24 maddeden oluşan tasarı, 14 Haziran 1935'de TBMM'de
görüşülmüş ve hiçbir eleştiri olmadan tümüyle benimsenmiştir.1
1.6.3. Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu
Türkiye, 1930'lu yıllarda bir tarım ülkesiydi. Henüz sanayi gelişmemişti.
Halkın büyük bir bölümü kırsal alanlarda yaşıyor ve topraktan geçimini sağlıyor
du. Tarım ürünleri hem bireyin, hem de ülkenin ekonomik yaşamında önemli bir
etkendi.
Tarım iklim koşullarına bağlıydı. Henüz teknolojik bir atılım yapılamamıştı.
Geleneksel yöntemler devam ediyordu. Bu nedenle hükümetin iklim koşullarının
kötü olduğu, yeterli ürünün alınamadığı dönemlerde halkın temel besin maddesi
olan buğdayın sağlanabilmesi için halka yardımcı olması gerekiyordu. Bunun
içinde yeni bir örgüte gereksinim vardı.
Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar üzerine iç piyasada buğday alım ve
satımını düzenlemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ziraat Bankası'na ül
kenin çeşitli yerlerinde buğday satın almak, bunları ihtiyaç duyulan zamanlarda
satmak, buğdayı koruyacak silolar yapma, görevini vermişti. Bu işin iyi gittiğini
gören İktisat Vekâleti yurt içinde başta buğday olmak üzere çeşitli tarım ürün
lerinin alım ve satım işlerini, üretici ve tüketici yönünden fiyatların düzenlenmesi
ve standartlaştırılmasını, dış satış olanaklarının araştırılmasını, Afyon tekelini de
içine alacak şekilde bir örgütlenmeye gitmenin ülke yararına olacağını gördü ve
bu konu da bir yasa tasarısı hazırladı. 5 Mayıs 1938'de İcra Vekilleri Heyetinde
görüşülen tasarı olumlu bulundu ve 9 Mayıs 1938'de Başbakan Celâl Bayar im
zasıyla TBMM Başkanlığına gönderildi. İktisat, Ziraat, Maliye ve Bütçe En
cümenlerinde de incelenen tasarı 24 Haziran 1938'de TBMM Genel Kurulunda
görüşülmeye başlandı.2 Beş bölüm 32 asıl ve 5 geçici maddeden oluşan tasarı ay
nı gün kabul edildi. Buna göre Ankara'da 17 milyonluk sermayesinin tümünü
devletin karşıladığı 3460 sayılı yasa hükümlerine bağlı, hükmi şahsiyete sahip
Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluyordu. Bu kurum İktisat Vekaletine bağlı olacak
tı. Ofis biri genel müdür olmak üzere beş kişiden oluşan bir idare meclisi tarafın
dan yönetilecekti. İdare Meclisi Başkanı ile bir üyesi iktisat, bir üyesi maliye bir
üyesi de Ziraat Vekâletinin önerisiyle İcra Vekilleri Heyetince atanacaktı. Genel
müdür dışındaki başkan ve üyelerin görev süresi iki yıl olacak, sürenin bitiminde
yeniden atama yapılabilecekti. Ofisin genel muhasebe müdürü, genel müdürün
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 4, s. 220-223
2 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 29, s.309-318, S.Sayısı: 295
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teklifi üzerine idare meclisi kararıyla İktisat Vekili tarafından atanacaktı. Ofis; ül
kede, büyük üretim yörelerinde üreticiyi koruyabilmek için; buğday fiyatlarının
normalin altına düşmesini önlemek amacıyla İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tespit
edilecek yerlerde ve saptanacak fiyatlarla buğday satın alabilecekti.
Dünya pazarlarındaki buğday fiyatları göz önüne alınarak bir fiyat belirlemek
üzere her yıl haziran ayının ilk on beş günü içinde İcra Vekilleri Heyeti kararıyla
fiyat belirlenecekti. Bu fiyatlarda sene içinde değişiklik yapmak İcra Vekilleri
Heyeti kararıyla olacaktı. Buğday fiyatlarının halkı zorlayacak derecede yüksel
mesini önlemek için iç piyasaya İcra Vekilleri Heyetinin saptayacağı fiyatlarla
buğday satabileceği gibi, ihtiyaç halinde İcra Vekilleri Heyetinin vereceği direk
tifler doğrultusunda dış piyasalardan da buğday satın alabilecekti.
Satın aldığı buğdayların dış piyasalarda sürümünü temin için her türlü önlem
leri alacaktı.
Buğdaydan başka diğer hububat da İcra Vekilleri Heyetince verilecek karar
larla buğday gibi ofisin çalışma alanına girecekti.
Ofis; İktisad Vekâletinin onayı ile gerekli göreceği yerlerde un ve ekmek
fabrikaları kuracak, satın alacak, işletecek ve her nevi un ve mamulleri sanayii iş
lerini yapacak;memleket içinde un alım ve satımı ve memleket dışına un ve
mamulâtı satma işleriyle de yükümlü olacaktı. Ordu, okullar ve diğer resmî daire
ve kurumlar buğday, un, ekmek ve afyon ihtiyaçlarını ofisin uygun bulunan yer
lerdeki şubelerinden sağlayacaktı.
Ham afyon ve tıbbî afyon ile morfin ve bunun bütün bileşiklerinden üretilen
eterler ve ham kokain ile kokain, ekgonin, tropo kokain ve bunların kimyasal
bileşikleri İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tekel haline getirilecekti. Ancak ham
afyonun memleket dahilindeki ticareti serbest olacaktı.
Ofis; satın aldığı afyonların ticarî işlemlerini ve satış işlerini yapacak, satın
alınacak afyonları tahlil edecek ve işleyerek yeniden sınıflandıracak, afyon standardizasyonunu sağlayacak, iç piyasadan satın alacağı ham afyonun fiyatını ulus
lararası afyon piyasalarını göz önünde bulundurarak saptayacaktı.
Haşhaş ekilecek bölgeler ile bu bölgeler içinden afyon sütü toplanmasına izin
verilecek mıntıkaları her yıl, İktisat Vekâletince verilecek görüş üzerine, Ziraat
Vekâleti tarafından tespit edildikten ve İcra Vekilleri Heyetinin onayından geçtik
ten sonra en geç 1 temmuz tarihinden evvel ilân edilecekti.
Tespit ve ilân olunan yerlerde iki yıl geçmeksizin değişiklik yapılamayacak
tı. Süs için bahçelerde yetiştirilen katmerli haşhaşlar bu sınırlama hükümleri
dışında tutulacaktı.
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Bölgenin en büyük idare âmirleri haşhaş ekimi ve afyon sütü toplama işlerini
kontrol edecekti.
Tekel altına alınmış olan maddeler ofisin Ankara'da kurup yöneteceği tek
fabrikada üretilecekti. Bu maddelerin ihracı İstanbul ve İzmir gümrüklerinden
yapılacaktı
Yabancı memleketlere ham afyon ihraç edenler bir seneden üç seneye kadar
hapis ve kaçırdığı afyonun değerinin üç katından ve beş yüz liradan aşağı ol
mamak üzere para cezasına mahkûm edilecekti.
Ham afyon ihracına teşebbüs edenler altı aydan üç seneye kadar hapis ve
kaçırılmak istenen afyonun değerinin bir katı ağır para cezasıyla cezalandırılacak
tı.
Yakalanan afyona el konulacaktı. Hükümetin saptadığı alanlar dışında afyon
üretenlere de ceza verilecekti.
1.6.4. İş Kanunu
Yeni Türkiye Devleti kurumsallaşırken iş ve işçi sorunlarına da eğiliyordu.
Çağdaş uygarlığa ulaşabilmek için ülkenin sanayileşmesi zorunluydu. Bunun
için de fabrikaların açılmasına ve bu fabrikalarda çalışacak işçilere gereksinim
vardı. Hükümet bu konuya büyük bir özen gösteriyordu. İşçi sayısı gün geçtikçe
artıyordu. Teşviki sanayiden yararlanan kurumlarda 1933'de bir yıl önceye göre
10.000 işçi artışı olmuştu.
Halkçılığı temel ilke edinen yeni Türkiye Devletinin yöneticileri halkı bölün
meye götürecek düzenlemelere karşı çıkıyor, ulusal birliği pekiştirici düzen
lemeler yapıyorlardı. İşçi ve işveren ilişkisi de bu konuda önemli bir düzenlemeyi
gerektiriyordu. Bu nedenle Hükümet 13 Ocak 1340/1924'de 120 maddeden olan
bir "mesai kanunu " layihası hazırlayıp meclise sunmuştu. Ticaret Encümeninin
99 maddeye indirerek "iş mecellesi" adı altında TBMM Başkanlığına sunduğu
tasarı yasalaşamamıştı. Daha sonra iktisat vekaletince hazırlanıp Şurayı Devlet
Tanzimat Dairesinin 7 Nisan 1929 tarihli mazbatası ile Meclise sunulan 36 mad
delik İş Kanunu yasa tasarısı Hükümetçe geri çekilmişti. 2 Mart 1932'de İcra
Vekilleri Heyeti, 192 maddeden oluşan İş Kanunu Layihasını TBMM Başkan
lığına göndermeyi kararlaştırmış, İktisat Encümenine havale edilen tasan yine
Hükümetçe geri çekilmişti.1
1 bkz. Samet Ağaoğlu "Türkiye'de İş Kanunu Tarihçesi" Ülkü Halkevleri Mecmuası, Seçmeler
(1933-1941) Ankara, 1982, s.291-296) Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Mesut Gülmez,
Türkiye Belgesel Çalışma İlişkileri Tarihi (1936 Öncesi) Ankara 1938, s. 243-438 İş Kanunu
Layihası Muvakkat Encümeni Mazbatası, TBMM Zb. C, C.12, S. Sayısı: 94, s. 49
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Sanayileşen Türkiye'de her gün işçi sayısı artarken1 bazı huzursuzluklar da su
yüzüne çıkmaya başlamıştı. İşte Cumhuriyet hükümeti işçilerden gelecek huzur
suzluğu önleyebilmek için kapsamlı ve kalıcı bir iş kanunu yapmaya özen göster
di. İsmet Paşa, Hükümet programında "yalnız iş kanunu ve işçilerin vaziyetlerinin
ıslahı ile" meşgul olacağını bildirirken, Cumhuriyet Halk Partisi 1931 Kon
gresinde "Milliyetçi Türk amelesi ve işçilerinin hayat ve haklarını ve menfaat
lerini gözönünde" tutacağını, "say ile sermaye arasında ahenk" kuracağını açık
ça belirtti ve bu konuya ilişkin programa hükümler koydu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker ise, 13 Mayıs 1935'de
Parti kongresinde yaptığı konuşmada CHP'nin görüşlerini şöyle dile getirdi:
Arkadaşlar; Türkiye 'de ulusal endüstri ilerlemektedir. Devlet kendi yapıcılık
kuvvetini her alanda göz kamaştıracak bir muvaffakiyetle tebarüz ettirmekte iken,
hususi teşebbüslere açık bulunan sahada da birçok işler her gün ileri gitmektedir.
Bütün bunların neticesinde memlekette geniş bir işçi sınıfı türemektedir. Endüs
triye açılmamız neticesinde mevcut işçilerimizin sayısı artacaktır. Gerektirir ki,
bu ileri gidişin tabii neticesi olarak artacak olan işçi sınıfları, klasik sınıf
mücadelesi, liberal devletin her fena cereyana açık ruhunda doğup onun içinde
beslenmiş olan ve ona karşı cephe alıp çalışmış bulunan ve gaye olarak onun ye
rine bir sınıf tahakkümü devleti kurmaya giden noktai nazarı takip eden cereyan
lar, ulusal Türk devletinin değerli evlatlarından ve yurttaşlarından ibaret olan bu
yeni genç işçi sınıfını zehirlemesine ön vermesin ve bu genç tabaka yurd içinde
olduğu kadar kendileri için de felaket getiren yanlış duygularla zehirlemesin.
Onun için yeni doğan bir işçi sınıfının patronlarla münasebeti noktasını bütün
parti programının baştan aşağıya yazılışında ve anlaşılışında ruh olan ahenk, an
laşma, uyuşma haline irca ediyor. Aralarında uyuşma yolu yetmezse devletin koy
acağı hakem yolu çalışmaları önleyecektir".
Programda, Türkiye'de grev ve lokavtın, sınıf çatışmasının yasak edileceğine
dikkati çeken Recep Bey, sermayedarın da işçiyi haksız olarak tazyik edemeye
ceğini vurguladıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü:2
"Türk işçisini ve esnafını teşkilatlandırmak programımızda yer almıştır. Bu
teşkilatlandırış bildiğimiz klasik işçi teşkilatlanmasından başka üstün ve ulusal
fikirlerle olacaktır. Biz onları devrini yaşamış hükümleri geçmiş ve ihtiyarlamış
olan sosyalist cereyanların verdiği kural içinde yurddaşa karşı mücadele yolları
ile değil kendi ulusal anlayış ve zihniyetlerimizle kuruma bağlayacağız. Türk iş1 bkz. Ahmet Makal, Türkiye'de Tek Parti Döneminde Çalışma İlişkileri, 1920-1946, s.362-363
2 CHP Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşme Tutulgası, (9-16 Mayıs 1935) Ankara, 1935, s. 47
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çileri bir kavga, bir ayrılık unsuru olmayacaklar, onlar ulusal Türk Devletinin
bekasına, varlığına içten inanarak yardımcı bir destek olacaklardır.1"
Nitekim, 1935 kongresinde "İş Kanunu ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı
münasebetleri tanzim olunacaktır. İş ihtilafları uzlaşma yolu ile ve bu mümkün ol
mazsa devletin kuracağı telif vasıtalarının hakemliği ile hallolur. Grev ve lokavt
yasak olacaktır.
Milliyetçi Türk işçilerinin hayat ve haklarıyla bu esaslar içinde alakadarız.
Çıkarılacak iş kanunlarımız bu esaslara uygun olacaktır" hükmü kabul edilmiş
ti.2
Hükümetin ve Partinin özenle üzerinde durduğu çalışma yaşamının bir
düzene kavuşturulması konusu İktisat Vekâletinin gündeminden de hiç düş
memiştir.
Vekâlet, Âli İktisat Meclisi'nin de görüşlerini alarak İş Kanunu Tasarısını
hazırlamıştır. Şurayı Devlet Tanzimat Dairesinin de bilgisi çerçevesinde hazır
lanan yasa tasarısı Dahiliye, Nafıa, Sıhhat ve İçtimai Muavenat, Maarif, Adliye,
Ziraat, Milli Müdafaa, Gümrük, Maliye ve Hariciye vekaletlerine gönderilerek bu
vekaletlerin de görüşü alınmıştır.3 Tasarı; Fransız, Belçika, İsviçre başta olmak
üzere çağdaş dünyadaki iş kanunları da gözden geçirilerek daha da olgunlaştırıl
dıktan sonra Hükümete sunulmuş ve 24 Nisan 1935'de İcra Vekilleri Heyetinde
görüşüldükten sonra TBMM'ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
30 Nisan 1935'de Başvekil İsmet İnönü imzasıyla TBMM Başkanlığına gön
derilen İş Kanunu Tasarısı "İş Kanunu Layihası Muvakkat Encümeninde",
görüşüldükten ve bazı değişiklikler yapıldıktan sonra şu gerekçeyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur:
"iş Kanunu Lâyihası Muvakkat Encümeni Mazbatası
20. V. 193 6
Yüksek Reisliğe
İktisad Vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 24.IV 1935 tarihli iç
timainde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 30.IV 1935 tarihli ve
6/1319 sayılı tezkeresine bağlı İş Kanunu Lâyihası Heyeti Umumiyenin 2.V1935
tarihli toplantısında Adliye, Bütçe, Dahiliye, Hariciye, İktisad, Maarif, Maliye,
Millî Müdafaa, Nafıa, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet, Gümrük ve inhisarlar ve
Ziraat encümenlerinden üçer azadan müteşekkil muhtelit encümene havale
buyurulmuştu.
1 a.g.e., s.50
2 CHP Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası, 1935, s. 64
3 TBMMZb. C, V. Devre, C.12, S. Sayısı. 192, s. 2; bkz. Gülmez, a.g.e., s. 517-528
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7.X. 1935 tarihinde ilk içtimaını yapan encümenimiz kanun lâyihasını, mucib
sebepler mazbatasını ve Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi mucip sebepler mazbatasile Şûrayı devlet genel heyeti mazbatasını okuduktan sonra bunların mem
leket dahilindeki muhtelif iş ve işçiler teşekkül ve birliklerinden gelen mütalaalar
ve Uluslararası Cemiyetine bağlı iş bürosundan gelen uluslar arası mukavelenamelerile veya tavsiyenamelerdeki hükümlere göre kanunî mevzuatımızda yapıl
ması lâzım gelen tadilât veya ilâveler hakkındaki raporlarla birlikte basılarak en
cümen azasına dağıtılmasına karar vermiş ve bu muamelenin ikmalinden sonra
mutat toplantılarına başlamıştır.
Malûm olduğu üzere Hükümetçe Meclise ilk defa olarak 13.I.1340 tarihinde
"Mesai Kanunu" lâyihası namı altında 120 maddelik bir kanun lâyihası verilmiş
ve bu lâyiha ticaret encümenince "iş mecellesi" ismi altında 99 maddelik bir lâyi
ha halinde Meclise sunulmuş ise de müzakere edilmemişti, İktisad Vekâletince
ikinci defa olarak hazırlanıp Şûrayi Devlet Tanzimat dairesinin 7.IV.1929 tarihli
mazbatasile Meclis 'e arzedilen 36 maddelik "İş kanunu" lâyihası Hükümetçe geri
alındığı gibi icra Vekilleri Heyetinin 2.III. 932 tarihli içtimaında Büyük Meclise
arzı kararlaştırılıp Heyeti umumiye tarafından İktisad encümenine havale edilmiş
olan 192 maddelik iş Kanunu Lâyihası da Hükümetçe geri alınarak bunun yerine
bu son gelen lâyiha ikame edilmiş bulunmaktadır.
Türk ülkesinde iktisadî her işin millî ve sürekli çalışma bütünlüğünün bir par
çası olduğuna göre her iş bu millî çalışma bütünlüğünün ahengine ve memleketin
umumî menfaatine uygun kılmak ve milletin iktisadî yükselmesini ve refaha er
mesini temin, Devletin aslî bir vazifesi olduğu gibi iş meyanında ve iş teşebbüs
lerinde ferdî mesai ve faaliyet esas olmakla beraber bu iş hayatını da Devletin
tanzim etmesi lâzım geldiğinden, iş veren ile işçi arasındaki ahengi umumî men
faatte olduğu kadar millî ve bütün çalışmanın ahengine uydurularak iş veren ile
işçilerin karşılıklı münasebetlerini göz önünde bulundurmak ve işçilerin hayatını,
haklarını korumak ve bunları yaparken de iş verenlerin haklarını bozmamak ve
memlekette başlamış olan endüstri hayatını millî bir varlık halinde görmek ve bu
intizam ve ahengi bozabilecek her hangi bir ihtilâfı, Devletin kuracağı telif vası
talarının hakemliği ile halletmeği iktisadî bünyemize en uygun bir yol görmekte
müttefik olan encümenimiz bu son kanun projesini tetkik ederken de memleketin
muhtelif teşekküllerinden gelen mütalaaları göz önünde bulundurduğu gibi İk
tisad vekilinin bu son projeyi tanzimde âmil olan görüşleri ve İcapları izah eden
mütalaalarını dinlemiş, İktisad Vekâleti yeni Teşkilât Kanunu mucibince ihdas
edilmiş olan iş bürosunun bu lâyiha üzerinde yeniden yapmış olduğu tetkikleri
toplamış, esasa taallûk eden noktalar üzerinde alâkadar muhtelif vekâletlerin
telâkkilerini ve görüşlerini anlamış ve en nihayet diğer memleketlerde en son
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zamanlarda tedvin edilmiş yeni iş kanunları hükümlerini ve Hükümetimizin de
tatbikini taahhüd etmiş bulunduğu uluslararası mukavele ve tavsiyenameleri in
celenerek projeye bunlara göre hükümler ilâvesini kabul etmiştir.
Diğer taraftan ziraat, işçilerinin tâbi olacağı hükümlerin Ziraat Vekâleti
tarafından hazırlanmakta olan ayrı bir kanun projesi ile getirileceği ve deniz ve
hava işçilerinin de İktisad Vekâletince esasları hazırlanmakta olan bir kanun pro
jesine tâbi tutulacağı anlaşıldığından bu kısım işçilerin ve bir ailenin fertleri veya
yakın akrabasının ev içinde çalışmaları halinin bu kanunun şümulünden hariç
tutularak kanunun maddesinde gösterilen iş ve isçilere hasrı esas kabul edilmiştir.
Bu suretle hazırlanmış olan proje Hükümet projesindeki hükümlerden çok
başka mahiyette hükümler ihtiva etmekle beraber Hükümet projesindeki fasıllar
olduğu gibi kabul edilmiş bulunmaktadır.
Projenin ikine kısmının ikincifaslını teşkil eden iş kazaları sigortasına aid ah
kâm yerine iş hayatında yapılacak sosyal yardımlar başlığı altında yeni bir fasıl
yapılmış ve bu fasılda mezkûr sosyal yardımlardan her birinin sırasile çıkarıla
cak kanunlarla tatbik edileceğine dair ahkâm konulduğu gibi iş kazalarile mes
lekî hastalıklar ve analık sigortasının kanunun meriyete girmesinden itibaren bir
sene sonra kanunu mahsusla faaliyete getirileceği tasrih edilmiştir. Bu sebeple
ana kanununun bir an evvel kabulünü temin için kaza sigortalarına aid hüküm
lerin bu kanundan ayrılması daha münasib görülmüştür.
Umumî hükümler
Umumî hükümler yedi madde olup bunlar da işçi, iş veren, işyerleri tarif iş
yerlerinden hangilerinin bu kanun hükümlerine tâbi olduğu, hangi işlerin sanayi
den sayıldığı zikredilmiş ve beşinci maddede "İdarî teşkilâtta müstahdem"
tabirinin, bir çok birbirine uymayan tefsirlere yol açacağı düşünülerek umumî,
mülhak ve hususî bütçelerle belediye bütçelerinden maaş veya ücret alan
memurin ve müstahdemin formülü kabul edilerek vukuu muhtemel müphemiyet
izale edildiği gibi Devletin malî yardımlarile işletilen iş yerlerindeki kimselerin
bu kanuna tâbi olduğunu ve fakat idarî mahiyette işlerle muvazzaf olanların bu
kanun haricinde bırakıldığını gösteren hükümler sarahaten tesbit edilmiştir. An
cak İktisad vekâletine bağlı ticarî ve iktisadî mahiyetteki müesseselerin bütün
idarî memurin ve müstahdemininin dahi bu kanun hükmüne tâbi tutulacağına
dair hüküm konulmuştur.
Birinci Fasıl
İş akti
Bu fasıl Hükümet teklifindeki 19 madde yerine 26 madde olarak yapılmıştır.
Bu fasılda sürekli ve süreksiz işler tarif ve ahkâmından hangilerinin borçlar
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kanunu hükümlerine tâbi olduğu beyan, hangi işlerin mukaveleye bağlanmaları
ve bağlanma, tarzları ve mukaveleye bağlanmayacakların ne gibi hükümlere tâbi
olacakları zikredilmiş, betahsis maden ocaklarında, tuzlalarda ve yol inşaatında
çalışan işçilerin öteden beri bir takım mutavassıtlar tarafından tedarik edilip iş
verene getirildiği ve bu mutavassıtların bizzat çalışmayarak işçinin gündeliğin
den bir kısmını alarak işçinin istismar edilmekte olduğu nazara alınarak mem
lekette filen cari olan bu hali resmî "İş ve işi bulma" idarehanelerinin tesisi ve iyi
bir halde çalışması zamanına kadar olsun, takım başının da bilfiil çalışan işçiler
den olması, ücretin iş veren tarafından işçinin eline verilmesi gibi kanunî kayıt
larla bağlayarak "Müşterek iş" mukavelesinden büsbütün ayrı bir mahiyette ol
mak üzere "Takım mukavelesi" hakkında madde konulmuş, tecrübe müddetleri, iş
akü mukavelelerinin ne şartlarla feshedilebileceğini sarih surette ifade eden
hükümlerle ücretin tediye tarzları, gebe kadınların istirahat müddetleri tesbit
edilmiş ve ekonomi hakkında, bilhassa işçilerinin menfaatini temin eden hüküm
leri havi madde konulmuş ve her nevi işyerlerine mahsus dahilî talimatnamelerin
tâbi olacağı hükümler tasrih ve bu fasıldaki işlerin tâbi olacakları nizam
namelerin mahiyeti tesbit edilmiştir.
İkinci Fasıl
İşin tanzimi
Bu fasıl Hükümet projesinin 9 maddesine mukabil 18 madde olarak yapılmış
olup iş müddeti, bu müddetin sağlık bakımından hasrı ve tahdidi, iş müddetinin
ekonomik icaplara tebaan uzatılması, mücbir sebeplere binaen, fazla çalışmak ve
bazı iş yerlerindeki icaplara göre iş müddetinin ne zaman başlayıp ne zaman bit
tiğinin ne şekilde hesap edileceği, istirahat zamanları, gece işleri, hafta tatili,
ulusal bayramlar ve genel tatiller ve bunlara aid ücret hesapları, çocuk ve kadın
işçiler çalıştırılması hakkındaki ahkâmı ihtiva etmektedir.
Üçüncü Fasıl
İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti,
Bu fasıl, Hükümet projesindeki 10 maddeye mukabil 9 madde olarak yapıl
mıştır. Bu fasılda iş verenlerin iş yerlerinde iş emniyetini temin için yapmakla
mükellef oldukları tertibatın, işçilerin sağlığını korumak için umumî hıfzıssıhha
kanunu hükümleri dairesinde olarak yapacakları tesisat, tertibat ve saireyi ihzar
mecburiyetleri ve bütün bu işlerin mevcud ve alacak yeni iş yerlerinde ne suretle
yapılacaklarını gösteren nizamnamelerin hükümlerini ve bu iş emniyetini temin
ve sağlığı koruma bakımından iş yerlerinin ne şartlarla açılacağını ve bu kanun
hükümlerini yürütmekle muvazzaf makamların vazife ve salâhiyetlerini, ağır ve
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tehlikeli işlerde çalışan işçilerin emniyetini, iş yerlerinde ispirtolu içki yasağını,
18 yaşına kadar olan çocukların işe alınmazdan evvel muayenesini; gebe veya
emzikli kadınların devresine göre ne gibi işlerde çalıştırılabileceğini ve emzirme
odaları ve çocuk bakım yerleri tesisini iş yerlerinde banyo, uyku ve istirahat ve
yemek yerleri, bedenî veya meslekî terbiye ve talim müesseseleri ve buna dair
nizamnameler yapılmasını âmir hükümler konulmuştur.
Dördüncü Fasıl
İş ve işçi bulma
Bu fasıl Hükümet projesindeki 6 madde yerine 9 madde olarak yapılmıştır. Bu
fasılda işçileri elverişli oldukları işlere yerleştirmek ve muhtelif işler için elveriş
li işçiler bulmak keyfiyeti amme hizmeti olarak Devlete aid bir vazife kabul edil
diği gibi bu vazifenin yapılış tarzı ve bunu yapacak teşkilâtın şekli nizamnameye
bırakılmış ve buna mukabil bu işi görmek üzere kazanç kasdile hususî idare
haneler açılması yasak edilmiştir. Ancak Devletçe yapılacak teşkilâtın ikmaline
kadar bu hususî idarehanelerin ne şekilde çalışabileceği ve ne gibi murakabeye
tâbi olacakları ve murakabenin yapılması tarzı tesbit edilmiş ve bu meyanda
muhtelif iş ve sanat zümrelerine mensub iş veren veya işçilerin kendi aralarında
veya muhtelit olarak tesis edilmiş teşekkülleri tarafından veya menafii umumiyeye hadim veya hayır işlerde meşgul cemiyetlerin alâkadar makamdan izin al
mak ye bu makamın daimî teftişine tâbi olmak şartile kendi çerçeveleri dahilinde
yapacakları teşkilâtla iş ve işçi bulma faaliyetine mezun oldukları esası kabul ve
bunların faaliyet tarzı tesbit edilmiştir. Bundan başka "işçi karneleri" ihdası ve
resmi mahiyetteki umumî merkez dairesince yukarıda ismi geçen teşekkülde
"Muvakkat izin kâğıdı" verilmesi ve bunların muamelâtının damga resmine ve
daha bazı hangara tâbi tutulması icab ettiği takdirde münasib zamanlarda nizam
nameler çıkarılmasına ve umumî açık toplantı yerlerinde ve iş ve işçi bulma sim
sarlığının yapılması yasağına ve resmî iş ve işçi bulma idarelerinden verilen
vesaika istinaden her hangi bir iş yerine gönderilen işçilere Devlet nakil
vasıtalarında yüzde elli tenzilât yapılmasına dair ahkâm konulmuştur.
Beşinci Fasıl
Grev ve lokavt yasağı ve iş ihtilâflarının halli
Bu fasıl başlığı Hükümet projesindeki başlığın ihtiva ettiği hükümlerden
ehemimi mühimme tercih edilerek ibaresinde takdim ve tehir yapılmak suretile
yazılmış ve fasıl Hükümet projesindeki 14 maddeye mukabil 18 madde olarak
yapılmıştır. Bundan evvelki fasıllarda şayi ile sermaye arasındaki hak re va
zifeleri tayin ve işçi ile iş verenlerin münasebetlerini tanzim yolunda hükümler
konulmuş bulunduğundan iki zümre arasında ihtilâf ve mücadele imkânlarını or302

tadan kaldırmak ve binnetice millî bir varlık halinde olan endüstri hayatını boz
mamak için grev, lokavt mutlak surette yasak edilmiş ve her türlü tereddüd ve şüp
heye, tefsire mahal kalmamak için grev tarif edildikten sonra bu tarif haricinde
kalan bazı hareketlerin de grev sayılacağı ve bu meyanda ne gibi hallerin grev
hükmünde tutulacağı hakkında tarifler yapılmış ve hükümler konulmuştur. Bundan
sonra, lokavt tarif ve bu tarif haricinde kalan bazı hareketlerin de lokavt sayıla
cağı zikredilmiştir ve toplulukla iş ihtilâfının ne olduğu tarif ve ihtilâfın doğrudan
doğruya Devletin kurduğu telif vasıtaları hakemliği ile halledileceği tasrih ve ih
tilâfların bidayette uzlaştırılması yolundaki teşebbüslerin akamete uğraması
halinde kurulacak telif vasıtaları bunların vazifeleri ve çalışma tarzları ve dere
celeri, verdikleri kararların ne suretle tatbik ve intaç edileceği tayin ve tesbit edil
miş ve bu işlere esas olmak üzere işçiler tarafından verilecek lâyihaların her tür
lü resim veya harçtan muafiyetine dair hüküm konulmuş ve fasıl tamamlanmıştır.
Altıncı Fasıl
İş hayatının murakabe ve teftişi
Bu fasıl Hükümet projesindeki 7 maddeye mukabil 9 madde olarak yapılmış
tır. İş hayatının Devlet tarafından murakabe ve teftiş edileceği ve bu vazifeyi
yapacakların iş kanunu tatbikatını yapmak üzere Iktisad Vekâletine bağlı olarak
kurulacak umumî teşkilâtın içindeki memurlar olduğu ve bunların ne tarzda çalış
tığı, iş veren veya vekillerinin bu memurlara karşı yapmakla mükellef olduğu vaz
ifeler, memurların teftiş ettikleri iş yerlerinde takib edecekleri tarzı hareket ve
mahremiyet esaslarına riayet mecburiyetleri tayin ve tesbit edilmiş ve Devlet,
vilâyet veya belediyeler tarafından doğrudan doğruya işletilmekte olan mües
seselerle Millî Müdafaa vekâletine bağlı iş yerlerinin kimler tarafından ne suret
le teftiş edileceği ve teftiş neticesinde gerekli olacak takiplerin ne yollar ve şart
lar içinde yürüyeceğine dair bir nizamname yapılacağı, teftişe esas olan müra
caat, ihbar, teftişe müteallik zabıt varakaları, sair evrak ve defterler ve
muamelelerin her türlü resimden muafiyeti hakkında hükümler konulduğu gibi bu
teftiş heyetlerinden başkaca olarak Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti veya
diğer vekâletler memurlarınca ve vilâyet, belediye teşkilâtınca yapılması lâzım
olan teftişlerin eskisi gibi yapılacağı ve ancak bu teftiş neticelerinde yapmağa
tevessül ettikleri takibatı ayrıca o yerde bu kanunun tatbikına memur makama
tayin edilen müddet zarfında bildirmeleri esası kabul, teftişe esas olmak üzere her
iş yerinde bulundurulacak defterlerin şekli doldurulma yolları ve bunlarla ilgili
muamelelerin usullerinin tayini ve teftişi kolaylandırmak için alâkadar makam
larca gönderilecek beyanname suallerinin doldurulması mecburiyetlerini ve bun
lar için ne yolda muamele yapılacağını gösteren nizamnameler yapılacağı tesbit
her hangi bir teftişte ifadelerine müracaat edilen isçilere iş verenlerin bir gûna
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telkinde bulunmaları veya bunları hakikati saklamağa ve değiştirmeğe icbar et
meleri veya verdikleri ifade üzerine işçilere fena muamele yapmaları yasak edil
diği gibi işçilerin de çalıştıkları veya ayrıldıkları iş yerlerile iş verenler hakkında
ilgili makamlara hakikate uygun olmayan ihbar ve müracaatlarda bulunarak bu
makamları boş yere muamelelere sevk etmeleri ve iş verenleri haksız yere
kanunen muatep vaziyette bulundurmaları ve kendilerine sorulanlara doğru ol
mayan cevaplar vererek teftişin ifasını karıştırmak, güçleştirmek veya yanlış bir
neticeye vardırmak gibi kötü niyetli hareketlerde bulunmaları da yasak edilmiş ve
bu kanunun tatbikatını takip ve icraya salâhiyettar makamlar tarafından lüzumu
halinde vaki olacak talep üzerine zabıta kuvvetlerinin yardımı hakkında hüküm
konulmuştur.
Yedinci Fasıl
İş hayatında yapılacak sosyal yardımlar
Hükümet projesinin ikinci kısmının ikinci faslında iş kazaları sigortası, iş
kazası, kazanın ihbarı ve sübutu, sigorta hakları, sigorta sandığı ve primler baş
lıkları altında 50 maddelik bir fasıl bulunmaktadır. Bu fasıl iş hayatında yapıla
cak sosyal yardımları yalnız iş kazalarına hasır ve kazaya dair hükümleri ve en
nihayet bu kazaya karşı yapılacak yardımları ihtiva etmekte ve bu yardımın yapıl
ması için iş sahiplerile işçiler arasında hükmî şahsiyeti haiz ve İktisad vekâletine
bağlı ve bu vekâletin daimî murakabe ve teftişi altında bir "iş kazası sigorta san
dığı" teşkilini emretmektedir. Fasla bu sandığın sermayesinin, varidat mem
balarının neden ibaret olduğu, ne şekilde idare edileceği, Heyeti Umumiyesi,
idare Heyeti ve yapacağı muavenetlerin şekli ve mahiyeti ve bu sandığa kimlerin,
hangi müesseselerin iştirak etmesi lâzım geleceği ve İktisad Vekâletince sandığın
ne şekil ve surette teftiş ve murakabe edileceği hakkında ahkâm konulmuş bulun
maktadır.
Bu faslı ariz amik incelemiş olan encümenimiz iş hayatında yapılacak sosyal
yardımların yalnız iş kazalarına hasrı tahsisini iktisadî ve sınaî bünyemizin icap
larını ve ihtiyaçlarını temin noktasından kâfi görmemiş ve yardımın memlekette
başlayan ve gittikçe inkişaf etmekte olan iş hayatının ehemmiyetile mütenasib
olarak genişletilmesi lüzumuna kani olmuştur. Bu itibarla yardımın iş kazaların
dan başka, meslekî hastalıklar, analık, ihtiyarlık, işten kalma ve ölüm hallerine de
teşmilini ve bu vazifenin projede düşünüldüğü gibi değil, doğrudan doğruya Dev
let tarafından tanzim, idare ve ifasını iş hayatının icaplarına ve ihtiyaçlarına en
uygun bir şekil olmak üzere telâkki ve Devlet müessesesi olmak üzere bir "işçi
sigorta idaresi" kurulması esasını ve bu idarenin iş kanununun tatbikatını takib
ve icra ile muvazzaf umumî teşkilâta bağlı olmasını ve aynı zamanda buyardım304

ların hemen bir anda. ifasına imkân görülemediğinden en mühimlerinden ve âcil
lerinden başlayarak tahakkuk meyanına konulmasını ve fakat iş kazalarile mes
lekî hastalıklar ve analık sigortalarını iş kanununun meriyete vazı tarihinden
nihayet bir sene sonra ihdas ve faaliyete getirilmesini esaslı bîr vazife olarak
kabul etmiştir.
Bu suretle yapılacak sigortalar meriyet mevkiine girdiği andan itibaren bu
kanunun ikinci ve beşinci maddeleri mucibince bu kanunun hükümlerine tâbi
tutulan işçiler işe girdiği dakikadan itibaren kendiliğinden sigortalanmış bulun
maktadır. Hiçbir işçi bu sigortalı olmak hakkından ve vecibesinden feragat veya
istinkâf edemeyeceği gibi bu hak veya vecibeyi azaltmak veya başkasına devrü
ferağ etmek yolunda iş verenle veya üçüncü bir şahısla her hangi bir akit yapmak
tan menediliş ve bu kabîl akitler hükümsüz telâkki edilmiştir.
Fasla kendiliğinden sigortalı olmaktan kimlerin istisna edildiğine, işçilerin ve
haleflerinin bu sigortadan ne gibi şartlar dairesinde istifade edebileceği ve ne
gibi hallerde bu hakkından mahrum olacağına dair hükümler konulduğu gibi
hususî sigortalara müteallik diğer kanunlardaki hükümlerin işçi sigortaları hak
kında carî olmadığına dair ve işçi sigortaları için idare tarafından yapılan
muamelelerle bu muameleler için alâkadarlara verilmesi veya bunlardan alın
ması lâzım gelen ihbarname makbuz, ilmühaber, arzuhal, beyanname ve sair
bütün evrak ve vesaikin her türlü resim ve harçlardan muafiyetine ve iş verenin
işçi sigortası için kendisine terettüp eden mükellefiyetlerden ve sair masraflardan
dolayı işçi ücretlerinden tenzilât yapamayacağına dair hükümler konulmuştur. Bu
suretle yedinci fasıl 8 madde olarak yapılmıştır.
Bu sigorta varidat membaının Devlet, işveren ve işçi tarafından ne suretle
temin edileceğine dair hükümler, her kazadaki tazminat ve meslekî hastalıklarla
analık sigortalarının vereceği tazminat ve bunların tediye tarzları yapılacak
hususî kanunlarında zikir ve tayin edilecektir.
Sekizinci Fasıl
Cezaî hükümler
Encümenimiz bu fasılda yazılı cezaların ayrı ayrı nizamnamelerde derpiş
edilmiş hallere muhalif hareketlere karşı hususî cezalar prensiple yapılmış ol
duğunun kaydını faideli görmektedir.
İş verenle işçilerin gerek kendi aralarındaki münasebet gerek bunların Dev
lete karşı olan vazifeleri bu günkü ihtiyaca göre yeni baştan tanzim edilirken bu
kanunla bunlara tahmil edilen vazife ve memuriyetlere muhalif hareket edenler
hakkında da ceza kanununun alâkalı maddelerine atfen ceza verilmeyerek her
birinin fiili için ayrı ayrı ceza tayini esası kabul edilmiştir. Bu efalden tesir ve ne305

ticeleri itibarile ehemmiyetsiz telâkki olunabilecekleri kabahat ad edilerek hafif
para veya hafif hapis ve diğerleri derecelerine göre ağır para veya ağır hapis
veya bunların her ikisi ile birlikte ceza tehdidi altına alınmıştır. Bundan başka
ceza verildiği halde yine ayni fiili tekrar işleyenlerin cezası kabahat nevinden de
olsa teşdid edilmiştir.
Bu suçların muhakeme merciinin ayni olması faideli olacağı mülâhaza olun
duğundan bu sebeple kabahat nevinden olanlarının sulh mahkemelerince görüle
ceği kaydı kanuna konulmayarak cümlesinin asliye mahkemelerinde rüyet edil
mesi temin olunmuştur.
Hükümet projesindeki ceza hükümlerinin 20 maddede tayin edilmesine mu
kabil encümenimizce bu hükümler 31 madde olarak tesbit edilmiş ve kanunun
metnindeki fasıllarla mütenazır olarak sırasile yazılmıştır.
1- iş akdine müteallik cezalar: iş akdi faslındaki maddelerde tayin edilen
hükümlere muhalif hareket edenler hakkında tatbik edilecek cezalar olup iki mad
deden ibarettir.
2- İşin tanziminde cezayı müstelzim haller: İşin tanzimine aidfaslın ihtiva et
tiği hükümlere muhalif hareket edenlere tatbik edilecek cezalar olup iki maddeden
ibarettir.
3- İşçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hükümlerinden dolayı cezayı müs
telzim haller: Bu faslın ihtiva ettiği hükümlere muhalif hareketlerde bulunanlar
hakkında tatbik edilecek cezalar olup 9 maddeden ibarettir.
4 - İş ve işçi bulma hükümlerinden dolayı cezayi müstelzim haller: Bu fasılda
yazılı hükümlere muhalif hareketlerin istilzam ettiği cezalar olup 6 maddeden
ibarettir.
5 - Grev ve lokavt yasakları iş ihtilâflarının halline müteallik hükümlerden
dolayı cezayi müstelzim haller: Bu fasıldaki hükümlere karşı muhalefet halinde
tatbik edilecek cezalar olup 9 maddeden ibarettir.
6 - İş hayatının murakabe ve teftişi hakkındaki hükümlerden dolayı cezayı
müstelzim haller, iş hayatının murakabe ve teftişi faslındaki hükümlere muhalefet
ten dolayı tertibi lâzımgelen cezaları ihtiva eden 3 maddeden ibarettir: Ceza
hükümlerine müteallik maddelerin sonuna bu kanunun hükümleri mucibince iş
veren uhdesine terettüb eden her hangi bir mükellefiyeti yerine getirmek veya
kanun hükümlerinden her hangi birinin tatbiki neticesinden mütevellid hallerde
isçi ücretlerinde her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapan iş veren veya iş veren
vekiline verilecek cezayı gösterir bir madde ilave edilmiştir.
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Bu kanunun tatbikatından mütevellid cezaî hükümlerin çokluğundan dolayı
adliye işlerinin çoğalacağını ve belki de bu kanunda yazılı suçların takib ve
cezalarının hükmü için ayrı mahkemeler ihdası lâzımgeleceğini muhtemel gören
encümenimiz bu yolda alınacak tedbirler üzerinde şimdiden Hükümetin dikkat
nazarını celb etmeyi bir vazife telâkki eder.
Dokuzuncu Fasıl
Muvakat Fasıl
Teşkilât
Bu fasıl, İş Kanunu hükümlerinin temin ve tatbiki için bu kanunun derpiş et
tiği ve Iktisad Vekâleti Teşkilât Kanununa ithal edilecek dairenin teşkiline kadar
muvakkat mahiyette olarak teşkil edilecek "İş daire" sinin vazife ve salâhiyetlerini
ve çalışma tarzını bildiren ahkâmı ihtiva eden "beş" maddelik muvakkat bir fasıl
yapılmıştır.
Onuncu Son Fasıl
Bu fasla İş Kanununun meriyete girmesile Tatili Eşgal Kanunile Ereğli Havzai Fahmiyesi maden amelesi kanununun bu kanuna mugayir olan hükümlerinin
ilgasına dair bir madde, kanunun meriyeti tarihine dair hükmü ve icrasına İcra
Vekilleri Heyetinin memur olduğuna müteallik hükmü ihtiva eden madde ki ceman
3 madde konulmuştur.
Bu suretle kanunun umumî hükümleri on fasılda 114 madde olarak tertib ve
tanzim edilmiştir.
Encümenimiz 2. V.1935 tarihli Heyeti Umumiyede kanunun, bir an evvel tetkik
ve intacı için Muhtelit encümen teşkiline dair İktisad Vekilinin talebi Heyeti
Umumiyece kabul edilmiş bulunduğundan bu suretle tezahür eden müstaceliyet
kararını hatırlatmakla beraber müstacelen ve tercihan müzakeresi ricasile işbu
Kanunu Heyeti Umumiyenin tasvib nazarına arzeder. "J
Tasan 3 Haziran 1936'da TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmış
tır.
Recep Peker'in deyimi ile "bir rejim kanunu" niteliği taşıyan iş kanunu
tasarısı genel hükümler, iş akti, işin tanzimi, işçilerin sağlığını koruma ve iş em
niyeti, iş ve işçi bulma, grev ve lokavt yasağı ve iş ihtiyatlarının ihlali, iş ha
yatının murakabe ve teftişi, iş hayatında yapılacak sosyal yardımlar, cezai hüküm
ler, teşkilât olmak üzere on bölüm, 148 maddeden oluşuyordu.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C. 12, S. Sayısı: 194, s. 49-54
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Tasarının ana amacı; "Türkiye amelesi ve işçilerinin hayat ve haklarını ve
menfaatlerini göz önünde bulundurarak say ile sermaye arasında ahenk tesisine
yarayacak hükümler" koymaktı.1
Refik İnce (Manisa) ise "Hukuk, insanlar arasında ki münasebeti tanzim
eden kaideler olduğuna göre işçilerin kendi aralarında ve işçilerin iş işledikleri
müesseselere karşı ve müesseselerin işçilere karşı mütekabil vaziyetlerini ihtiva
eden " bu kanunun çok önemli olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisinin bir reform
mahiyetinde olması için çaba gösterdiğini belirttikten sonra; kanunun ahlak, hüsniniyet ve mütekabil hak üzerine oturduğunu; "bundan sonra orta yerde ne pat
ronun ameleye karşı ve ne de amelenin kendileriyle beraber iş yapan adamlar
üzerinde grev yapma suretiyle tahakkümlerinin " olmayacağını, sınıflar arasındaki
ahengin kurulmasında önemli rol oynayacağını o güne değin yasaların koruması
altında olmayan kadın ve çocukların korunacağını bundan böyle parmağının
kesilmesinden, ayağının kırılmasından dolayı kişilerin işten çıkarılamayacağını
belirtir.
Refik İnce yasanın eksik yönlerine örneğin sigorta sorununun çözümlen
memiş olmasına dikkati çekerek, işçinin yasayı anlamakta zorluk çekebileceğini
vurguladı.
İktisat Vekili Celâl Bayar ise şunları söyledi:
"Kanunun esası hakkında, sayın arkadaşlarım tarafından aleyhde bir
mütalea dermeyan edilmediğine göre söz alışıma belki istiğrap edersiniz. Refik
İnce arkadaşım, içerisindeki her kelimeyi amelelerin anlayabileceği bir şekilde
basitleştirmek suretile kanuna amelî bir tatbik şekli verilmesini arzu ettiler. Bendenizce bunun üzerinde şimdiden durmağa lüzum yoktur. Kanun Heyeti Umumiye
tarafından kabul edildikten sonra mütehassıs büromuz, amelenin anlayabileceği
bir şekilde, kanun üzerinde müteaddit broşürler neşretmek suretile alakadarları
tenvir eder ve icab ederse bunun için müteaddit konfranslar dahi yapabiliriz.
Arkadaşlar, size takdim edilen kanun, uzun senelerin tetkik mahsulüdür.
Kanunun hayatını tetkik edecek olursak görürüz ki 12 seneden beri Meclisi Ali
nin elinde bulunmaktadır. Yani kanunun 12 senelik bir hayatı vardır. Fakat her
tetkik safhasından geçtikçe, kanun mütekâmil bir manzara almakla beraber, biz
den evvelki Meclisleri, o zamana aid ihtiyaçları tatmin edememiştir. Müteaddid
ve salâhiyettar Meclislerden, Şûrayi devletten geçtikten sonra kanun Muhtelit en
cümeninizin elinde mütekâmil bir safha almıştır. Tekâmül etmiştir, güzelleşmiştir,
iyileşmiştir. Muhtelit encümeninizin kanuna verdiği ve izafe ettiği bu kıymetten
115 TBMMZb. C, V. Devre, C. 12, S. Sayısı: 194, s. 2
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dolayı huzurunuzda kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Kanunun mütekâmil
safhasından bahsederken, asla bu günkü hakikî ihtiyacımıza yüzde yüz cevap
verebilir iddiasında da değiliz. Çünkü bu gün nazarî sahadaki malûmatımızı,
kuvvetlerimizi kullanmak suretile kanunu huzurunuza getirmiş oluyoruz. Fakat
kanunun mütekâmil olduğu veyahud noksanları bulunduğu ancak tatbikat sahası
na geçtikten sonradır ki kendini gösterecektir. Bunun tatbikatı üzerinde büyük bir
hassasiyetle durarak noksanları üzerinde tesadüf ettiklerimizi de Meclisi Alinize
arzetmek suretile kanunu tabiî şeklinde mütekâmil safhaya doğru götüreceğiz.
Şunu ilâve etmek istiyorum ki, bu kanun Büyük Partimizin kabul ettiği büyük ve
ana prensiplerinden nur almıştır, ilham almıştır ve ona göre tanzim edümiştir.Bizden evvelki Meclislerin elinde bulunduğu halde şimdiye kadar çıkamamasını bir
noksan olarak telâkki etmeğe de mahal yoktur. Bizim seleflerimiz kanunun daha
iyi çıkmasını arzu ettiler. Fakat iyi şekilde çıkması muhterem heyetinize nasib ol
muştur. Bunun için müsaadenizle Heyeti tebrik etmek isterim. Bu memleketin
hakikî evlâtlarına, memleketin hakikî ihtiyaçlarına, muhtaç olduğu kıymetli eseri
siz hediye ediyorsunuz ve bu, çalışkan bir zümrenin sabırsızlıkla beklemekte ol
duğu bir eserdir. Bu vesile ile temin ederim ki şayi ile, bedeni ile, fikri ile çalışan
vatandaşlarımız için elimizde bulunan bu kanun, refah ve saadet vesilesi olsun."'
Yasa; işçi, işveren, iş yeri, grev, lokavt gibi iş yaşamı ile yakından ilgili olan
kavramlarla birlikte, sanayiden saydığı işleri de tanımlamakta ve bu yasanın en
az on işçi çalıştırılan yerlerde uygulanmasını öngörmektedir. Yasa; çiftçilik, deniz
ve hava işleriyle uğraşan aile işletmeleri ile birlikte "umumi, mülhak ve hususi
bütçelerle belediye bütçelerinden maaş ve ücret alan memur ve müstahdem "leri
de kapsam dışında bırakıyordu. Yasa, sürekli-süreksiz iş anlayışına da yeni tanım
lar getiriyordu. İş veren ile işçiler arasında bir sözleşme yapılmasını, bu sözleş
mede işçilerin adlarının, yapacakları işin, verilecek ücretin, sözleşmenin geçer
lilik süresinin belirtilmesini istiyordu. Yasada, iş akdinin nasıl feshedileceği, işçi
ücretinin nasıl ödeneceği, işçi ücretlerinden 30 liranın hiçbir şekilde hacze tabi
tutulamayacağı, kadın işçilerin doğumdan önce üç hafta, doğumdan sonra da on
iki haftaya kadar izne çıkartılabileceği, izinli kadına yarım ücret verileceği ön
görülüyordu. Ayrıca, işçilere ve ailelerine yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak
gibi ihtiyaç maddelerini satmak üzere İktisad Vekâletinin izniyle ekonomaların
açılacağı, çalışma süresinin 48 saat olacağı, bunun haftaya dağıtılacağı, cumartesi
günü saat 13'den s<r>ra işyerlerinin tatil edileceği; günlük çalışma süresinin sekiz
saatle sınırlandırılacağı, sekiz saatten az çalışılan yerlerde yarım saat, sekiz ya da
daha fazla saat çalışılan yerlerde bir saat dinleme izninin verileceği, iş yaşamın/ TBMMZb C, V. Devre, C. 12, s. 24-25
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da gece deyiminin saat 20 ile 06 arasını kapsayacağı, 16 yaşını doldurmamış olan
ların günde 8 saatten fazla çalıştırılamayacağı, ilkokula gidenlerin çalışma saat
lerinin okul saatine göre düzenleneceği, maden ocaklarında, kablo döşeme iş
lerinde, kanalizasyon ve tünel inşaatında 18 yaşını doldurmamış erkeklerin ve her
yaştaki kız ve kadın işçilerin, sanayide 18 yaşını doldurmamış erkeklerle her yaş
taki kız ve kadın işçinin çalıştırılamayacağı, her işverenin 12-16, 16-18 ve 18
yaşını doldurmuş ve daha yukarı işçilerin çizelgelerini ayrı ayrı yapacağı, her iş
verenin işyerinde işçilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için
gerekli önlemleri alacağı, iş yerine herhangi bir kimsenin ispirtolu içki getire
meyeceği, sarhoş olarak gelemeyeceği, iş yerinde içki kullanamayacağı, işçileri
uygun oldukları işlerde çalıştırmak üzer iş ve işçi bulma teşkilatının kurulacağı,
grev ve lokavtın yasaklanacağı belirtiliyordu. İşçilerle, işveren arasında çıkacak
anlaşmazlıkların işçi temsilcilerinin işverenle yapacağı görüşmelerle giderilmesi,
iş kazalarıyla mesleki hastalıklar, analık, ihtiyarlık, işten kalma hastalık ve ölüm
halinde işçiye devlet tarafından yardım yapılması, bunun için işçi sigorta
idaresinin kurulması, işçinin iş yerine alınmasıyla sigortalanmış sayılması,
yasadaki koşullara uymayan işverenlerin cezalandırılması, aynı şekilde grev
yapan işçilerin de para ve hapis cezasına çarptırılması, lokavt ilân eden işverenin
de cezalandırılması, iş kanunu hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını izlemek
üzere genel merkezi Ankara'da olan İktisat Vekâletine bağlı bir İş İdaresi kurul
ması da saptanmıştı.
Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle 1325 tarihli Tatili Eşgal Kanunu, 10 Eylül
1337 tarihli Ereğli Havzai Fahmiyesi amelesi hakkında ki kanunun iş kanunu ile
çelişen hükümlerinin geçersiz olduğu da kabul edildi.1
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker yasanın kabulü
dolayısıyla yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Arkadaşlar, lâyihanın hazırlanması için uzun yıllar emek çektikten sonra
derin bir ilgi ile en doğru yolları araştırıp bulmak için Büyük Millet Meclisi 'nin
günlerce müzakere ettiği iş kanunu şu anda reye konulmak üzere bulunuyor. Bu
fırsattan istifade edip yeni Türkiye Cumhuriyeti rejiminin en esaslı noktalarından
birini teşkil eden iş hususundaki telâkkisine aydınlık verecek bir kaç esas noktayı
size arzetmek istiyorum.
Arkadaşlar, bir defa bu lâyiha biraz geç kaldı gibi görünüyor. Fakat, biliyor
sunuz ki Devletin, son on yılın esaslı çalışmaları içinde bu iş kanunu lâyihası da
başlıca yer almıştır. Fakat Hükümet ve Meclis siyasal ve ulusal hayatımıza en uy
gun şekilleri bulmak ve mümkün olan bu mevzuda mümkün olduğu kadar hatalar1 bkz.TBMM. Zb. C, V. Devre, C.12, s. 23-84; Makal, a.g.e., s. 392-405
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dan kaçınmak için devamlı çalışma ile en iyi formülleri bulmaya uğraşmıştır. Öte
taraftan kanunun geç kalması hakikî hayata esaslı bir zarar da vermiş değildir.
Çünkü iş kanununun ortaya koyduğu tanzimci ruhu memlekette tatbik etmek ih
tiyacı ancak bu günlerde kendini göstermeğe başlamıştır. Devlet büyük sanayi
hayatına yeni giriyor demektir. Bu sanayiin kurulup işlemesi devrindedir ki iş
verenle iş alan arasındaki ahenk ve münasebetlerin tanzimi kati bir ihtiyaç olarak
duyuluyor. Bu bakımdan kanun, tam zamanında hayata doğmuş olacaktır.
Yeni iş kanunu bir rejim kanunu olacaktır. Gerçi Türkiye Cumhuriyeti kanun
larının kuvvet ve Devletçe ehemmiyet bakımlarından birbirinden farkı yoktur.
Fakat bir taraftan da içinde yaşadığımız devrin hayatî ihtiyaçlarını karşılayacak
temel kaideleri koyan bir kanunun siyasal ve içtimaî hayatımıza tesir bakımından
ayrıca ehemmiyeti üzerinde durmak lâzım gelir. İşte yeni çıkarmakta olduğumuz
iş kanunu Devletin esaslı kanunlarından bir rejim kanunudur. Bu kanunla Tür
kiye 'de iş hayatı yeni rejimimizin istediği ahenk ve anlaşma yoluna girecektir.
Arkadaşlar, bizim neslin derece derece acılarını tatmış olduğumuz liberal
Devlet tipinin çekiştirici, çarpıştırıcı ve yurd içinde ulus birliğini bozucu ruhunu
hergün yeni bir tedbirle ortadan kaldırarak bunun yerine ulusal Devlet tipindeki
birlik ve beraberlik zihniyetinin tatbikatını hayatımıza aşılıyoruz. Bunu siyasî
programlarda bir nazariye, bir edebiyat ifadesi gibi yazmak ve söylemek kâfî
değildir. Bunu hakikatlendirmek için memlekette kanun kuvveti lâzımdır. Liberal
Devlet tipi içinde işçi sınıfı ve patron sınıfı, bunun daha geniş manasile proleter
ve burjuva sınıfları iki düşman cephe halinde bir birine karşı çarpışıp dururlar.
Bunlar; millet birliği gibi büyük ve mukaddes davanın yanında hiç bir kıymeti ol
mayan ve millet varlığını tahrib eden zehirli telkinler mahsulü sunî bir heyecanın
vecdi içinde vuruşup dururlar.
Bu hareket saadeti ve esaslı ıstırap mevzuları bir olan ve her türlü mukad
deratı müşterek bulunan bir yurdun sınırları içinde o yurdun kuvvet ve muvaf
fakiyet unsurlarının birbirlerini parçalamak için didişip durması demektir. Bu
didişmelerden doğacak tek netice müsbet ulus kuvvetlerinin bir birini ifna et
mesidir ki bu yüzden memleket kendi içinden dağılmak tehlikesine maruz kalır.
Türkiye ve onun kudretli ulusal partisi ideolojik naslarını programına koymuş
ve imkân el verdiği günde bu naslarını derhal kanunlaştırıp sosyal hayatın hakikî
safhasında tatbiki yoluna gidilmiştir.
İşte bu iş kanunu arzettiğim bakımdan da Türkiye 'de ulusal Devlet tipinde
ahenkli ve muvazeneli bir hayatın tanzimine yarayacak bir eser olacaktır.
Arkadaşlar, liberal Devlet tipi ekonomik sahada yalnız proleterya-burjuva
telâkkisinin yaptığı çatışmalarla kalmamıştır. Bu tip Devlet, ulusun müstehlik ve
müstahsil unsurları arasında da sınıf mücadeleleri vücude getiriyor. Bunu iş
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kanunu münasebetile söylemiyorum. Fakat bu münasebetle dokunduğum yersiz
çarpışmalarla millî varlığı, didikleyen zihniyetin yanlış ve zehirli tesirlerini bir
başka ekonomik sahadan mütalaa ederek mevzuu aydınlatmak istiyorum. Biz bu
iş kanunu ile, yurddaşların sınıflaşarak parçalara ayrılmasına karşı bir kale
duvarı örüyorsak buna benzer başka kanunlarla tarifelere hâkim olmak, kredileri
tanzim etmek vefıatların kontrolü kanunları gibi tedbirlerle de her gün mütekâmil
safhalarda yürüyerek Türkiye 'de müstehlik ve müstahsil unsurlar mücadelesinin
ruhunu da ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Bütün bunlarla kavgasız ve istismarsız, başları anlaşıp uyuşma prensiplerine bağlı bir cemiyet kurma vazifesini yap
ma halindeyiz.
Tâki en uzaktaki çetin, fakat parlak millî hedeflere kısa yollardan en az
zamanda birlik ve beraberlikle varalım. Bu. ancak birisinin kolu ötekine bağlı,
birinin kalbi ötekinde çarpar bir millet kütlesi terbiyesi ile beslenmiş olarak dur
madan ileri gitmekle mümkün olur.
Arkadaşlar, yeni iş kanunu sınıfçılık şuurunun doğmasına ve yaşamasına im
kân verici hava bulutlarını ortadan silip süpürecektir. Bu kanunla millî hayatın iş
alanında muvazene kurulacaktır. Yaşayan her unsurun bekasını, ilerilemesini
temin edecek en büyük ve en esaslı unsur, muvazenedir. Muvazenesiz her şey yıkıl
mağa mahkûmdur. Fizik ve fizyolojik hayatta olduğu gibi sosyal hayatta da bu
böyledir. Hayatta olan her şey için böyledir. Bilhassa bizim çetin devrimizde millî
varlıkta muvazene, ahenk bir kerre bozuldu mu havasız kalmış bir hayat gibi o
millet yıkılmağa ve sönmeğe mahkûmdur.
Evet bu iş kanunu, iş hayatımızda muvazene kuracaktır. Yani Türkiye Büyük
Millet Meclisinin şimdi kabul etmek üzere bulunduğu bu kanun işçilerin hakkını
millî birlik havası içinde dikkatle korumakla beraber yalnız bununla kalmayacak,
işveren unsurlarını da hak ve vazifelerini tesbit etmiş olacaktır. Yani biz bu eser
le tek taraflı bir maksad takip edecek yolda değil hakları ve karşılıklı durumları
tanzim edilmiş bir iş hayatı ile milliyetçi ve halkçı bir iş ve çalışma cephesi kura
cak yolda yürüyoruz. Bu nokta çok iyi anlaşılmalıdır. Her çalışan yanında çalışan
yurddaşın haklarını sayacak ve bununla millî ufukta her hangi yanlış beynelmilel
ci telâkkilerle süslenmiş parçalar varsa bunlar açılıp aydınlanarak iş alanlarla
verenler millî ve kudretli bir blok halinde yeni Türkiye 'nin inşası eserinde elele,
kolkola uzun hedeflere doğru koşarak mesafeler alacaklardır. Şunu da söy
leyeyim:
Bu gün çok işçisi bulunan bazı mıntıkalardan toplu işçi arkadaşların iş
kanununun kabulü münasebetile partiye yazdıkları sevinçlerini bildiren telgraf
aldım. Bu netice iyi bir duygu mahsulüdür. Bu ifadeler Türkiye 'deki işçilerin millî
duyguyu kendilerine esas ve prensip tuttuklarını gösterir.
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Benden önce bu kürsüde arkadaşlar arasında bir yanlış anlama olduğunu
gösteren sözler geçti. Bu arkadaşların sözleri bana tekrar bir tavzih vazifesi il
ham etti. Bu vazifeyi yapmak üzere bazı şeyler daha söyleyeceğim.
Arkadaşlar; hakikaten hukuk denilen müessese milletler hayatının yeni icap
larından olarak yeni girilen, yeni hayatta ilerleme esaslarının icap ettirdiği
sürate uygun bir hızla yeni rejimin arkasından gelip yetişemiyor. Bu bir hakikat
tir, inkılâplarla ileri hayatı icabı olan yeni esaslar ortaya konulur ve bu hayat
derhal başlar. Fakat bu ileri gidiş hızının içinde en geri kalan kısım hukuktur. Bu
geri kalış benzer ahvalde heryerde böyledir. Yoksa şimdiki Türk hukukî telâk
kisinin, Roma hukuku, mecelle hukuku gibi bir takım telâkkiye saplanıp kalması
demek değildir.
Hukuk müessesesinin mahiyetinde bir asır ilerleyiş hali vardır. Bir çok hukuk
profesörleri, bir nevi esiri hukuk otoritesi farzederek bunun her müşkülü halleder
dogmatik mahiyeti bu ilerleyişe mânidir, mütalaasını yürütüyorlar.
Fakat inkılâpçı bir zihniyet, ileri gidiş için attığı her adıma uygun bir ayak
uyduruşu ile, hukukun da kendi arkasından gelmesini ister. Bu, inkılâbın hakkıdır.
Meselâ, biz deriz ki, Devletçiyiz, fakat hepimiz itiraf ederiz ki, Türkiye 'de mevcud
olan hukuk bir çok çizgilerile bunların düzeltilmesi için bir çok çalışılmasına ve
bir çok çizgilerinin değiştirilmiş olmasına rağmen devletçi gidişinin tam zıddına
olarak, liberal bir takım unsurları taşımaktadır. Büyük Meclisin bu çalışmaları,
bu heyecan ve milletçe bu çabalamalarımız sayesinde elbette bunların hepsi
düzelecektir.
Yeni bir eser kurarken o eserin mühim bir noktasına gelip bir çengel takılır,
eski hukuktan filân kanunun filân maddesile o işle tearuz eder. Bu tearuzu, hukuk
müessesesinin ileri gidiş hamlelerine engel oluşundaki kusuruna vermekle
beraber, işi yaparken de o çengele takılmamak lâzımdır.
Eski hayatımızdan kalma hukuk bir çok unsurlarile ecnebidir. Bir çokları
semavî telâkkilerin hâkim olduğu devirlerden ve bir kısmı da liberal fikirlerden
gelmiştir. Bir milletin hayatında kendinden olmayan müstevli unsur, yalnız hukuk
değildir. Onun gibi kültür de ecnebi ve müstevli olabilir. Osmanlı Devletinin kül
tür hayatında millî olmayan bir ecnebi istilâsı yok mu idi? Hukuk gibi, kültür ve
fikir de müstevli olabilir. Gerçi, muasır medeniyetin "ileri fikirlerinden hiç bir
millet müstağni olamaz. Fakat ecnebi ilim unsurları tarihteki yerimizi öğrenerek
bize şeref kaydeden safhaları silmişler ve kültürde olsun, hukukta olsun ipka et
tikleri halimize uymayan şeyleri bir ihracat metaı gibi bize yollamışlardır.
Orijinal inkılâbımızın ileri gidiş hamlesi içinde bizi arkadan tutan unsur, ne olur313

sa olsun, bir defa onun simasına bakıp yabancı ve zararlı damgasını vurduktan
sonra, kendi hayatımızı tanzim için millî varlığımızın verdiği kuvvetle arkadan
tutanı veya arkaya çekeni tepmekten başka çare yoktur.
Maksada geleyim, ve son söz olarak arzedeyim ki; bu kanun kabul olunduk
tan sonra esasen bozulmamış ruhları, hepimizin olduğu gibi millî hisle dolu olan
Türk işçilerile iş verenleri ve Türkiye 'deki bütün verim ve kuvvet unsurları doğru
yolu daha eyi bulmuş ve birbirini daha iyi anlar bir şekle girmiş olacaktır. Aslın
da Türk işçisi bir yıkıcı, bir bozguncu değil, başlanan büyük millî eseri tamam
layıcı bir unsurdur.
Bundan sonra onun bu vasfı daha kuvvetlenerek millî birlik içinde, millî iş
beraberliği ile lâyık olduğu safta daha şerefli mevkiini alacaktır."'
İşçi ücretlerini düşük, çalışma saatlerinin uzun, can güvenliği konusunda alı
nan önlemlerin yetersiz, işçi sağlığı konusunda ki uygulamaların kötü, iş sigor
tasının son derece sınırlı olduğu bir ortamda böyle bir yasanın çıkması işçiler
açısından oldukça sevindirici bir durumdu. Zira yasa, çalışma ilişkilerini bir
bütünlük içinde ele alarak çağdaş bir düzenleme yapıyordu. Ayrıca yasa ülkede
henüz olmayan çeşitli kurumların oluşturulmasını da zorunlu kılıyordu. Yasa
"sistematik ve teknik açıdan da " iyi hazırlanmıştı.2 İş Kanunun hazırlanmasında
siyasal, sosyal , iktisadî faktörler yanında uluslararası çalışma örgütünün, Avrupa'daki otoriter rejimlerin de etkileri olmuştur.3
Yasalar içinde doğdukları siyasal ya da toplumsal koşulların izlerini taşırlar.
İş Kanununda da bu izi görmek olanaklıdır. Zira bu dönem de ülkede plânlı ve
devletçi bir ekonomik politika izleniyordu. Ülkede tek parti sistemi vardı. İşçi-İşveren ayrışmasına sıcak bakmayan bir düşünce egemendi. Bu nedenle de Devlet
İşçi ve İşveren ilişkilerinde düzenleyici olmak istiyordu. O nedenle de grevi,
lokavt'ı yasaklamış, zorunlu uzlaşma yöntemini benimsemişti.
1.7. Adliye Vekâleti
1.7.1 Teşkilât Kanununda Yapılan Değişiklik
Adliye Teşkilâtı, devletin örgütlerini genişletmesine paralel olarak genişliyor
du. Yeni kazalar kurulunca adli örgütleri buralara kadar götürmek zorunlu oldu.
Bunun yanında "Meşhut suçların muhakeme usulüne dair olan 3005 numaralı"
yasanın da uygulamaya konulması 2474 sayılı Yasa da bazı değişikliklerin yapıl-

1 TBMMZb C, V. Devre, C. 12, s. 83-85
2 bkz. Ahmet Makal, a.g.e., s.357
3 bkz. Makal, a.g.e., s.385-392
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masını gerektirdi. Hazırlanan tasan 4 Ocak 1937 tarihli yazı ile TBMM Başkan
lığına gönderildi.
İlgili Encümenler de görüşülen tasarı 25 Ocak 1937'de TBMM Genel
Kurulunda ele alındı ve kabul edildi.1
Devlet örgütlerindeki yapılanma Adliye Vekâletinin merkez teşkilatı kad
rolarında da değişikliklere gidilmesini zorunlu kıldı. 2556 sayılı yasa ile hâkim
lik mesleğine gireceklere 25 lira ödenmesi öngörülmüştü. Gençleri hâkimlik mes
leğine özendirmek için hâkimliğe girişte 30, hâkim yardımcılığı için 35, hâkim
lik için de 40 lira verilmesi düşünülmüştür. Cezaevlerinin durumları da göz önüne
alınarak hapishane müdürlüğünün genel müdürlük haline getirilmesi, vilayet
hapishane kadrolarının artırılması uygun bulunmuştur. Bu amaçla hazırlana yasa
tasarısı 15 Nisan 1938'de İcra Vekilleri Heyeti toplantısında görüşülmüş ve
TBMM'ye gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
22 Nisan 1938'de Başbakan Celâl Bayar tasarıyı TBMM Başkanlığına gön
dermiştir. Adliye ve Bütçe Encümenlerinde de görüşülen tasarı 30 Mayıs 193 8'de
(3048 sayılı) TBMM Genel Kurulunda ele alınmış ve kabul edilmiştir. Böylece
2474 sayılı Kanunla 3110, 3120 sayılı ekleri, 2865, 2885, 3012 ve 3223 sayılı
yasaların Adliye Teşkilâtına ait kısımları tümüyle kaldırılmış yeni kadroları da
içeren yeni bir kadro cetveli yapılmıştır.
1.7.2. Ceza Evleri Umum Müdürlüğü Kanunu
Toplumda dirliği ve düzeni sağlamak hukuk kurallarını ihlal edenleri cezalan
dırmak amacıyla tutuk evleri oluşturulmuştu. Bunlar Dahiliye Vekâletine bağlı
idi. Ancak 1929'da Bütçe Kanunu ile tutuk evleri Adliye Vekâletine bağlanmış
tır. Dar bir kadro ile çalışan Cezaevleri Müdürlüğünün işleri ise giderek çoğalmış
tı. Daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Adliye Vekâleti bir yasa tasarısı hazır
lamış ve bu tasarı 6 Haziran 1938'de İcra Vekilleri Heyeti toplantısında görüşül
müştü.
Başbakan Celâl Bayar'in 8 haziran 1938'de TBMM Başkanlığına gönderdiği
yasa tasarısı Adliye ve Bütçe Encümenlerinde görüşüldükten sonra 27 Haziran
1938'de TBMM Genel Kurulunda ele alınarak 3500 sayılı yasa olarak kabul edil
miştir.
Buna göre "Ceza ve tevkif evleri Umum Müdürlüğü; Adliye vekilinin direktif
leri dairesinde ceza ve tevkif evlerinin inşa ve tamirlerini takip ve bunlara
müteallik muhabereleri icra ve tayinleri aid olan ceza ve tevkif evleri müdür ve
memurlarının tayin terfi ve tahvillerine dair muamelelerini ifa edecekti. Umum
1 bkz. TBMM. Zb. C, V. Devre, C. 15, s. 91
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müdürlük birincisi iş esası üzerine kurulan ve kurulacak olan ceza evlerine, ikin
cisi diğer ceza ve tevkif evlerine aid işlerle meşgul olmak üzere iki şubeye ay
rılacaktı. "'
1.8. Nafıa Vekâleti
1.8.1. Teşkilât ve Vazifelerine Dair Ek Kanun
Nafıa Vekâletinin saptamalarına göre; gerek cumhuriyet öncesinde gerekse
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de inşaatların denetlenmesi konusunda bir
karmaşa vardı. Türkiye'de Hükümet daireleri ve hapishaneler gibi bazı binalar
Maliye Fen Heyeti, orta ve yüksek mektep binaları Maarif Bakanlığı İnşaat Fen
Heyeti, Evkaf binaları Evkaf Fen Heyeti tarafından; Ziraat Vekâleti ve İnhisarlar
Umum Müdürlüğünün yaptırdığı binaların bazıları kendi Fen Heyetleri tarafından
bazıları da keşif yekûnlarına ilave edilen yüzde üç veya beş nispetindeki ücretler
le sağlanan yetkisiz eller tarafından idare ve kontrol ediliyordu.
Vilayetlerdeki ilkokul binaları bazı yerlerde maarif mimari denilen tek bir
memur; birçok yerde de sorumsuz Nafıa Fen Memurları tarafından; özel
idarelerin tamir ve inşaları bazı vilayetlerde tek bir memur tarafından, bazı yer
lerde de kendine mühendis veya mimar süsü veren bilgisiz kişiler ya da kalfalar
tarafından yapılıyor ve denetleniyordu.
Maliye Fen Heyetinin ağırlık merkezi Ankara'daydı. Çok az yerlerde millî
emlak mimarları adıyla bazı fen memurları vardı. Maliye Fen Heyetinin ulaşa
madığı yerlerdeki inşaatları Nafia Fen Heyeti ya da serbest mühendis ve mimar
lar denetliyordu. Bu da yapıların çürük olmasına yol açıyordu. Örneğin 1929'da
29.000 lira harcanarak yapılan Ulukışla Hükümet Konağı çürük olduğu için
1935'te boşaltılmıştı. Zira yıkılmak üzereydi.
Özel idareler ve Belediyelerin durumu ise daha kötüydü. Birinci müfettişliğin
hazırladığı bir raporda boş yere harcanmış paraların önemli yekûn tuttuğundan
söz ediliyordu. Bu konuda kabul edilmiş resmî esaslı bir yönerge hazırlanmamış
tı. Oysa gelişmiş ülkelerde Devlet bütçesinden sağlanan paralarla yapılan işler
yanında özel inşaatların bile kayda, koşula bağlı tutulduğu, projelerin yetkili
kişilerce hazırlandığı, onaylandığı, denetlendiği bir gerçekti. Bu acı gerçekleri
gözönüne alan Cumhuriyet Hükümeti ülkedeki bu dağınıklığı gidermek üzere bir
çalışma başlattı ve Nafıa Vekâletinin Teşkilât ve Vazifelerine Dair bir yasa tasarısı
hazırlayarak bu tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu. Türkiye Büyük
Millet Meclisi de tasarıyı görüşerek 26 Mayıs 1934'te 2443 sayı ile yasalaştırdı.

/ bkz. TBMM. Zb.C, C. 26 s. 375-376
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Bu yasanın 9. maddesinde "memleketin takip edeceği imar sistemi selahiyetli yüksekfen heyetinin mütealası alındıktan sonra tayin siklet ve mukavemat esas
larını ve hesaplarını memlekete düstur olacak mahiyette talimatnameler tanzim
ve mimarî birliği gaye ittihaz ederek devlet daire ve müesseselerine ait her türlü
bina ve inşa işlerinin tip itibariyle birliğini temin ve fen ve tasarruf esaslarına
göre proje ve keşifnamelerini tanzim ve inşaalarını idare ve murakebe" etmek
üzere Nafia Vekaletine bağlı dokuz kişiden oluşan bir Binalar Fen Heyeti'nin
kurulması öngörülmüştü.
Kısa süre içinde oluşturulmasına ve oldukça dar bir kadro ile çalışmasına rağ
men bu örgüt bir yıl gibi kısa bir süre içinde
1- Ülkedeki ulusal binaların sicilini hazırladı.
2- Ankara'da Nafia, İktisat ve Ziraat Vekâletlerinin, Temyiz Mahkemesinin,
polis ve jandarma okullarının yapımını denetledi.
3- Vilayetlerde yapılan hükümet konağı, ceza evleri, postane binalarının pro
jelerini hazırladı. Hatta Bursa, Ordu, Balıkesir ve Gaziantep'te uygulamaya bile
geçti.
4- Ziraat Bakanlığının Karacabey, Çifteler ve Uzunyayla haralanndaki inşaatı
idare etti ve denetimini yaptı.
Böylece bu örgüt sayesinde ülkedeki yapı işleri belli ölçüde denetim altına
alındı. Ancak, şehirlerin haritaları konusunda büyük bir sıkıntı vardı.
Belediyelerin bu konuda yaptığı çalışmalar da yeterli değildi.
Gerek kentleşmedeki gelişmelerin izlenebilmesi, gerekse yapı ve şehir harita
işlerinin düzenli bir şekilde denetlenebilmesi için Binalar Fen Heyetinin geniş
letilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu ihtiyacı giderebilmek için Yapı İşleri Umum
Müdürlüğü adıyla bir müdürlüğü kurulması karalaştırıldı.
Nafia Vekâleti bu durumu gözönüne alarak 2443 sayılı yasada yapılması
gereken değişiklikleri içeren bir tasan hazırladı. ' Tasan 19 Mayıs 1935'te İcra
Vekilleri Heyeti toplantısında görüşüldü ve Meclise gönderilmesi kararlaştırıldı.
Nafıa ve Bütçe Encümenlerinde görüşüldükten sonra TBMM Genel Kuruluna
sunulan tasan 14 Haziran 1935'de TBMM'de kabul edildi. Buna göre, 2443
numaralı Yasanın 9. maddesi şöyle değiştirildi.
"Şose ve Köprüler Reisliği:
Nafia fen meslekinden yetişmiş bir reisin idaresinde merkezde bir mauvinle
şoseler ve köprüler işlerile iştigal eden iki fen heyeti ve bir muamelat müdür
lüğünden mürekkebtir.
1 bkz. TBMM. Zb.C, V. Devre, C.4, S. Sayısı: 189, s. 1-5
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Vilayetlerde şose ve köprüler reisliğine aid işler üçüncü maddede yazılı Vilayet nafıa müdürlükleri- tarafından yapılır.
Vazifesi:
Memleketin idari iktisadî, ticari ve içtimaî mühim merkezlerini, demiryol is
tasyonlarını ve limanlarını biribirine bağlayarak demiryol hatlarını besleyecek
ve askerî ihtiyaçları tatmin edecek esaslar dahilinde yol şebekesi programı tertib
etmek.
Her sene umumî ve hususi bütçelerin ayıracağı ve şose ve köprüler
kanununun temin edeceği tahsisatın vüsati nisbetinde vücuda getirilecek inşaat ve
tamiratın proje ve keşiflerini yapmak ve tasdik etmek ve bunların inşa ve
murakebe ve muhafazalarını temin etmek.
MADDE 2. Yapı İşleri Umum Müdürlüğü: Mühendis veya mimar bir umum
müdürün idaresinde merkezde mühendis veya mimar bir muavinle şehircilik ve
yapı işleri ile iştigal eden iki fen heyeti ve bir muamelat müdürlüğünden mürek
keptir. Vilayetlerde yapı umum müdürlüğüne aid vazifeler üçüncü maddede yazılı
Vilayet Nafıa müdürlükleri tarafından yapılır.
Vazifesi: Yüksek Fen Heyetinin mütaleası alınarak tesbit edilecek esaslar
dahilinde şehircilik noktasından yurdun imar işlerini ve yapı cihetinden mimari
birliğini tanzim ve tesis ile her nevi inşaatta takib edilecek sıklet ve mukavemet
kaide ve usullerini memlekette düstur olacak mahiyette tertib etmek,
Devlet daire ve müesseselerine ve vilayet hususi idarelerine aid bilumum
binaların inşa veya esaslı tamirleri için iktiza eden proje ve keşifleri tanzim ve ih
zar, işi idare ve murakebe ve kabul muamelelerini ifa etmek.
Mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerden Posta, telgraf ve
telefon umum müdürlüğünün, Enstitülerin, Ziraat Bakanlığına bağlı haraların ve
çiftlikların yapı işerini tıpkı Devlet daireleri yapı işleri gibi idare etmek.
Mülhak bütçelerle idare olunan diğer bilumum dairelerle Devlete aid iktisadî
ve sınaî müesseselerin ve belediyelerin yaptıracakları binalardan keşif bedeli el
li bin lirayı geçenlerinin keşif proje ve diğer fenni evrakını tetkik ve tasdik etmek
ve işin ikmalinde kabulleri için heyetler intihab ve tayin etmek.
2290 sayılı Belediye Yol ve Yapı Kanununun esasları dahilinde belediyelerin
yaptıracakları şehir veya kasaba hali hazır ve müstakbel imar haritalarını tetkik
ve tasdik etmek ve bu haritaların tanzim ve tatbikinde takib edilecek usulleri gös
teren nizamnameler ve talimatnameler yapmak;
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Milli Müdafaa bakanlığına aid bilumum inşaaat Nafıa Bakanlığının tertib ve
tanzim edeceği nizamname, talimatname ve şartnameler hükümlerine riayet edil
mek üzere Milli Müdafaa Bakanlığı fen heyeti tarafından yapılır
Mülhak bütçelerle idare olunan Devlet demiryolları ile Evkaf Umum Müdür
lüğü yapı işleri; Nafıa Bakanlığının bu husustaki nizamname, talimatname ve
şartnameleri hükümleri dahilinde kendi fen heyetleri tarafından yapılır.
MADDE 3. Vilayet Nafıa Müdürlükleri: Vilayet Nafıa başmühendisliği unvanı
"Vilayet Nafıa Müdürlüğü " ne tahvil edilmiştir.
Vilayet nafıa müdürlükleri, nafıa fen mesleğinden yetişmiş bir müdürün
idaresinde olmak üzere şose, köprü ve yapı ve lüzumuna göre sair nafıa işleri ile
iştigal eden fen heyetleri ile muamelat memurlarından teşekkül eder. Nafıa
müdürleri müşterek kararname ile tayin edilirler.
Vazifesi: Vilayetlerin iş hacmine göre tayin edilecek fenni memurlardan
mürekkeb şubeler ile şose, köprü ve yapı işlerini ve bakanlığın mütenazır teşkilatı
olmayan yerlerde diğer idarelerine aid vazifelerini ifa ve fen heyeti olmayan bilu
mum belediyelerin keşif bedelleri 5.000 liradan 50.000 liraya kadar olan imar,
inşa ve tamir işleri evrakını tasdik ve işi murakebe etmektir.1"
Yeni Türkiye Devleti her alanda çağı yakalamak için büyük bir çaba gös
teriyordu. Çağdaş uygarlığın en önemli göstergelerinden olan teknolojiyi uy
gulamakta yetersiz kalıyordu. Çünkü teknik uzman yetiştirecek okul sayısı yeter
li değildi.
Yurt dışına gönderilen ve çok iyi eğitim almış mühendisler ise daha alt görev
lerde çalıştırılıyordu. Çünkü elemana ihtiyaç vardı. Ülkeyi kalkındırmak için bir
yandan sanayileşme öbür yandan demiryollarındaki hızlı gelişim ve bayındırlık
hizmetleri teknik elemana duyulan gereksinimi arttırıyordu.
Hükümet Yüksek Mühendis Mektebi mezunları ile fen memurları arasında
yeni bir memur tipine ihtiyaç duydu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Nafia Vekili
kendi teşkilât kanununun 22. maddesinde bir değişiklik yaparak Nafıa Fen Mek
tebini teknik okula çevirmeyi kararlaştırdı. Bu amaçla bir yasa tasarısı hazır
layarak, orta okulu bitiren öğrencilerin inşaat ve makine bölümlerine sınavla öğ
renci almaya yöneldi. Yeni okulun öğrenim süresi dört yıl olacaktı. İlk iki yılı
okuyup başarılı olanlar fen memuru olarak görev yapacak, dört yılı başarıyla
bitirenler mühendis olacaktı.
/ bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.4, s. 196
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Fen mektebi eski mezunlarından 35 yaşını geçmemiş olanlar da bir yıl kursa
alınacak başarılı olanlar mühendis olarak çalıştırılacaktı. Bu amaç doğrultusunda
Nafia Vekâletince hazırlanan yasa tasarısı İcra Vekilleri Heyetinde olumlu bulun
duktan sonra (19 Mayıs 1936) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca gön
derimdi (18 Haziran 1936).
Nafıa Encümeni tasarıyı olumlu bulmakla beraber ülkede elektrik tesisatının
günden güne çoğaldığına dikkati çekerek bu amaçla bir şubenin daha açılmasının
uygun olacağını belirterek tasarıyı olumlu buldu.
Tasarı 4 Aralık 1936'da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi.
Böylece 2443 sayılı yasa da 3074 sayılı yasa ile bir değişiklik yapılarak Nafıa
Vekâletinin ve Belediyelerin ihtiyaç duyduğu teknik elemanı yetiştirecek bir oku
lun açılması kararlaştırılmış oldu. İhtiyaç duyulduğu zaman bu okulda yabancı
uzman ve profesörlerin de çalışmasına izin veriliyordu.1
Nafıa Vekâletine bağlı bulunan sular, nafıa şirket ve müesseseler umum
müdürünün, yapı işleri umum müdürünün maaşlarında da bir iyileştirme yapmak
üzere 2443 sayılı yasada bazı değişiklikler yapılması, düşünülmüş ve bu amaçla
bir yasa tasarısı hazırlanarak TBMM'ne sunulmuştur. Tasarı 22 Haziran 1938'de
3476 sayı ile yasalaşmıştır.
Buna göre söz konusu genel müdürlerin maaşı 100 liraya, zat işleri ve sicil
müdürlerinin maaşı da 80 liraya çıkarılmıştır.2
1.8.2. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
Çağdaş dünyada teknolojinin hızla gelişmesi ulaşım sektörünü de yakından
etkilemiş, hava taşımacılığı önem kazanmaya başlamıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de 20 Mayıs 1933'de Havayolları Devlet İş
letme İdaresi Kanununu çıkararak (2186 sayılı) hava taşımacılığını bir düzene
bağlamıştı.3
Ancak teknolojideki hızlı gelişim, ulusları hava taşımacılığına yönlendirmiş
tir. Bu nedenle Atatürk 1 Kasım 193 7'de TBMM'ini açış konuşmasında "Sivil
havayolları idaresi Devlet teşkilatı arasında modern bir idare halinde yer almış
tır. Bütün teknik şartlar ve emniyet icabları içinde çalışmakta olan bu idarenin
büyük şehirlerimizin hepsi arasında, en modern muvasale yolunu bir an evvel
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.14, s. 22-23, S. Sayısı: 20, s. 1-82
2 bkz. TBMM. Zb.C, V. Devre, C.26, s. 264, S. Sayısı: 277, s. 1-4
3 bkz. Fahri Çöker, Türk Parlamento Tarihi, IV. Dönem, C. 1, s. 223-225
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ifaya başlaması ve arşı ulusal hatlarla da kendi vasıtalarıyla irtibat tesis eylemesi
imkânı az zamanda teminini beklediğimiz önemli işlerdendir" derken Başbakan
Celâl Bayar da "Devlet Hava yollarının iç şehirlerimiz ve dış hava istasyonları ile
bir an evvel devamlı irtibat tesisi edecek hale getirilmesi ve havacılığın inkişafı
üzerine pek çok dikkat ve ihtimamımızı celbedecek başlıca mevzulardan biri
olacaktır" diyerek havacılığın önemini belirtmişlerdir.1 İşte bu yaklaşımın sonu
cu olarak Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teşkilâtı Kanunu Tasarısı hazır
lanmış ve İcra Vekilleri Heyeti'nin 5 Mayıs 1938 tarihli toplantısında benim
senerek TBMM Başkanlığına gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Nafıa ve Bütçe En
cümenlerinde de görüşülen tasarı 3 Haziran 1938'de TBMM Genel Kurulunda ele
alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve dışında havayolları tesis etmek ve bu
yollar üzerinde tayyarelerle yolcu, eşya ve posta nakliyatı yapmak üzere Nafıa
Vekâletine bağlı hükmi şahsiyeti haiz Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü
kurulmuştur.
20 Mayıs 1933'te ve 20 Mayıs 1935'te çıkarılan 2186 ve 2744 sayılı kanun
lar da ortadan kaldırılmıştır.2
1.8.3. Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi Teşkilât ve Vazifelerine Dair Kanun
Yurt içinde ya da dışında bir yerden bir başka yere gönderilen mektup, paket
ya da benzeri şeyleri alıcıya ulaştırma işlemine posta hizmeti adı verilir.
Eski Mısır'da başlayan posta hizmetleri giderek diğer ülkelere de yayıldı.
Roma İmparatorluğu döneminde posta hizmetlerine büyük önem verildi.
Avrupa da ekonomik gelişmelerin hızlanmasına paralel olarak iş yazışmaları
oluştu. Şirketler müşterileriyle daha iyi ilişki kurabilmek için haberleşmeye önem
verdi. Özellikle İtalyan ticaret firmaları bu alanda çok ileri gitti. Venedik-İstanbul
arasında posta teşkilatı kuruldu. Matbaanın gelişmesi haberleşmenin önemini
daha da artırdı. Yerel ve ulusal düzeylerde posta sistemleri kuruldu.
Osmanlı imparatorluğunda 19. yüzyıla kadar posta hizmetleri devletin resmi
haberleşmesi için yapılıyordu. Bu hizmeti de menzilhane örgütü yapıyordu.
II. Mahmut çeşitli alanlarda olduğu gibi haberleşme alanında da yeniliklerin
yapılması için emir verdi. Menzil teşkilatı dışında İstanbul ile çevresinin haber
leşmesini sağlayacak girişimler başlatıldı. 1840'da posta idaresi kuruldu. Bu ör1 bkz. TBMM. Zb.C, V. Devre, C. 26, S. Sayısı: 218, s. 1
2 bkz. TBMM. Zb.C, V. Devre, C. 26, s. 18-20
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güt giderek nezarete dönüştürüldü. Nezaret resmi haberleşmelerin yanında halkın
mektup ve benzeri maddelerinin de taşınmasını sağladı.
Ticaret nezaretine bağlı olarak çalışan Posta Nezareti İstanbul'dan başlayarak
ülkenin çeşitli yerlerinde postahaneler açtı. 5 yıl içinde imparatorlukta görev
yapan posta müdürü sayısı 34'e ulaşmıştı.1 Haberleşme hizmetleri bakımından
diğer önemli bir atılım da telgrafın Osmanlı imparatorluğunda kullanılmasıdır.
Kırım savaşı dolayısıyla ülkeye giren telgraf, 19. yüzyılın ikinci yarısında belli
başlı büyük kentlerde kullanılmaya başlanmıştı. Hükümet telgraf sayesinde İstan
bul dışındaki vilayetlerde nelerin olup bittiğini öğreniyor gerekli emirleri anında
veriyordu. 1864'te 74 telgraf merkezi varken 1876'da ülkenin her tarafıyla tel
grafla haberleşme sağlanabildi.2
1872'de posta ve telgraf idareleri birleştirilerek Posta-Telgraf İdaresi kuruldu.
1877'de birer sene ara ile uluslararası telgraf ve posta birliğine girilmesi posta ve
telgraf hizmetlerindeki iyileşmeye yol açtı. Telefon hizmetleriyle telli telsiz tel
graf ve radyo işletmesi de zamanla bu örgütün yönetimine verildi.
PTT idaresinin işlerinin giderek artması eski yöntemlerle iş görmenin güç
lüğü ortaya çıktı.
Osmanlı imparatorluğunda vilayetler çok büyük ve merkezden uzaktaydılar.
Aralarındaki yollarda yetersizdi. Bu nedenle posta başmüdürlükleri kurularak
merkezin yetkileri adeta buralara göçertildi.
Kurtuluş savaşından sonra ülkenin sınırları daralmıştı. Vilayetler de küçül
müştü. Demiryolları, taşıma araçları çoğalmıştı. Eski bir başmüdürlük yöresinde
üç-dört vilayet vardı. Bunların eski yöntemle çalışmasında yarar yoktu. Her
vilayet merkezinde PTT Müdürlüğünün kurulması gerekiyordu. Zira imparator
luk devrinin taşıma ve haberleşmesi 1935'lerde olduğu kadar seri değildi. Bürok
rasi ve kurallar postadaki gelişmeleri durdurmuştu. Cumhuriyet devrine layık bir
sistem getirilmeliydi. Halkın, köylünün, tüccarın, sanatkârın hükümetten bek
lediği ekonomik gelişmeyi canlı tutmaktı. Posta hizmetlerinin köylere kadar
uzatılması çağdaş bir yaklaşımdı. Bu nedenle posta hizmetlerinin de idarî bölün
meye paralel tutulması uygun olacaktı.
İşte bu amaçla Nafıa Vekâleti, Posta-Telgraf ve Telefon İdaresi Teşkilât
Kanunu Tasarısı hazırlayarak hükümete sunmuştur. 6 Mayıs 1935'te bu tasarıyı
görüşen hükümet, Tasarıyı Meclis Başkanlığına göndermiştir. Çeşitli komisyon1 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları,
Ankara, T.T.K. 1991, s. 294-297
2 bkz. Çadırcı, age., s. 297-298
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larda ele alınan tasarı 14 Haziran 1935'te TBMM Genel Kurulunda görüşülerek
kabul edilmiştir.
Buna göre; "Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü hususi kanun ve
nizamnameleriyle ihtisasa tabi posta, telli telsiz telgraf telli telsiz telefon ve rad
yo hizmetlerinin tanzim ve tedvir vazifeleriyle mükellef ve Nafıa Vekâletine bağlı
hükmi şahsiyeti haiz, mülhak bütçe ile idare edilen bir devlet müessesesin olu
yordu.
PTT İdaresinin en büyük amiri Nafıa Vekili idi. İhtisas Şubeleri Reisliği,
Yüksek Fen Heyeti, Teftiş Heyeti, Umumi Müdürlük Kalemi yanında Posta İşleri
Reisliği, Telgraf İşleri Reisliği, Telefon İşleri Reisliği, Muamelat Müdürlüğü,
Levazım ve Binalar Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü, Evrak ve İstatistik
Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği gibi birimler de olacaktı.
Umum Müdür ülke içinde devletin ve halkın ihtiyacına, ticari, sosyal ve idarî
gereksinimlere göre posta, telgraf, telefon, telsiz telgraf, telsiz telefon ve radyo
hizmetlerini koruyacak, işletecek, idare edecek ve çağdaş gelişmelere göre örgütü
çağdaşlaştıracak, ülkenin dış ülkelerle olan haberleşme ilişkilerini uluslararası
kurallar çerçevesinde geliştirecekti.
Yasada ayrıca bu birimlerin görevleri tek tek belirtilmişti.
Yasanın uygulanmasından kısa bir süre sonra duyulan ihtiyaç üzerine 2822
sayılı Teşkilât Kanunun 13, 25, 28. maddelerinde 3080 sayılı yasa ile 11 Aralık
1936'da değişiklik yapıldı.1
1.9. Ziraat Vekâleti
1.9.1. Ziraat Vekâleti Vezaifî ve Teşkilât Kanunu
Türkiye bir tarım ülkesi olmasına karşılık tarım politikasını saptayan, yönlen
diren bir vekâlet olmamıştı. Zaman zaman Orman Maâdin ve Ziraat Nezareti,
zaman zaman da Ticaret ve Ziraat Nezareti bu görevi yerine getirmişti. İlk kez 5
Mart 1924'te 432 sayılı yasa ile Ziraat, Orman ve Baytar (Veteriner) Genel
Müdürlükleri İktisat Vekâletinden ayrılarak ziraat çatısı altında toplanmıştı. Bu
uzun sürmemiş 1928'de Ziraat ve Ticaret Vekâletleri İktisat Vekâleti adı altında
birleştirilmiştir. 1931 tarihinde 1910 sayılı yasa ile tekrar Ziraat Vekâleti oluş
turulmuştu.2
/ bkz. TBMM. Zb.C, V. Devre, C. 4, s. 225-229; c. 14, s. 53-54
2 bkz. Fahri Çöker, Türk Parlamento Tarihi, V. Dönem, C. 1, s. 202
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Ancak bu Vekâletin Teşkilât Kanunu hazırlanmamıştı. Oysa 1452 sayılı yasa
her vekaletin Teşkilât Kanununu hazırlamasını zorunlu kılıyordu. Ziraat
Vekâletince hazırlanan tasan İcra Vekilleri Heyetinin 8 Ocak 1937 tarihli toplan
tısında görüşülmüş ve uygun bulunmuştu. Başvekil İsmet İnönü bu tasarıyı 13
Ocak 1937 tarihli yazısıyla TBMM Başkanlığına göndermiştir. İlgili Encümenler
de de görüşülen tasan olumlu bulunmuştur. Zira, "teşkilât zayıflığı nedeniyle
Ziraat Vekâleti istenilen gelişmeyi gösteremiyordu. Halkın çoğunluğu çiftçi ol
masına rağmen bilimsel yöntemlerden haberi yoktu. Ziraat, Orman ve Baytar
fakültelerinden yetişenlerden vekâlet yeterince yararlanamıyordu. Oysa çeşitli ik
limler arz etmesi itibariyle her türlü mahsuller yetiştirmek kabiliyetinde olduktan
başka imtiyazlı mahsuller vermek kudretini de sinesinde taşıyan topraklarımızdan
hakkı ile istifade yollarını göstermek onu köylüye kadar ulaştırmak ve toprak zen
ginliklerinden geniş bir nispette memleketi faydalandırmak vazifesini üzerine
alan Ziraat Vekâletimizin bu işi noksansız görebilmesi ancak teşkilatını esaslı
kurmasına bağlıydı..
Şimdiye kadar beklediğimiz semereleri tamamen almamışsak bunu fen
memurlarımızın vazifelerini esaslı bir programca belli edilip günün ihtiyaçlarına
cevap verecek surette ameli yollardan gidilecek teşkilât kurulamamasında ve bu
işleri göreceklerin emsaline nazaran terfih ve iktidardan uzak kalmalarında bul
malıyız.
Cezri bir hamle ile çiftçi ve çiftçiliğimizi kaldırmaya ve ormanlarımızı
muhafaza ve verimleştirmeye azmeden Cumhuriyet Hükümetimizin Ziraat Vekil
liğine esaslı bir programla ortaya atılacak vasıtalar verirken teşkilatı da ona
göre tanzim etmek şüphesiz ilk sırada yapılacak" işlerden sayan Ziraat Encümeni
tasarıyı olumlu bulmuştur.1
Tasarı 12 Mayıs 1937'de TBMM Genel Kuruluna getirilmiş ise de yasanın
maddeleri matbaada yanlış dizildiği için görüşülmeden geri çekilmiştir. Gerekli
düzeltme yapıldıktan sonra 4 Haziran 1937'de TBMM Genel Kurulunda tasarı
görüşülerek 3203 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir.
Ziraat Vekâleti Teşkilât Kanununu ile; lkenin ziraat, hayvan ve orman
yasalannm uygulanmasına ve bu alanlara giren işlerin iktisadî durumuna göre
düzenlenmesine yönelik hizmetleri, genel ve özel yasaların yüklediği ödevleri yap
mak Ziraat Vekâletine görev olarak verilmiştir.
Ziraat Vekâleti, Müsteşar Teftiş Heyeti Reisliği, Özel Kalem Müdürlüğü,
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Veteriner Genel Müdürlüğü, Orman Genel
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C. 17, S. Sayısı: 158, s. 1-55
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Müdürlüğü, Pamuk İşleri, Zat İşleri, Levazım İşleri, Neşriyat, Evrak ve Seferber
lik Müdürlüğü gibi çeşitli bölümlere ayrılmıştır.
Teşkilât yasası her birinin görevlerini ayrı ayrı belirlediği gibi, Ziraat İşleri
Genel Müdürlüğünü, Pamuk İşleri Müdürlüğünü, Veteriner İşleri Genel Müdür
lüğünü Merkez ve Vilayet Teşkilâtı olarak ikiye ayırmıştır.
Yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veterinerlik ve ziraat
mühendisliği yapabilmek için ilgili fakülte ve yüksekokul mezunu olunması ve
buralardan alınan diplomaların vekaletçe onaylanması gerekiyordu. Yabancı ül
kelerden diploma almış olanların da Türkiye'de ki ilgili fakültelerde sınava gir
erek başarılı olması zorunluydu. Yasanın görüşüldüğü 4 Haziran 1937'de Ziraat
Vekaletine bağlı Orman Umum müdürlüğü kanunu da benimsenmiştir.110 Ocak
1938'de 3326 sayılı ve 13 Haziran 1938'de 3446 sayılı yasalarda küçük değişik
likler yapılmıştır.
1.9.2. Orman Koruma Teşkilât Kanunu
Bir ülkenin doğal kaynakları arasında ormanların önemli bir yeri vardır. Kal
kınmanın itici unsurlarından olan ormanlar ne yazık ki insanlar tarafından sürek
li tahrip edilmektedir. Yüzlerce yıldan beri bakım ve koruma yönünden yeteri
özen gösterilmediği için orman alanları giderek azalmıştır. Elde bulunan orman
lık alanları da şehir, kasaba ve köy halkının kolayca ulaşamayacağı yerlerde
bulunmaktadır. Oysa gerek ekonomik bakımdan gerek iklim bakımından hatta
savunma bakımından ormana duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İş
te bu nedenle ormanları korumak ve geliştirmek için ziraat vekaleti "Orman
Muhafaza Teşkilâtını" kaldırarak yerine askerî nitelikler taşıyan yeni bir teşkilât
kurmayı yararlı bulmuş ve bu konuda bir yasa tasarısı hazırlamıştır.
Milli Müdafaa Vekâletinden alınarak altı ay askerî eğitime tabi tutulduktan ve
bu süre içinde ormana aid bilgiler verildikten sonra yetiştirilmiş kişiler orman
ların korunmasında kullanılacaktı. Askeri muhafızların iki buçuk yıl içinde en iyi
leri seçilerek sivil muhafız sınıfına ayrılacak ve bunlara altı ay orman işlet
melerinde yada orman muhafaza mektebinde kurs verilecektir Böylece orman
ların bilinçli kişilerce korunması askerî disiplin nedeniyle koruma işlerinin daha
mükemmel bir nitelik taşıması, yörelerle akrabalık ilişkisi bulunmayacağı için
kaçakçılığın önlenmesi sağlanacaktı.
İcra Vekilleri Heyeti'nin 6 Ocak 1937 günlü toplantısında görüşülen tasarı uy
gun bulunmuş ve TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.
/ TBMMZb. C, V. Devre, C. 19, s. 70-85
325

Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenlerinde de görüşülen tasarı, uygun
bulunmuş ve 26 Nisan 1937'de TBMM Genel Kurulunda ele alınmıştır.
Birinci madde görüşülürken Şükrü Koçak, "Bu kanunla bugünkü orman koru
ma kanunu kaldırılıyor yerine askerî teşkilât kuruluyor. Bu layihanın bütün mad
deleri bu teşkilatın kuruluşunu, konusunu ve aynı zamanda Milli Müdafaa
Vekâleti ve Genelkurmayla olan münasebetini gösteriyor. Bu sebeple hükümetin,
Ziraat Encümeninin Milli Müdafaa Encümenine yazdığı layihanın başlığı Orman
Koruma Askeri Teşkilâtıdır. Fakat Bütçe Encümeni herhalde zühul eseri olarak
askerî kelimesini kaldırmıştır" diyerek bunun askerî orman koruma teşkilatı
olarak adlandırılmasını istermiştir.1
Bütçe Encümeni Raif Karadeniz buna itiraz ederek "Bütçe Encümeni zühul
ederek askerî kelimesini çıkarmış değildir. Bilerek ve düşünerek çıkarmıştır ve
bunun unvanını sadece Orman Koruma Teşkilâtı Kanunu olarak tespit etmiştir.
Bunun sebebi şudur: Başka Orman Koruma Teşkilâtı bizde yoktur. Artık bu
kanunla teşekkül eden kıtalar, muhafızlar, yalnız ve yalnız bu orman koruma teş
kilatından ibaret kalacaklardır. Bunun haricinde bir de sivil teşkilât olsaydı o
zaman bura da askerî ve sivil teşkilât diyerek ayrılabilirdi" diyerek öneriye kar
şı çıkmıştır. Dolayısıyla tasarının birinci maddesinde ve adında hiçbir değişiklik
yapılmamıştır. Uzun tartışmalardan sonra tasarı 26 Nisan 1937'de oylanarak
kabul edilmiştir.2
1.10. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
1.10.1. Teşkilât Kanunu
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sağlık işleri "Sıhhiye
Müdüriyeti" tarafından yönlendiriliyordu. Bu amaçla 28 Şubat 1331'de bir yasa
çıkarılmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca Atatürk ve arkadaşları toplumu yakın
dan ilgilendiren bu konunun müdüriyet düzeyinde bırakılmasının sakıncalı ol
duğunu düşünerek sağlık sorunlarıyla ilgilenmek üzere Sıhhat ve İçtimai
Muavenat Vekâleti adıyla yeni bir vekaletin kurulmasını uygun bulmuştu.
Cumhuriyetin ilanından sonra devlet yönetimi yeniden yapılandırılırken Sıh
hat ve İçtimai Muavenat Vekâletinin görevi daha da artmıştı. Yöneticiler ülkedeki
sağlık koşullarını iyileştirmek, halkın sağlığına zarar veren etkenlerle savaşmak,
gelecek kuşakları sağlıklı olarak yetiştirebilmek için elinden gelen çabayı gös
teriyordu. Fakat örgütsel yapısını genişletme olanağı bulamıyordu. Her ne kadar
bütçe kanuna konan kadrolarla eleman ihtiyacını gidermeye çalışıyor ise de bu
1 TBMMZb. C, V. Devre, C. 17, s. 114
2 TBMMZb. C, V. Devre, C. 17, s. 114-122
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yeterli olmuyordu. Kaldı ki 1452 sayılı yasa da her Vekâletin Teşkilât Kanununu
hazırlamasını zorunlu kılıyordu.
Nitekim Vekâlet Cumhuriyet Hükümetinin ilkelerini ve amaçlarını göz önüne
alarak iki bölümden ve 89 maddeden oluşan bir yasa tasarısı hazırlamıştır.
12 Mayıs 1936'da İcra Vekilleri Heyeti toplantısında görüşülen tasarı Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Sıhhat ve İçtimai Muavenat En
cümeni ile Bütçe Encümeninde de görüşülen ve bazı değişiklikler yapılan tasarı
9 Haziran 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek
kabul edilmiştir.1
Buna göre ülkenin sağlık koşullarını iyileştirmek, ulusun bireysel ve toplum
sal sağlığına zarar veren unsurlarla mücadele etmek gelecek kuşakların sağlıklı
yetişmesini sağlamak, halkı sosyal yardıma kavuşturmak ve iskan işlerini sağlık
lı bir şekilde yürütebilmek amacıyla Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekâleti görev
lendirilmiştir. Vekâletin Merkez Teşkilâtı, "Müsteşarlık, Hususi Kalem, Teftiş
Heyeti Reisliği, Hıfzısıhha İşleri Dairesi, İçtimai Muavenat işleri Dairesi, Sicil ve
Memurlar ve Muamelat Müdürlüğü, Sağlık, Propaganda ve Tıbbi İstatistik
Umum Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Muhasebe Müdürlüğü, Seferberlik Şubesi
Müdürlüğü, Evrak Müdürlüğü, Ayniyat Muhasipliği, Levazım Memurluğu, Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzısıhha Müessesesi ve Merkez Hıfzısıhha Mektebi"
olmak üzere on dört bölüme ayrılmıştı. Taşra Teşkilâtı ise Umumi Bütçeye Ait
Teşkilât, Hususi İdarelere Ait Sıhhi Teşkilât, Belediyelere Ait Sıhhi Teşkilât, Köy
Sıhhi Teşkilâtı olmak üzere dört ana bölümden oluşuyordu. Yasa her örgütün
oluşum biçimini ve görevlerini çok net bir şekilde belirlemişti.
4 Mayıs 1938'de 3380 sayılı yasa ile Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekâletinin
Merkez Teşkilâtına bir müsteşar yardımcılığı kadrosu eklenmiş ve 40. ve 41.
maddelere bağlı cetvellerde de bazı değişiklikler yapılmıştır.2
1.11. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
1.11.1. Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun
29 Aralık 1932'de 1909 sayılı Yasa ile kurulan Gümrük ve İnhisarlar
Vekâletinin Teşkilât ve görevlerini belirlemek üzere bir çalışma başlatılmıştı.
Yapılan incelemede memurların 1325 (1909) da yapılmış "Rüsumat müdürüyeti
umumiyesi nizamnamesi" ile buna bağlı çeşitli yönergelerle iş yaptıkları görüldü.
Ancak gelişen koşullar söz konusu belgelerin çizdiği çerçeveyi çok aşmıştı.
Hükümetin izlediği politika ulusal ekonominin korunması doğrultusundaydı.
Gümrük vekaleti çalışanlarına da bu konuda önemli görevler düşüyordu. İşte bu
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.12, s. 129-140
2 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, ,C25, s. 9
327

sorumluluğu yerine getirebilmek amacıyla Gümrük ve İnhisar Vekâleti 50 mad
deden oluşan bir yasa tasarısı hazırladı ve bu tasarıyı hükümete sundu.
Tasarıyı 4 Mayıs 1935'te inceleyen hükümet olumlu buldu ve Meclis'e sun
maya karar verdi (9 Mayıs 1935). Gümrük ve İnhisarlar Encümeni teklifi olumlu
buldu. Bütçe Encümeni ise bazı değişiklikler yaparak tasarının Mecliste görüşül
mesini onaylandı (12 Haziran 1935).
Tasarı 14 Haziran 1935'te TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edil
di. Buna göre;
Gümrük ve İnhisar Vekâleti merkezde; Müsteşarlık, Hususi Kalem Müdür
lüğü, İnhisar Umum Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı, Tef
tiş Heyeti, Hukuk Müşavirliği, Gümrükler Umum Müdürlüğü, Muhasebe Müdür
lüğü, Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü, taşrada ise Başmüdür
lük, Müdürlük, Başmemurluk ve Memurluk olmak üzere 14 üniteden oluşuyordu.
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ile Muhafaza Umum Kumandanlığı görev ve örgüt
lenme bakımından özel kanun ve nizamnamelere tabi olacaktı.1
1.12. Kültür Vekâleti
1.12.1. Merkez Teşkilât Kanununda Yapılan Değişiklik
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 10 Haziran 1933'te Maarif Vekâletinin
Merkez Teşkilâtı ve Görevleri hakkında bir kanun çıkarmıştı. Ancak, zaman
içinde bu kanunda bazı değişiklikler yapılması gündeme geldi. Hazırlanan tasan,
3 Haziran 1935'te Meclis Genel Kurulunda ele alındı. 2287 sayılı Yasanın 1.
maddesi değiştirilerek Kültür Bakanlığı Merkez Örgütü şöyle belirlendi.
A) Yönetgerlik
B) Kültür danışıtı
C) Kültür Kurulu
Ç) İspekterlik Kurulu
D) Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğü
E) Orta Öğretim Genel Direktörlüğü
F) İlk Öğretim Genel Direktörlüğü
G) Ertik ve Teknik Öğretim Genel Direktörlüğü
H) Ar Genel Direktörlüğü
I) Özel Okullar Direktörlüğü
/ bkz. TBMMZb. C, c.4, s. 200-202
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J) Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü
K) Yayın Direktörlüğü
L) Öntükler ve Müzeler Direktörlüğü
M) Kitapsaraylar Direktörlüğü
N) Okul Müzesi Direktörlüğü
O) Zat İşleri Direktörlüğü
Ö) Özel Büro Direktörlüğü
P) Yapılar Daynası
R) Gereç Direktörlüğü
S) Arşiv Direktörlüğü
Bazı direktörlüklerin görevi de saptanmıştı. Okullarda okullar dışında dra
matik sanatlarla, müzik ve plastik sanat işlerinin ulusal ülküye uygun olarak
yürümesine ve yayılmasına, ulusun bu yönde yetişmesine ve yücelmesine çalış
mak ve bu çalışmanın sosyal eğitim bakımından gereği gibi verimli olması yol
larını aramak ve göstermek Ar Genel Direktörlüğüne; Kültür Bakanlığınca
çıkarılacak her türlü basma yazı ve resimlerle ilgili işler, Kültür Kurulunca
onanan özel yazılarla okul kitaplarına eser yazma ve çevirme hakkına ilişkin
yönetsel işler, devlet kitapları dönenge işleri, basma yazı ve resimleri derleme,
tüm kanun, tüzük, öğrenek ve emirleri toplanma, gerekenleri gerekli yerlere
dağıtılma, Bakanlıkça hazırlanan kitap ve dergileri çıkarma ve dağıtılma, yayın
direktörlüğüne; okulların Beden eğitimi ve izcilik işleri, okullarda askerliğe yetiş
tirme derslerinin işleri, Kültür Bakanlığının seferberlik işleri, Beden eğitimi ve iz
cilik direktörlüğüne verilmişti.1
1937'de 3087 sayılı yasa ile 2887 sayılı yasanın 12. ve 13. maddelerinde de
değişiklik yapılmıştır.
Her vekalette oluşturulan seferberlik şubesinin görevlerini Beden Terbiyesi
Müdürlüğü yürütüyordu. Bu işin önem kazandığının görülmesi üzerine Maarif
Vekâleti Teşkilât Yasasının 1. maddesinde bir değişiklik yapılarak 3225 sayılı
yasa ile merkez örgütlerine seferberlik direktörlüğünü eklemiştir. Bu direktörlüğe
millî seferberlik talimatnamesinde yazılı işlerin yapılması, Kültür Bakanlığına
bağlı bütün okul ve kurumların seferberlik işleri, hava ve gaz taarruzlarına karşı
korunma işleri, Okulların askerliğe hazırlık dersleri gibi işler verilmişti.2
2887 sayılı yasanın 5. maddesinde de bir değişiklik zorunlu olmuş ve okullar
dan Beden eğitimi ve izcilik işleriyle, okullar dışındaki Beden eğitimi işleri
Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğünün görevleri arasına alınmıştır.
/ TBMMZb. C, V. Devre, C, 4, s.9-11, S. Sayısı U2'ye ek
2bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C. 19, s. 156
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Kültür kurumlarının her yıl artması yazışmaların çoğalmasına yol açmıştır.
Başbakanlık arşivinin modern yöntemlerle düzenlenerek yararlı bir hale getirebil
mesi için Maarif Vekâletinin merkez teşkilatı yasasında değişiklik yapılması
düşünülmüş ve bu konuda hazırlanan yasa tasarısı İcra Vekilleri Heyetinde 5
Mayıs 1938'de görüşüldükten sonra TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. İlgili
Encümenlerde incelenen tasan 30 Mayıs 1938'de görüşülerek kabul edilmiştir.
Böylece, Evrak Müdürlüğü kadrosu yeniden düzenlenmiştir.1
2. TAŞRA TEŞKİLÂTINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
2.1. Yeni Oluşturulan İller ve İlçeler
Türkiye hızla gelişme sürecine girmişti. Ancak idarî örgütlenme halkın ih
tiyaçlarını karşılamıyordu. Nüfus hızla artmakta, yollar yapılmakta, demiryolları
yaygınlaşmakta, halkın birbiriyle ilişkisi yoğunlaşmaktaydı. Bu da yeni idarî ör
gütlenmelere gidilmesini zorluyordu. Halkçılığı temel ilke edinmiş olan Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti halkın ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyordu.
Dahiliye Vekâleti daha iyi bir idare için yeni kazalar kurmakta,vilayetlerde vali
muavinliği ve maiyet memurlukları oluşturulmaktaydı.
Doğu bölgesinde alan geniş olmasına rağmen nüfus azdı. Bu durum göz önün
de bulundurularak zaman zaman idarî yapıda değişiklikler yapılmıştı. İç güven
liğin sağlanması, sosyal ve kültürel gelişmenin hızlandırılması, halk ile Hükümet
arasında ki ilişkilerin pekiştirilmesi için idarî örgütlenmede yeniden bir düzen
lemeye gidilerek yeni vilayet ve kazaların oluşturulması gündeme geldi. Dahiliye
Vekâletinin yaptığı bir çalışma sonunda 4 vilayet 13 kaza kurulması bu oluşum
nedeniyle bazı kazaların bağlı olduğu illerin değiştirilmesi ve 17 merkez kay
makamlığı oluşturulması gerektiği saptandı. Bu doğrultuda bir tasarı hazırlanarak
İcra Vekilleri Heyetine sunuldu. 15 Kasım 1935'te İcra Vekilleri Heyeti tasarıyı
görüştü ve Meclis'e sunulmasını kararlaştırdı. Tasarı 20 Kasım 1935'te Meclis
Başkanlığına gönderildi. Dahiliye ve Bütçe Encümenlerinde görüşülen tasarı
gerekçesiyle birlikte 25 Aralık 1935'te Meclis Genel Kurulunda ele alındı.
Burada yapılan kısa tartışmadan sonra Hakkari'ye bağlı Şemdinli, Bitlis'e
bağlı Hizan ve Kotum, Diyarbekir'e bağlı Bismil ve Eğil, Van'a bağlı Gürpınar,
Ağrı'ya bağlı Patnos, Elaziz'e bağlı Karakocan ve Sivrice olmak üzere 9 kaza;
Borçka, Artvin, Şavşat, Hopa ve Erzurum vilayetinin Yusufeli kazasını içine ala
cak şekilde merkezi Artvin olmak üzere Çoruh vilayeti; Çoruh vilayetinin Rize,
Pazar kazalarını içine alacak şekilde merkezi Rize olmak üzere Rize vilayeti,
Şemdinli, Hakkari, Gevar kazalarıyla Siirt vilayetinin Beytüşşebab kazalarını
1 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C. 25, s. 312, S. Sayısı: 198, s. 1-2
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içine alacak şekilde merkezi Çölemerik olmak üzere Hakkâri vilayeti; Muş
vilayetinin Bitlis, Mutki ve Van vilayetinin Ahlat kazası ile Hizan ve Kotum
kazalarını içine alacak şekilde merkezi Bitlis olmak üzere Bitlis vilayeti; Muş
vilayetinin Çapakçur,Genç, Solhan ve Bingöl kazalarıyla Erzincan vilayetinin
Kiğı kazasını içine alacak şekilde merkezi Çapakçur olmak üzere Bingöl vilayeti;
Erzincan vilayetinin Pülümür, Elaziz vilayetinin Nazimiye, Hozat, Mazgird,
Ovacık, Pertek, Çemişkezek kazalarını içine alacak şekilde Tunceli vilayeti adıy
la yeni idarî birimler oluşturuldu. Hükümet görülecek ihtiyaca göre başka bir yere
taşınmak üzere Tunceli vilayetinin kuruluş aşamasında merkezini Elaziz kazası
olarak belirlemişti. Ayrıca Muş vilayetinin Sason kazası Siirt'e Ağrı vilayetinin
Malazgird kazası da Muş vilayetine bağlanmıştı.Böylece idarî örgütlenmede ol
dukça önemli değişiklik yapılmış oldu.1
Vilayetlerin, gelişen Türkiye'nin sorunlarının çözümüne daha çok katkıda
bulunabilmek amacıyla yeni kazaların kurulması için yaptıkları başvurular üze
rine Dahiliye Vekâleti Ankara'da Çankaya, Antalya'da Gündoğmuş, Balıkesir'de
Manyas, Burdur'da Yeşilova, İstanbul'da Eyüp, Kastamonu'da Kargı, Kocaeli'de
Gölcük, Çanakkale'de Yenice, Ordu'da Gölköy olmak üzere 9 kazanın kurul
masını önermiş bu öneri gerek İcra Vekilleri, gerekse TBMM Genel Kurulunca
olumlu bulunarak hazırlanan yasa tasarısı 9 Haziran 193 6'da kabul edilmiştir. Ay
rıca bir vilayette idare heyeti oluşturulması, beş vilayette vali muavinliği ve 25
maiyet memurluğu ihdas edilmesi de kararlaştırılmıştır.2
Güney sınırlarındaki olayların artması, sınıra yakın yerlerde iç güvenliğin
bozulmasına yönelik girişimler İçişleri Bakanlığının dikkatini çekiyor ve bu
konuda gerekli önlemler almıyordu. Özellikle Hozak nahiyesi ile Şamrah
nahiyelerinin kapsadığı bölge Diyarbakır- Mardin- Irak yollarının kavşak nok
tasında ve güneydeki kaçgunların kuzeye geçiş noktalarında bulunuyordu. İç
güvenlik bakımından önemli bir yerdi. Tunceli vilayetinin Kalan ve Erzurum
vilayetinin Karayazı nahiyelerinde de yalnız birer nahiye müdürünün ve Karakol
Komutanının bulunması idarî ve iç güvenlik bakımından yeterli olamıyordu.
Birinci Umumi Müfettişlik Diyarbakır'ın Melkiş köyünde bir kazanın oluşturul
masının yararlı olacağını düşünüyordu.
Doğu bölgesinde iç güvenliğin daha iyi bir hale getirilmesi için idarî örgüt
lerin sıklaştırılması ve böylece iç güvenliğin yakından izlenebilmesi için Mardin,
1 TBMMZb C, V. Devre, C.7, s. 171-175, S. Sayısı: 57
2 bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C. 12.s. 124. S. Sayısı: 226
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Diyarbakır, Tunceli ve Erzurum vilayeti sınırları içinde beş kaza oluşturulmasını
hükümet yararlı görüyordu. TBMM Genel Kurulunun da uygun bulması ile Mar
din vilayetinde merkezi Hazak olmak üzere İdil ve Merkezi Şamrah olmak üzere
Mazıdağı, Erzurum vilayetin de merkezi Bayraktar olmak üzere Karayazı, Diyar
bakır vilayetinde merkezi Melkiş olmak üzere Çınar, Tunceli vilayetinde merkezi
Dirik olmak üzere Kalan kazaları kuruldu1 (2 Haziran 1937).
Malatya'ya bağlı Kemaliye kazasınm halkı vilayette bitirilmesi gereken işler
konusunda güçlüklerle karşılaşıyordu. Malatya uzak olduğu gibi yollan da iyi
değildi. Oysa Erzincan daha yakındı. Demiryollarının buraya kadar uzatılması
planlandığı için Erzincan kısa süre sonra ekonomik bakımdan daha da iyileşecekti.Bu durum halkın ekonomik yaşantısına ve iç güvenliğin sağlanmasına da etki
edecekti. Hükümet bu düşünceyle Kemaliye kazasının Malatya'dan alınarak Er
zincan'a bağlanmasının uygun olacağını düşündü.
Erzuruma bağlı Tercan kazası da Erzurum'dan daha çok Erzincan'a yakındı.Bu nedenle halkın daha rahat edebilmesi için adı geçen kazanm da Erzincan'a
bağlanmasının daha uygun olacağı ortaya çıktı.
Dahiliye Vekâleti bu konuda bir tasan hazırladı. İcra Vekilleri Heyetinin 21
Mayıs 1938 tarihli toplantısında tasarı görüşülerek benimsendi ve Meclis'e sunul
masına karar verildi. 4 Mayıs 1938'de tasan Meclis Genel Kurulunda görüşülerek
kabul edildi.Böylece Kemaliye ve Tercan kazaları köyleriyle birlikte Erzincan'a
bağlanmış oldu. Bunun yanında Malatya'nın Arabkir kazasına bağlı Ağın
nahiyesinin de köyleriyle birlikte Elazığ'ın Keban kazasına bağlanması kararlaş
tırıldı.2
Siirt'in Sason kazası sınırları içinde bulunan Kalmesdağı-Başursuyu-Diçle'nin güneyi Batman suyu ve Baştirim'in kuzey sının içinde kalan coğrafyada
yaşayan Beleki, Çiri, Malaşeref, Poran, Babusi, Pencinaran, Alyan, Remman ve
Reşkotan aşiretleri Şeyh Sait isyanında ve diğer bir çok olaylarda kuzey ile güney
bölgelerinde yaşayan aşiretler arasındaki haberleşmeyi sağlayıcı bir rol üstlen
mişti. Gerek, Kuzey ve Güney'de yaşayan aşiretler arasında bulunmalan, gerek
se isyancı tavırlarıyla tanınmış aşiretlerle ilişkide bulunmaları yüzünden, sık sık
"şekavet" çıkaran, kaçakçılık yapan kişileri gizleyen bu bölgenin daha sıkı dene
tim altında tutulması, Birinci Umumî Müfettişlik ısrarla istiyordu. Bunun için söz
konusu bölgede Hükümet otoritesini güçlendirmek, halkın kültürel ve ekonomik
bakımdan kalkınmasını sağlamak için Hükümet, Sason kazasına bağlı Hazo
nahiyesi merkez olmak üzere Kozluk ve Merkezi Ziyaret olmak üzere de Baykan
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.19, s. 44, S. Sayısı: 183
2 TBMMZb.C, V. Devre, C.25, s.9-10, S.Sayısı: 165
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kazalarının oluşturulmasını yararlı gördü. Nitekim 7 Nisan 193 8'de bu konuda bir
yasa çıkarıldı.
İsparta vilayetinin Eğirdir kazasına bağlı Sütçüler nahiyesi geniş dağlık ve
ormanlık bir alanı kaplıyordu. Kendisine bağlı 24 köyü vardı. Eğirdir ise 70 km
uzaktaydı. Yazın bölgeye gelen konar göçerler iç güvenliği bozuyordu.Suçluyu
yakalamak üzere suç yerine güvenlik güçleri ulaşıncaya kadar suçlular kay
boluyor ve suç aletleri ortadan kaldırılıyordu.Bölge ekonomik bakımdan geliş
meye uygundu. Zeytin ağaçları çoktu. Pamuk, susam ve pirinç ekimi de yapılıyor
du. İç güvenliği sağlamak ekonomik gelişmeyi hızlandırmak üzere Sütçülerin
kaza yapılması istendi ve bu konuda hazırlanan tasan da 20 Mayıs 1938'de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi.1
Türkiye bir devrim geçirirken bazı, kaza ve köy adlarında da değişiklik
yapılıyordu. Çünkü o günlerin devrimci heyecanına uymuyordu bazı adlar. Bunun
yanında benzer adlar da birey ve devlet işlerinde karışıklıklara ve gecikmelere yol
açıyordu. Tüm bunları gidermek amacıyla bir düzenlemeye gidilmesi kararlaş
tırıldı. Bu konuda Dahiliye Vekâleti bir yasa tasarısı hazırladı.
Tasan İcra Vekilleri Heyetinin 20 Nisan 1936 tarihli toplantısında kabul edi
lerek TBMM Başkanlığına sunuldu. Dahiliye Encümenince de incelenen tasarı 1
Haziran 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek kabul edildi.
Yasa 1426 sayılı vilayet idaresi yasasında değişiklik yaparak, "Vilayet teşkili
veya mevcut vilayetlerinden birinin kaldırılması, veyahut vilayet merkezinin veya
adının değiştirilmesi "m Devlet Şurası'nm görüşlerinin alınarak yapılmasını; kaza
oluşturulmasını, kaldırılmasını, bir kazanın bir vilayetten başka bir vilayete bağ
lanmasını, vilayet idare heyeti ve umumî meclislerin görüşü alınarak kanunla
yapılması, vilayet smırlannın, kaza merkezinin, smırlannın ve adlannm değiştiril
mesini, nahiye teşkilini veya kaldmlmasını veya bunların merkez ve smırlannın
değişti-rilmesini, bir kazadan başka bir kazaya bağlanmasını alakalı vilayetler
idare heyetlerinin ve umumî meclislerinin görüşleri alındıktan sonra Dahiliye
Vekâletinin karan ve Reisicumhurun tasdikiyle yapılmasını öngörüyordu.
Nahiye ve köy adlarının değiştirilmesi yeniden köy teşkili köylerin birleştiril
mesi, aynlması veya bir nahiyeden başka bir nahiyeye bağlanması vilayet idare
heyet ve umumî meclislerinin düşünceleri alındıktan sonra Dahiliye Vekâletinin
tensibi ile vilayetçe yapılacaktı.2
/ bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C.25, s.96, S.Sayısı: 180
2 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.12, s. 14, S. Sayısı: 207
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2.2. Belediye Kanununda Yapılan Değişiklik
1580 sayılı Belediye Yasası ile 28 Nisan 1926 tarih ve 831 sayılı Sular
Kanunu ve 2290 sayılı belediye yapı ve yollar kanununu belediyelere birçok vaz
ife yüklemiş; Belediyeleri, belde halkının sağlık, selamet ve refahını arttıracak iş
ler yapmakla yükümlü kılmıştı.
Ayrıca; beldelerin haritalarını, geleceğe yönelik planlarını hazırlatmak, içme
sularını getirtmek, aydınlatma ile ilgili çalışmalarda bulunmak Belediyelerin
temel ödevleri arasındaydı.
Gelişen koşullar karşısında Belediye yasasında değişiklik yapılması zorunlu
olmuş ve bu konuda hazırlanan tasarı 13 Aralık 1934'te İcra Vekiller Heyeti'nde
görüşülerek TBMM Başkanlığına sunulmuştu. İlgili komisyonlarda da görüşül
dükten sonra 7 Haziran 1935'te TBMM Genel Kurulunda tasarı ele alınmış ve
kabul edilmiştir.
Buna göre; Belediye Kanunu uygulanacak ve nüfusu 10.000'dan yukarı olan
yerlerde harita ve plân yapma, içme suları, spor alanları ve lağım işlerini 2490
sayılı Yasa çerçevesinde Dahiliye Vekâleti yaptıracaktı. Bu işler için Dahiliye
Vekilinin Başkanlığında, Nafıa, İktisat, Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti tem
silcileriyle Dahiliye Vekâleti Müsteşarı ve Mahallî İdareler ve Belediyeler Ban
kası Genel Müdürleri ve Ankara İmar Müdüründen oluşan "Belediyeler İmar
Heyeti" adıyla bir heyet oluşturulacaktı.1
3. SİYASÎ MÜSTEŞARLIKLARIN KURULMASI VE
KALDIRILMASI
Devlet işlerinin sürekli yoğunlaşması nedeniyle vekaletlere ait işlerin
yapılabilmesi giderek zorlaşıyordu. Her işte sonsözü söylemek, son kararı vermek
kuşkusuz ki Büyük Millet Meclisine karşı siyasî sorumluluğu olan vekile aitti. İc
ra vekillerini oluşturan her vekilin gerek vekaletinde ve gerek Heyet-i Vekile'de
özellikle de Büyük Millet Meclisi 'nde yükünü azaltabilmek verimliliğini daha da
arttırabilmek için Siyasî Müsteşarlıkların oluşturulması düşünülmüştü. Vekil ile
ortak siyaset izlemek, verilen görevden sorumlu olmak üzere siyasî müsteşarların
milletvekilleri arasından seçilmesi uygun bulunmuştu. Böylece ilerde vekil ola
bilecek kişilerin yetişmesi için de bir kapı açılmış olacaktı.
Siyasî müsteşarlar Başvekilin önerisi, Cumhurbaşkanının onayı ile Büyük
Millet Meclisi üyeleri arasından seçilerek atanacaktı. Siyasî Müsteşarlar vekil
lerin görev, izinli ve herhangi bir nedenle geçici bir süre görevlerinden uzak kal1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.4, S. Sayısı: 167, s. 12, s. 72-73
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ması halinde ona vekâlet edebilecekti. Siyasî Müsteşarlar Divan-ı Ali'de yar
gılanacak, haklarında cezai takibat yapılır ise görevlerinden alınacaktı.1
Vekâletlerdeki verimliliği bu yolla artırmayı düşünen Başbakan İsmet Paşa ve
153 arkadaşı Anayasada yapılması öngörülen değişikliğin içine siyasî müsteşarlık
ları da koymuşlardı. Anayasada yapılan değişikliğe göre siyasî müsteşarların da
Millet vekilleri arasından seçilmesi, siyasî müsteşarların görevleri, sorumluluklan
ve sayılarının özel kanunla belirlenmesi, "mezun ve mazur" bir vekile siyasî müs
teşarın da "niyabet" edebileceği Divan-ı Âliye gönderilen bir siyasî müsteşarların
görevinin sona ermesi, siyasî müsteşarların yargılanmasının Divan-ı Âli'de yapıl
ması uygun bulunmuştu.2 5 Şubat 1937'de yapılan görüşmelerde Anayasa değişik
liği kabul edildi. Böylece Siyasî Müsteşarlıklar da Anayasadaki yerini aldı. Bu
değişikliğin ardından 8 Şubat 1937'de Trabzon Milletvekili Hasan Saka'nın hazır
ladığı "Devlet Dairelerinin Vekâletlere Tefriki ve Siyasî Müsteşarlıklar Teşkili
Hakkında" ki kanun teklifi Meclisin gündemine geldi.
Trabzon Milletvekili Hasan Saka Bey, Cumhuriyet rejimi içinde ülkenin
gelişmesine koşut olarak iş faaliyetlerinin de hızla ilerlediğini, bundan doğan ih
tiyaçların idarî teşkilât kadrolarını genişletmekle giderilemeyeceğini, belirterek
"Hazırlık devrelerini geçiren Devlet muameleleri bunların mesuliyetini üzerine
almış siyasî şefler tarafından görülüp tetkik edilmedikçe ve icab eden kararlar
verilmedikçe bu muameleler ikmal edilmiş olamaz... Devlet dairelerindeki bu art
ma ve çoğalma Hükümet efkarının idarî ve icraî görevlerini artırmakla kalmayıp
Büyük Millet Meclisindeki faaliyetlerini de etkilemektedir" dedikten sonra İcra
Vekilleri Heyetini teşkil eden vekaletlerde bir genişlemeye gereksinim duyul
duğunu; bunun için de "parlamentaire müsteşarlıkların kurulmasını öneren
kanun teklifini hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunduğunu belirtti.3 Bu öneri her
şeyden önce Teşkilât-ı Esasiye Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıl
masını öngördüğü için Kanun-i Esasi Encümenine gönderildi. Kanun-ı Esasi En
cümeni teklifi inceledikten sonra şu maddeleri içeren bir metin oluşturarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.
MADDE 1- Devlet daireleri, biri Başvekâlet olmak ve adedleri on ikiden az
ve on altıdan fazla olmamak üzere vekâletlere ayrılır. «Devlet Vekili» denilen
vekâletsiz vekiller de bu âdâda dahildir.
MADDE 2- İcra Vekileri Heyetinin kaç vekâletten terekküb edeceği, her
kabine teşkilinde Başvekil tarafından gösterilen ve Cumhurreisinin tasdikına ik
tiran eden kabine azasına göre taayyün eder.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.16, S. Sayısı: 89 s. 3
2 bkz. a.g.e., S. Sayısı: 89, s. 1
3 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.16, S. Sayısı: 95

335

Siyasî müsteşarlar;
MADDE 3- Siyasi müsteşarların adedini ve hangi vekâlet işlerinde vazife
göreceklerini Başvekil tayin eder ve kararnamesi ona göre tanzim ve tasdik
olunur. Lüzumuna göre bir vekâlet için birden fazla siyasî müsteşar seçilebilir.
MADDE 4- Siyasî müsteşarların İcra Vekilleri Heyetinin içtimaına iştiraki
Başvekilin davetiyle olur. Vekiller Heyetinde reyleri istişaridir.
MADDE 5- Siyasî müsteşarlar, kendilerine tevdi olunan muayyen işlerden
dolayı şahsi mesuliyet yüklenmiş olurlar. Ancak bu işlerden dolayı vekillerin
Büyük Millet Meclisine karşı siyasî mesuliyetleri tamamen bakidir.
MADDE 6- Mensub oldukları Hükümetin toptan istifa veya ıskatiyle siyasî
müsteşarların vazifeleri de nihayet bulur. Ancak bir vekilin münferid istifa veya
ıskatı o vekâletteki siyasî müsteşarın da çekilmesini intaç etmez.
MADDE 7- Siyasî müsteşarların vazifeleri umumî surette ve mesul vekilin
direktifi dairesinde; vekilin bizzat yapacağı bütün işlerde vekile yardan etmek,
idaresi kendilerine verilen muayyen vekâlet hizmetleri hakkında icab eden karar
ları vermek, vekâletin, Büyük Millet Meclisindeki işlerini vekiller namına takib ve
intaç eylemek, vekillerin muhatab oldukları suallere vekil namına cevab vermek
ten ibarettir.
MADDE 8- Siyasî müsteşarların yedinci maddede esasları gösterilen vazi
felerinin hudud, derece ve nevileri İcra Vekilleri Heyeti tarafından ayrıca bir
kararname ile tayin olunur.
MADDE 9- Siyasî müsteşarlara mebusluk tahsisatına ilâve olarak ayda iki
yüz lira tahsisat verilir.
MADDE 10- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 11- Bu kanun hükümlerini Başvekâlet tatbika memurdur."
Bu teklif 8 Şubat 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek
kabul edildi.1 Böylece siyasî müsteşarlık kurumu Cumhuriyet tarihindeki yerini
almış oldu. Başvekil İsmet İnönü; Siyasî Müsteşar olarak atanmalarını istediği
kişileri Cumhurbaşkanlığına önerdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 23
Mart 1937'de şu kişilerin siyasî müsteşar olarak atanmalannı onayladı.
Adliye Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına

: Salah Yargı (Kocaeli)

Milli Müdafaa Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına: Necip Ali Küçüka (Denizli)
Dahiliye Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına

: Abdülmuttalip Öker
(Malatya)

7 bkz. TBMMZb.C, V. Dönem, V. Devre, C.16, s. 108-109, S. Sayısı: 95, s.4-5 95, s.4-5
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Maarif Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına

: Nafi Atuf Kansu (Erzurum)

Ziraat Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına

: Rıza Erten (Mardin)

İktisat Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına

: Ali Rıza Türel (Konya)

Nafıa Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına

: Sırrı Day (Trabzon)

Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti
Siyasî Müsteşarlığına

: Dr. Hulusi Alataş (Aydın).1

2 Nisan 1937'de Maliye Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına: Faik Baysal (Kay
seri), 2 Nisan 1937'de Dışişleri Vekâleti Siyasî Müsteşarlığına: Numan
Menemencioğlu (Gazi Anteb),2 Ziraat Vekâletinin gösterdiği gereksinim
dolayısıyla Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan da siyasî müsteşar olarak
atanmıştır.3
"Hükümetle meclis arasında ki bağı güçlendirmek?' amacıyla kurulan4 siyasî
müsteşarlıklar kurulduktan sonra umulan faydayı vermedi. İsmet İnönü'nün Baş
vekillikten ayrılmasından sonra Siyasî Müsteşarlıklar koruyucusuz kaldı.Atatürk
de bu kuruma pek sıcak bakmamıştı. Özellikle kimi vekilin kendilerine göz dol
durmayan silik kişileri siyasî müsteşar olarak seçmesi kuruma karşı tepkileri ar
tırmıştı.5 Celâl Bayar Başbakan olunca siyasî müsteşarlıkları kaldırmaya karar
verdi. Başvekil Celâl Bayar'in evinde Atatürk'ünde katıldığı bir toplantı yapıldı
ve bu toplantıda siyasî müsteşarlıklara gerek olmadığı sonucuna varıldı.6 Bu top
lantı sonrası gelişmeleri Ziraat Vekilliği Siyasî Müsteşarı Ali Rıza Erten şöyle an
latmaktadır.
"Siyasî müsteşarların istifa ettirildiği gece, ben Maarif Vekili rahmetli Saffet
Arıkan'la beraberdim; nedense her ikimiz de o geceki Vekiller Heyetinin toplan
tısından geç haberdar edildik. Ben Arıkan'dan gece yarısından sonra ayrılıp eve
gelmiş ve yatmıştım. Saat üçe doğru bir polis gelip beni uyandırdı ve Başvekil
Celâl Bayar'ın evinde toplanmış olan Vekiller Heyetine çağrılmış olduğumu söy
ledi ve gitti.
Ben Başvekilin evinin kapısından içeri girdiğimde, Başvekilin Hususî Kalem
Müdürü Sedes beni sağ taraftaki yan odaya alarak Başvekili beklememi söyledi.
Biraz sonra Başvekil Celâl Bayar, elinde bir kâğıt olduğu halde, içeri girdi ve
siyasî müsteşarlıktan istifa edeceğimi, bu istifa meselesinin şahsımla alâkası ol1
2
3
4
5
6

TBMMZb. C, V. Devre, C.16, s. 249
bkz. Ulus, 26 Mart, 3 Nisan 1937, s. 1,2
TBMM Zb. C, V. Devre, C. 19, s. 174
Falih Rıfkı Atay, "Siyasi Müsteşarlar", Ulus, 26 Mart 1937, s. 1
bkz. Hilmi Uran, Hatıralarım, Ankara, 1959, s. 305
bkz. Ulus, 22 Kanunevvel 1937
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mayıp umumî bir prensip mahiyetini taşıdığını ve istifanamemin de şu şekilde
yazılacağını söyleyerek elindeki kâğıdı bana uzattı ve yazdıktan sonra içeriye gel,
ver dedi.
Ben de istifanameyi yazıp imzaladıktan sonra sol taraftaki büyük salona gir
dim. Salonda başta rahmetli Atatürk olmak üzere bütün vekiller ve siyasî müs
teşarlar mevcuttu. Yalnız Maarif Vekili Saffet Arıkan'la Hariciye Vekili Dr. Tevfık
Rüştü Araş ve siyasî müsteşarlardan da Numan Menemencioğlu ile Ali Rıza Türel
yoktu, istifanamemi Başvekile takdim ettim ve gösterilen yere oturdum.
Ben oraya varmazdan evvel siyasî müsteşarlıkların lüzumu ve lüzumsuzluğu
görüşülmüş ve kaldırılarak Anayasadan çıkarılması hususlarına ait formalitenin
ve bu baptaki tasarıların kaleme alınması, rahmetli Salah Yargıya tevdi olunmuş
imiş.
Ben yerime oturduktan sonra Atatürk'ün birkaç sualine muhatap oldum. Ben
den evvel, orada çok heyecanlı safhalar geçmiş olacak ki, herkes dört gözle bana
bakıyor ve verdiğim cevapları dikkatle dinliyordu. \
O gece istifaları alınan siyasî müsteşarlar şunlardır;
Adliye Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: Salah Yargı

Millî Müdafaa Vekâleti Siyasî Müsteşarı : Necip Ali Küçüka
Dahiliye Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: Muttalip Öker

Hariciye Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: Numan Menemencioğlu

Maliye Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: Faik Baysal

Maarif Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: Nafi Atuf Kansu

Nafı Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: Sırrı Doy

İktisat Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: Ali Rıza Türel

Ziraat Vekâleti Siyasî Müsteşarı

: A.M. Rıza Erten ve Tahsin Coşkan

Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekâleti
Siyasi Müsteşarı

: Dr. Hulusi Alataş'tırJ

Siyasî Müsteşarlıkların kaldırılması kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine
getirildi. Başvekil Celâl Bayar ve 152 arkadaşıyla birlikte hazırladığı Anayasanın
44, 47, 48,49, 50 ve 61. maddelerinde değişiklik yapılmasını isteyen bir tasarıyı
24 Kasım 1937'de şu gerekçelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
sundu.
1 bkz. Hilmi Uran, Hatıralarım, Ankara, 1959, s. 305
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"Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Geçen içtima yılı içinde Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair Büyük Meclisçe kabul buyurularak neşredilen 3115 sayılı Kanun
la Devlet Teşkilâtı arasında siyası müsteşarlıklar ihdas edildiğinden bu müsteşar
ların tayini tarzı ve vazife ve mesuliyetlerinin tesbiti ve salâhiyetlerinin esası ve
vazifelerinden düşmeleri usul ve şekli ve Divanı Alide muhakeme edileceklerine
dair olan esas hükümler Teşkilâtı esasiye kanununun 44, 47, 49, 50 ve 61 inci
maddelerine ilâve olunmuş ve müsteşarlıkların vazifelerine müteallik müteferri
ahkâm da 3117 sayılı Kanunun ikinci kısmında tasrih kılınmıştı.
Siyasî müsteşarlıkların bu kanunlar tatbik mevkiine geçtikten sonra fiiliyat,
bu teşkilâttan beklenen faydanın husul bulmadığı neticesini göstermiştir.
Vekillerin yüksek mesuliyetlerinde kendilerine yardımcı olacağı ve bu suretle
vekillerin yükünü ve mesuliyetlerini tahfif etmek yolundaki mülâhaza siyasî müs
teşarlıkların ihdasının kuvvetli bir sebebi olarak düşünülmüşse de salâhiyet
sahibi olan vekillerin kuvvet ve kudretlerinin kendi sahalarına münhasır olması
lâzımgelib diğer zevatın bu kudret ve salâhiyete iştiraki vekillerin otoritelerini
tenkis edecek mahiyet arz edeceği gibi bir vekâlette vekil ile siyasî müsteşar
arasında her zaman noktai nazar farkının doğurabileceği bir ihtilâf hali de
Hükümeti zaafa duçar edebilir.
Müsteşarlık mütehassıs bir memuriyet olduğundan Büyük Millet Meclisi azası
arasından seçilecek siyasî müsteşarların da ihtisas ve kabiliyetlerinden ileride is
tifade edebilmek için idarî ve icraî vazifelerde önce müsteşar olarak bulundurul
malarının faydalı olacağı hakkındaki mülâhaza da bunların çalışacakları
vekâletlerde pek tabiî olarak vekilin emri altında bulunacaklarından bu hal ener
jileri üzerine müessir olarak ati için hizmet edebileceklerden umulan faydanın
fevt olması ihtimalini kuvvetli olarak meydana çıkarmıştır.
Kanunun tatbikından sonra bu vazifeye alınan bilgi ve kudret itibarile güzide
vasıfları haiz arkadaşların sekiz ay içinde gördükleri tecrübe ile bilfiil edindikleri
kanaat sonuncunda siyasî müsteşarlıkların ihdasında derpiş edilen faydaların
husul bulmadığı neticesine varmışlar ve kâffesi vazifelerinden aflerini dileyerek
bu kanaatlerini izhar eylemişlerdir.
Bu teşkilâtın tatbik edildiği memleketlerde dahi teşkilât aleyhinde ileri
sürülen nazarı ehemmiyete almağa değer mahzurlar derpiş edilen faydaların is
tihsal edilmediğini göstermektedir.
Şu hale göre Devlet Teşkilâtında zaaf husule getiren bu teşkilâtın lüzumsuz
luğu bir prensib olarak tahakkuk etmiş ve bu sebeble müsteşarlık teşkilâtının il
gası yerinde olacağı mütalea edilmekte bulunmuştur.
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Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 48 inci maddesinde Vekâletlerin adedi kanunla
tayin olunur denmektedir. Halbuki, Devlet işlerinin inkişafına ve işlerin lüzumsuz
yere parçalamayacak surette vekâletlere ayrılması zarurî bulunduğuna göre
lüzum ve ihtiyaç göz önünde tutularak vekillikler adedinin artması veya mevcut
tan birinin ilgası her vakit yapılabilecek bir iş olduğundan aded kaydının ana
kanunda yer tutmasının muvafık olmayacağı aşikâr bulunmakla 48 inci madde
teklif lâyihasında yazılı olduğu gibi vekâletlerin teşkili suretinin mahsus kanuna
tâbi bulunması şeklinde değiştirilmiştir. Siyasî müsteşarlardan bahis bulunan
Teşkilâtı esasiye kanununun 44, 47, 49, 50 ve 61 inci maddelerinde yazılı fık
raların kaldırılması ve 48 inci maddenin de izah edilen sebebe göre değiştiril
mesine dair tanzim edilen bu kanun teklifinin Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 102
nci maddesi mucibince müzakere ve kabulünü Yüksek Meclisin tasvibine arzeyleriz." denildikten sonra Teşkilâtı Esasiye Kanununun 44, 47, 49, 50 ve 61 mad
delerinde yazılı siyasî müsteşarlıkla ilgili kısımların çıkarılması istenmiştir.1
Teşkilât-ı Esasiye Encümenince de olumlu bulunan teklif 29 Kasım 1937'de
TBMM'de tartışmaya açılmış ve Anayasanın ilgili maddelerindeki değişiklik
kabul edilmiştir.
Yapılan değişiklikler özetle şunlardır:
Başvekil, Reisicumhur tarafından ve Meclis üyeleri arasından atanacaktı.
Diğer vekilleri Başvekil Meclis üyeleri içinden seçecek, Reisicumhurun onayı ile
Meclise arz edecekti. Meclis toplantı halinde değilse arz işlemi Meclisin toplan
masına ertelenecekti. Hükümet hattı hareket ve siyasî noktai nazarını en fazla bir
hafta içinde Meclise bildirecek ve güven taleb edecekti.Vekillerin görev ve
sorumlulukları, Vekâletlerin kurulması özel kanunla yapılacaktı. İzinli veya her
hangi bir nedenle görevinde bulunmayan bir vekile; İcra Vekilleri Heyeti üyesin
den biri geçici olarak vekâlet edecekti. Ancak bu vekâlet bir vekil için olacaktı.
İcra Vekillerinden birinin Divanı âliye şevkine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisince verilen karar onun vekâletten ayrılmasını gerektirecekti. Görevlerinden
dolayı İcra Vekilleri ile Şûrayi Devlet ve Temyiz Mahkemesi başkan ve üyelerini
ve Cumhuriyet Başsavcısını yargılamak üzere bir Divan-ı Âli teşkil olunacaktı.2
Teşkilât-ı Esasiye Kanununda yapılan bu değişikliği yeterli bulmayan Baş
vekil Celâl Bayar ve on sekiz arkadaşı Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve
siyasî müsteşarların vazifeleri hakkındaki kanunun tadiline ilişkin şu yasa
önerisinde bulunmuşlardır:3
/ bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C 20, S. Sayısı: 13, s. 1-5
2 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C 20, S. Sayısı: 13
3 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C.20, S. Sayısı: 14
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"T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına
Devlet dairelerinin vekâletlere ayrılması hakkında 8.II.1937 tarih ve 3117
sayılı Kanunun vekâletler: kabine başlıklı ve iki maddeden ibaret birinci kısmının
değiştirilmesi ve siyasî müsteşarlardan bahis bulunan ikinci kısmının ilgası hak
kında tanzim, edilen kanun teklifinin mucib sebebleri:
A) Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 48 inci maddesi hükmüne göre Devlet
dairelerinin vekâletlere ayrılması hakkında işlerin inkişafına ve işlerin lüzumsuz
yere parçalamayacak surette biri Başvekâlet olmak üzere adetle mukayyet olmak
sızın lüzum ve ihtiyaç göz önünde tutularak vekâletlere ayrılmasının Başvekilin
teklifi ve Cumhurreisinin tasdikile olacağına dair adı geçen 3117 sayılı kanunun
iki maddesi yerine bir madde ile hüküm konması,
B) Kanunun üçüncüden 9 uncu maddeye kadar olan siyasî müsteşarlara aid
hükümlerinin de bu müsteşarlıkların ilgası dolayısile kaldırılması hakkında bir
madde yazılması, Teşkilâtı esasiye kanununun değiştirilen hükümlerine uygun ol
mak zaruretinden ibarettir. İlişik olarak sunulan kanun teklifi lâyihasının Büyük
Meclisin kabul ve tasvibine arz eyleriz. 23.XI.1937"
Teklif Anayasa Komisyonunca da incelenerek olumlu bulunmuş ve bazı
değişiklikler yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.
Teklif 29 Kasım 1937'de Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.
Böylece; 8 Şubat 1937 tarih ve 3117 numaralı Kanunun Siyasî Müsteşarlıkları il
gilendiren 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9. maddeleri kaldırılmış ve siyasî müsteşarlık kuru
mu da tarihe karışmıştır.Ayrıca 3117 numaralı kanunun birinci maddesi; "İcra
Vekilleri Heyetinin kaç vekilden terekküb edeceği, Başvekilin teklifi üzerine Cum
hur Reisinin tasdikile taayyün eder. Devlet daireleri, biri Başvekâlet olmak üzere,
Devlet işlerinin inkişafına göre ve Devlet işlerini lüzumsuz yere parçalamayacak
surette Başvekilin teklifi ve Cumhurreisinin tasdikiyle vekâletlere taksim olunur "
şeklinde değiştirilerek en az 12, en çok 16 vekaletten oluşturulacağı kısıtlaması
da ortadan kaldırılmıştır.1

/ bkz.TBMMZb. C, V. Devre, C. 20, S. Sayısı: 14
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VII. BÖLÜM

YARGI ALANINDA YAPILAN
DÜZENLEMELER
1. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Bir devletin temel yapısını belirleyen, devlet organlarının birbirleriyle iliş
kilerini düzenleyen bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve
Anayasa olarak adlandırılan belgeler çağdaş devletin temel taşlarından biridir.
Türk toplumu Anayasa ile ilk kez 1876'da ilân edilen Kanun-i Esasi ile tanış
mıştır. Ne yazık ki Anayasanın yürürlükte kalış süresi çok kısa sürmüştür. Os
manlı Rus savaşının yarattığı bunalımdan yararlanan Padişah II. Abdülhamit hem
Meclis-i Umumî olarak adlandırılan Osmanlı Parlamentosunun çalışmasını dur
durmuş (14 Şubat 1878) hem de Anayasayı uygulama alanından kaldırmıştır.
23 Temmuz 1908'de Meşrutiyetin yeniden ilân edilmesi ile Meclis-i
Umumi'nin yeniden toplanacağı ve Anayasanın yeniden yürürlüğe konacağı
belirtilmiştir. 1909'da köklü değişiklik geçiren bu Anayasa Osmanlı İmparator
luğunun sonuna kadar varlığını korumuştur. Ancak zaman zaman çeşitli değişik
liğe de uğramıştır.
23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan ve yeni bir Türk
Devleti kurulmaya başlandıktan sonra yeni devlete özgü bir Anayasanın yapıl
ması sürecide başladı. 20 Ocak 1921'de 23 maddeden oluşan ve "hakimiyeti
bilâkaydu şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilgi ile
idare etme esasına müstenittir.
icra kudreti ve teşri selahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük
Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.
Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti
'Büyük Millet Meclisi Hükümeti' unvanını taşır" gibi demokrasiye açık ilkelerle
yüklü yeni bir Anayasa kabul edildi. Ancak bu Anayasa Kurtuluş Savaşı'nm sıcak
ortamında hazırlandığı için eksikleri olan bir Anayasa idi. 29 Ekim 1923'te
Anayasa'da yapılan değişiklikle Türkiye Devletinin hükümet şeklinin Cum
huriyet olduğu, Anayasa hükmü haline getirildi. Yine aynı değişiklikte devlet baş
kanının Reisicumhur olduğu, Reisicumhurun TBMM üyeleri arasından seçile
ceği, başvekili Reisicumhurun atayacağı, onun de çalışma arkadaşlarını Meclis
üyeleri arasından seçip Reisicumhurun onayına sunacağı belirtildi.1
/ bkz. Düstur 3. Tertip, C.5, s. 158, Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, s. 105; Türk Parla
mento Tarihi, II. Bölüm, 1. Cilt, s. 195-208
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Böylece Anayasanın bir eksikliği giderilmişti. Fakat Türk Devrimi ilerliyordu.
Bir yandan devrimi sürdürürken öte yandan da yeni koşullara uygun Anayasa
düzenin kurulması bir zorunluluk olarak kendini hissettiriyordu. Zira bazı konular
da hâlâ ortadan kaldırılmış olan imparatorluk döneminin Anayasal ilkeleri uy
gulanıyordu. İşte bu çelişkiyi gidermek üzere TBMM Teşkilat-ı Esasiye Komis
yonu yeni bir Anayasa teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 9 Mart 1924'te görüş
melere başladı. Tartışmalar 9 birleşim, 150 oturum sürdü. 6 bölüm ve 105 mad
deden oluşan ''Teşkilat-ı Esasiye" Kanununu 20 Nisan 1924'te kabul etti.1
Anayasa yapıldıktan sonra da Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaş
tırmayı amaçlar devrimlere devam edildi ve buna paralel olarak Anayasada bazı
değişiklikler yapma zorunluluğu ortaya çıktı.
Devletin dininin, İslâm dini olduğunu belirten (Md.2), Milletvekilleri yemini
ile Cumhurbaşkanı yeminindeki dinsel nitelikli "vallahi" sözcüğü (Md.16,38) ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasında sayılan "ahkâm-ı seviyenin
tenfızi" (Md. 26) ibareleri 10 Nisan 1928'de çıkarılarak devlet düzeni ve Anayasa
dinsel içerikten arındırıldı. 10 Aralık 1931 'de ise bütçenin malî yılbaşından üç ay
önce meclise sunulması kararlaştırıldı (Md.95). 5 Aralık 1934'te yapılan bir baş
ka değişiklikle de 22 yaşını bitiren kadın ve erkek her Türk'ün milletvekili seç
me, otuz yaşını bitiren kadın ve erkek her Türk'ün milletvekili seçilebilmesi sağ
landı. Böylece Türk kadım çağdaşlanndan daha ileri bir aşamaya getirildi.
Demokrasinin eşitlik ilkesi de en geniş anlamıyla uygulanmaya başlanmış oldu.
Türk devrimi ilerlerken ve Cumhuriyet Halk Fırkasının programında yapılan
değişikliklere koşutluk sağlamak üzere Malatya Milletvekili İsmet İnönü ve 153
arkadaşı Anayasanın 2, 44, 47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 75. maddelerinde şu gerek
çelerle değişiklik yapılmasını istediler:
T.B.M M. Yüksek Reisliğine
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 75 inci mad
delerini değiştiren kanun teklifimiz aşağıdaki yazılı mucib sebeblere ve düşün
celere dayanmaktadır:
Eldeki kanunun esas hükümleri gösteren faslının birinci maddesinde Türkiye
Devletinin bir Cumhuriyet olduğu yazılı olub bununla yalnız Devletin şekli beyan
edilmiş olur. Halbuki, Devletin şekliyle beraber siyaset ve idare tarzında takib
edeceği ana vasıfların da esas hüküm olarak gösterilmiş olması lüzumludur.
1 bkz. Türk Parlamento Tarihi, II. Devre, C.l, s. 407-492
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Bu düşünce ile 2 nci maddede milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâik ve in
kılâpçılık vasıfları da gösterilmiştir. Kanunun ikinci maddesi ile siyasî müsteşar
ların da Meclis azası arasından seçilmesi usulü 44 üncü maddeye yazılmıştır.
Kanun teklifimizin S üncü ve 4 üncü maddeler ile yeniden ihdas edilen siyasî müs
teşarların vazife ve mesuliyetlerini ve adedlerini icra Vekillerinin olduğu gibi
mahsus kanunla tayin olunacağı teşkilâtı Esasiye Kanununun 47 ve 48 inci mad
delerine ilâve edilmiş ve 5 inci madde ile de mezun ve mazur olan bir vekile siyasî
müsteşarların da niyabet edebileceği hakkında 49 uncu maddeye bir hüküm kon
muştur.
Divanı Âliye sevk edilen siyasî müsteşarların da vazifelerinin düşeceği 50 nci
maddeye ilâve edilmiştir. Siyasî müsteşarlar da Divanı Âlide muhakemelerinin ic
ra olunacağı 61 inci maddede gösterilmiştir.
Teklifimizin 8 inci maddesi ile değiştirilmesi istenilen 74 üncü madde şahıs
ların menkul ve gayrimenkul mallarının masuniyetini gösteren esaslı bir kaidenin
ne gibi hallerde sahihlerinin rızası aranmayarak alınabileceğini tesbit etmektedir.
Maddenin mevcud kanundaki şekli ihtiyaca yeter olmayıp teklifimizin 2 nci
maddesindeki esaslara göre genişlemesi zarurî bulunmaktadır.
Teklif edilen maddenin l inci fıkrası eski hüküm gibidir. 2 nci fıkra da çiftçiyi
toprak sahibi yapmak ve eşhasın tasarrufu altında olup Devlet tarafından idare
olunmak için alınacak arazi ve ormanlar hakkımda hususî istimlâk kanunları
yapılabileceği yazılmıştır.
Yurddaşların mülkiyet haklarını masun bulundurmak ve bütün kanunların bu
hakkı korumasını sağlamlaştırmak, Türkiye Devletinin önemle takib ettiği bir
esas olmakla beraber özel bir menfaatin korunması düşüncesi ile halkımızın çok
luğunu teşkil eden ve genlikleri ulusun ilerlemesi bakımından en lüzumlu olan
çiftçilerimizin geçmiş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr durumunda kalması in
kılâpçı Türkiye 'nin ana siyasasına uyamayacağından bu büyük menfaatin elde
edilmesi emrinde hususî hakları da göze alarak Menafıi umumiye için)
belediyelerin ve Hükümetin tatbik ettikleri istimlâk kanunlarında ve o kanunlar
daki şartlardan başka hükümlerle hususî istimlâk kanunları yapılmasının ana
kanunumuzda yer tutması lüzumlu olduğu düşünülmüştür. Ulusumuzun tabiî ser
vet kaynağı olan ormanların da tahribden korunması ve iyi yetiştirilip idaresi için
eşhas uhdesinde olan ve kanununa göre istimlâk edilebilecek olan ormanlar hak
kında da ayni surette hususî hükümleri havi kanun yapılması esası maddeye kon
muştur.
Teklifin 9 uncu maddesi ile 75 inci maddenin l nci fıkrasındaki bir tabir kal
dırılmıştır.
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Maddenin son fıkrası, mevcud hükmün olduğu gibi ifadesinden ibarettir.
Bu kanun teklifinin Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 102 inci maddesine göre
müzakere ve kabulünü Yüksek Meclisin tasvibine arz eyleriz.1
Bu teklif Anayasa Komisyonunda incelenerek şu gerekçelerle olumlu bulun
muş ve yasalaşması için TBMM'ne sunulmuştur.
"3 Şubat 1937
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 75 inci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Malatya Mebusu İsmet İnönü ve arkadaşları
tarafından yapılan teklifi kanunî encümenimize havale edilmiş ve teklifi vaki mez
kûr kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince nisabı ekseriyeti haiz
bulunduğu anlaşılmış olmakla okundu ve görüşüldü.
Halen meri Teşkilât-ı Esasiye Kanununun esas hükümlerini gösteren birinci
faslının birinci maddesinde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu yazılı
bulunması ile Türk Devletinin yalnız şekli gösterilmiş olup esas teşkilât kanunun
da, yeni Türk Devletinin şekli ile beraber doğuş tarzının ve kuruluşunda hâkim
olan ve fiiliyat sahasında şimdiye kadar inkişaf eden umdelerin yer tutması icab
etmekte olup bunun için millî vahdeti sarsacak beynelmilelci ceryanların mem
leket dahilinde yer bulamaması ve yurtdaşlar arasında sınıf farklarının kaldırıl
ması ve yurd dahilinde her bakımdan alınacak tedbir ve atılacak hamlelerde eski
zihniyet ve ananelere ve bu ananelerin icablarına bağlanılmayarak yalnız
zamanın ihtiyaç ve zaruretleri ve yurdun yükselmesi düşünülerek hareket olun
ması ve memleketin büyük menfaatlerinin istilzam ettiği teşebbüslerin Devlet
eline alınabilmesi gibi biri diğerini itmam eden ve hayati bakımdan yekdiğerinden ayrılamayacak olan ana vasıfların esas hüküm olarak teşkilâtı Esasiye
Kanununa derci pek lüzumlu görülmüştür.
Devlet işlerinin gerekli genişlemesi karşısında her vekâlet muamelâtının
sürat ve suhuletle yürüyebilmesi için idare mekanizması ne derece tevsi edilse
hazırlık devresini geçiren her işte son sözü söylemek, umumî ve nihai kararları
vermek Büyük Millet Meclisine karşı siyasî mesuliyeti deruhde etmiş olan vekile
aid bulunması itibarile İcra Vekilleri Heyetini teşkil eden her vekilin gerek
vekâletinde ve gerek Heyeti Vekilede ve bilhassa Büyük Millet Meclisi'ndeki muh
telif ve mütenevvi vezaifi karşılamak ve kendilerine bu veçhile tahmil edilen yükü
bir dereceye kadar hafifletmek için vekil ile müşterek siyaset takib etmek ve yal1 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C. 16, S.Saym: 89
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nız tevdi edilen vazifeden mesul olmak ve muhakemeleri Divanı âliye aid bulun
mak ve haklarındaki cezaî takibat sukutlarını mucib olmak üzere Başvekilin in
hası ve Reisicumhurun tasdikile kendilerine Büyük Millet Meclisi azasından yar
dımcı verilmek suretile siyasî müsteşarlık teşkilâtı vücuda getirilmesi ve vekillerin
vazife ve mazeret ve mezuniyet sebeblerile muvakkat bir müddet için vekâlet
başından ayrılması halinde ona vekâletin meşguliyeti derkâr olan İcra Vekilleri
Heyeti azasından birine hasrı, her iki vekâlet işinde aksaklık tevlid etmesinden ihtirazen mezun veyahud mazur vekile, vekilin haiz olduğu nüfuz ve mesuliyetle
siyasî müsteşarlardan birinin de niyabet edebilmesi ve buna dair olan karar
namenin Büyük Millet Meclisine arzı hususları pek yerinde bulunmuştur.
Yurddaşların mülkiyet haklarını tamamile masun bulundurmak ve bütün
kanunların bu hakkın korunmasını sağlamlaştırmak Türkiye Devletinin önemle
takib ettiği bir esas olmakla beraber özel bir menfaatin korunması düşüncesiyle
halkımızın çokluğunu teşkil eden ve genlikleri ulusun ilerlemesi bakımından en
lüzumlu olan çiftçimizin geçmiş devirlerde olduğu gibi hizmetkâr durumunda kal
ması inkılâpçı Türkiye 'nin ana siyasasına uyamayacağından bu büyük menfaatin
elde edilmesi ve kezalik ulusumuzun tabiî servet kaynağı olan ormanlarımızın
tahripten kurtarılması ve iyi bakılması ve yetiştirilmesi için eşhas uhdesinden
Devlet idaresine intikali emrinde hususî hakların da daima göz önüne alınarak
menafii umumiye için belediyelerin ve Hükümetin tatbik ettikleri istimlâk kanun
larından ve o kanunlardaki şartlardan başka hükümleri muhtevi olmak üzere
çıkarılacak hususî istimlâk kanunlarile çiftçiyi toprak sahibi etmenin ve orman
larımızın Devletçilikprensiplerile idaresinin ana kanunumuzda yer tutması mem
leket için pek faydalı olacağı izahtan müstağni bulunmuştur.
Şahsî içtihadlara hürmet eden, asayiş ve adabı umumiye ve mevzu kavanine
mugayir olmamak kayıd ve şartile her kesin kanaatleri dairesinde hareketlerine
tam bir serbesti bahşeyleyen Türkiye Cumhuriyeti Teşkilât-ı Esasiye Kanununun
75 inci maddesinde mevcud ve mezkûr kanunun birinci maddesinde mezkûr um
deler muvacehesinde yersiz kalan bir tâbirin kaldırılması hakkındaki teklif de encümenimizce muvafık görülmüş olmakla Teşkilâtı Esasiye Kanununun yukarıda
numaraları yazılı dokuz maddesine aid tanzim olunan kanun lâyihası müs
taceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin yüksek tasvibine sunulur.l
Tasan, 5 Şubat 1937'de TBMM'i Genel Kuruluna getirilmiş ve ivedi olarak
görüşülmeye başlanmıştır.
1 TBMMZ.C, V. Devre, C.16, S. Sayısı: 89s.3-4
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İlk sözü Dahiliye Vekili Şükrü KAYA (Muğla) alarak şunları söylemiştir:
"Sayın arkadaşlar; başta Cumhuriyet Halk Partisinin Umumî Reis Vekili
Büyük Başvekil İsmet İnönü olduğu halde Partinin mebuslarından 153 arkadaşın
imzası ile hazırlanan Teşkilâtı Esasiye Kanunu tadilleri huzurunuza sunulmuş
bulunuyor. Bu tadilleri icabta zaruretleri huzurunuzda arzetmeği büyük şeflerim
bana vazife olarak verdiler.Bu ödevimi yapmak için müsaadenizi rica edeceğim.
Cumhuriyet Halk Partisinin prensibleri, programında vazıh bir surette tesbit edil
miştir. Bu, cihanca malûmdur. Tatbikatı için de bu günkü Türklere ve Türkiye 'ye
bakmak kâjidir.İcra faaliyetinin ateşleri arasında hayatın ve siyasî hayatın seri
geçen sellerinin cereyanları arasında belki hakikat objektif olarak görün
meyebilir. Fakat Önümüzde şaşmaz veyanılmaz acı da olsa, tatlı da olsa herkese
ve her zaman hakikat söyleyen bir tarih vardır. Onun mütalea, müşahede ve
mukayesesinde herkes serbesttir. Biz, tarihi önümüze bimehaba açabilir ve bak
abiliriz. Zaten insanlık tarihi Türklerle başlamıştır. Türk olmasaydı belki tarih
olmazdı ve muhakkak ki medeniyet te başlamazdı.
İnsanlık tarihinin başlangıcından son günlere kadar beşeriyetin faaliyet dal
gaları arasında bu kadar derin ve geniş hamlelerle müessir olan Türkler son asır
larda ve son devirlerde büyük tehlikeler geçirdi. Türkler coğrafyadan kaldırılmak
ve istikbal tarihinden silinmek istendi.
Biz tarihe kaza ve kaderin bir neticesi nazarile bakmadığımız gibi, tarihin
böyle kaza ve kaderinden ve zarurî akıbetlerinden gelen hükümlerine de boyun
eğmeği bilmeyen bir milletiz. Bizim kanaatimizce her millet kendi tarihini kendi
yapar. O fena neticeler, o milletin kusurunun eseri ve amelinin cezasıdır. Eğer bu
gün iyi neticeler görüyorsak onu bu milletin yaptığı ve başardığı iyi işlere vermek
zarurî olur. Tarihin neticesinin zarurî ve mukadder olmadığı yine bir Türk
tarafından, Türklerin eli İle ve Türklerin kanı ile isbat edilmiştir. Tarihin seyrini
değiştirdik ve Türk'e atfedilen menhus tali bir defa daha yenildi.
Atatürk; bu millette mevcud olan bütün yüksek seciyeleri ve âlicenab haslet
leri nefsinde toplayarak milletin azmü iradesini birleştirdi ve kendi azmü irade
sine katarak Türk milletini mahvolmaktan kurtardı. Şimdiye kadar Türk tarihi is
bat eder ki Türkler için esir olmak mahvolmak demektir. Atatürk; Türk istiklâlini
kurtarmakla beşeriyete de, medeniyete de büyük hizmet etti.
Tarih Atatürk'ten bahsederken, Atatürk'ün yüksek vasıflarından bahsederken
hiç şüphe etmemeli ki en büyük vasfını beşeriyete yaptığı bu hizmette görecektir.
Türksüz bir tarih ne kadar muzlim olurdu. Hele Türksüz kalacak beşeriyet ne
kadar sefil ve süfli bir manzara irae eder, hepiniz tahmin ve tahayyül edebilir
siniz. Türkün olmadığı bir tarih karanlık ve kaotik olur. Zaten Türk'ün akıbetine
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bu kastı yapanlar kendilerinin yaptığı fena niyetin, kötü kastın cezasını az bir
zamanda gördüler. Türk kendi tarihini ve tahini kendi yaptığı vakit ve kendi
yaparken hiç bir kimsenin, hiç bir tarafın ne tesirine kapıldı ve ne de yardımını
gördü. Ne buldu ise kendinde buldu ve kendi eliyle yaptı ve yaptığı şey, tarihten
aldığı, müsbet, muayyen tecrübelerden edindiği kanaatler üzerine müessestir.
Maddî vesaiti kendi idrakine istinad ettirdi ve bu sayede istiklâlini kurtardı.
Atatürk Türk istiklâlini kurtardıktan sonra Türk bir daha böyle badirelere, teh
likelere dönmeyecek bir Devlet sistemi kurdu. Bu Devlet sisteminde tatbik edile
cek olan prensibleri vazıh, açık ve müsbet olarak program halinde teshil etti. Bu
programı ve bunun tatbikini kendi kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi eline ve
mesuliyetine verdi. Cumhuriyet Halk Partisinin prensibleri evvelemirde modern
bir Devlet kurmaktır. Türkün tarihîne, seciyesine, âlicenablığına ve gururu mil
lisine muvafık olarak bir Devlet yaratmaktır. Bu Devletin vasıflarını ararken hep
sini ayrı, ayrı tarihten alınmış, hakikatten alınmış, icraattan alınmış prensiblerle
ayrı, ayrı vasıflarını tayin etti. Bunların başında Devletçilik gelir. Türk milleti
Devletçidir. Asırların gösterdiği, tarihin seyri isbat etmiştir ki modern tekniğin ve
ekonominin, maliyenin teknik ve müsbet icablarına, gündelik hayatlarını ferdî
olarak ve cemiyet halinde uydurmayanlar daima geri kalmağa mahkûmdurlar.
İlerlememek gerilemek; gerilemek, ezilmek demektir. Hayat mübarezesinde,
bahusus Devletler arasındaki hayat mübarezesinde geri kalmak çiğnenmek
demektir. Çiğnenmemek için Türkün her gün daha fazla ileri adımlar atması
lâzım ve şarttır. Biz yakın mazinin bıraktığı boşlukları doldurmakla mükellef ol
duğumuz gibi atiyen de çocuklarımıza hiç bir fena miras bırakmamak mec
buriyetinde bulunan bir nesiliz. Mazide, zamanda ve mekânda yapılan hataları az
zamanda telâfi ederek istikbali ona göre hazırlamak lâzımdır. Yalnız mazinin
kusurlarını itiraf etmek veyahud örtmek kâfi gelmez, istikbalin de icablarını ona
göre hazırlamak iktiza eder. Bu vasfı haiz olmayan Devletlerin bilhassa Türk
Devletinin istikbalinden dahi şüphe edilebilir. Atatürk'ün kurduğu prensibin asliyeti bundadır. Eğer biz Atatürk'ün Türkleri kurtarmış olmak itibarile, Türklere
yüksek medenî vasıflarını tekrar iade etmiş olmak itibarile, kendisine karşı şük
ran hissediyorsak bunun ifasını ve ifadesini kurduğu prensibleri sadakatle,
feragatle ve samimiyetle takibde aramak icab eder. Türk milletinin bu prensiblere
ne kadar bağlı olduğunu her gün bir misal ile görmekteyiz.
Arzettiğim prensiplerin başlıcalarının Teşkilât-ı Esasiyemize geçmesi,
Atatürk'ün prensiplerine milletçe beraber bağlılığımızın ve samimî ilgimizin
hukukî ifadesidir. Biz istiyoruz ki, siyaset ve icraat sahalarında yaptığımız işler ir
fan ve vicdanı hukukîlerde yer bulsun ve hukukî hayatın mebdei, menşei ve istinadgâhı olsun, O itibarladır ki, Devletçilik vasfını Teşkilât-ı Esasiyeye koymak
kararını verdik.
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Atatürk'ün vazettiği prensipler Türktür. Yani asliyeti ve menşei itibarile
tamamile milletin kendi seciyesinden alınmış ve onun bütün ihtiyaç ve zaruret
lerine uygun olarak seçilmiştir. Bu prensipler aynı zamanda Türkçüdür de.. Bu
itibarladır ki millicilik vasfı kendiliğinden çıkan bir zaruret olur. Bu milletin son
asırlarda, gerek ekonomik hayatta gerek sosyal hayatta çektiği elemleri burada
tekrar etmek istemem. O son safhalara hazin sahnelerini Atatürk'ün nutukların
da açık olarak görmek mümkündür. Eğer tekrar bu acı hatıralara dönmemek, bu
elim hayatı yaşamamak ve beşeriyete de böyle bir felâket hazırlamak istemiyor
sa, Türk milleti, behemehal Türkçü ve millici olmak lâzımdır
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.
Bu itibarla millici olmak bizim zarurî şiarımızdır. Fakat bizim millici şiarımız
dar ve inhisarcı değildir. Bizim milliciliğimiz medenî beşeriyet içinde onun esas
lı bir unsuru olarak insanlığın ilâ ve tealisine ve bütün dünyayı mesud ve müref
feh yaşatmaya matuf bir milliciliktir.
Diğer bir vasfımız da halkçı olmaktır. Halkçı olmak âlicenablığımızın nazari
bir eseri değildir. Zaten biz prensiplerimizi koyarken geçmiş zamanlara aid
veyahud 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
arayarak ve icabeden şartları tesbit ederek aldığımız halkçılık bir merhamet eseri
de değildir. Halkçılığımla doğrudan doğruya bu memleketin kurtarılması, müs
takil olarak insanca yaşaması için bir şartı evveldir. Bizim halkçılığımız; halka
doğru, halk için değil, halk tarafından ve halkla beraber sistemidir. Bu sistem
memleketin doğrudan doğruya halk tarafından idaresini istihdaf eder. Bizde ferd
ve sınıf imtiyazı yoktur. Bütün vatandaşlar üzerinde kanunlarımız tamamile
müsavi olarak meri ve caridir. İttılanıza vâsıl olacak da cezasını görmeyecek hiç
bir kanunî kabahat yoktur.
Halkçılığımızın tatbikatta ve teşrii hayatta yeni yeni elemanlar olarak cihana
numune olacak kadar ileriye varmış hukukî eserleri vardır. Partimizin her sene
toplanan ocak kongreleri, iki senede bir toplanan vilâyet kongreleri, dört senede
bir toplanan büyük kurultay; Avrupa hukukunda insiyatif lejislatifve referandum
denilen esasların amelî tatbikinden başka bir şey değildir. Biz yaptığımız işleri
her sene bu kongrelerde gözden geçiriyoruz ve oradan alınan neticeleri huzuru
âlînize arzetmekteyiz. Büyük Meclisin kanunlarındaki isabetin en büyük âmili de
halkın fikirlerini almak ve mütalealarına lâyik olduğu ehemmiyeti vererek kanun350

ların hazırlanmasında müessir kılmaktadır. Binaenaleyh, bu kadar lüzumlu ve
önemli bir prensibin teşkilâtı esasiyeye girerek âmmenin vicdanında bir hukuk
esası olarak telâkki edilmesi elbette çok iyi ve zarurî bir şeydir.
Arkadaşlar; bu memleket kâhinlerin ve gayri mesullerin vicdanlara âmil ol
masından ve Devlet ve Millet işlerini görmesinden çok zarar görmüştür. Eğer
Türkün yolu başka yerlerden geçseydi ve orta asırlardaki zamanlarda kendi bil
diği, kendi yaptığı kanunlarla idare etseydi Devlet ve millet idaresini mistik ve
dogmatik esaslara bağlamasaydı ilk zamanlarda ve Osmanlıların ilk devirlerinde
olduğu gibi kendini kendi kanunları ile ve usulleri ile idare etseydi bugünkü
bulunduğundan daha çok ileri ve geniş olur ve medeniyete daha çok hizmet eder
di. Türk milletinin son asırlarda gördüğü felâketlerin, çektiği sıkıntıların sebep
leri, asla bir takım gayri mesullerin ve gayri merî menba ve vasıtaların yaptıkları
kanunların altında zebun olarak iş görmek mecburiyetinde kalmasıdır. Mademki
tarihte deterministiz, mademki icraatta pragmatik maddiyetciyiz, o halde kendi
kanunlarımızı kendimiz yapmalıyız. Kendi cemaatımızı maverayı dünyaya taalluk
eden her türlü endişelerden her türlü lahutî hayallerden müberra olarak kanun
larımızı bugünün icablarını, maddî zaruretlerini göz önünde tutarak yapmalıyız.
Memleketin maddî hayatı ancak bu suretle kurtulur. Maneviyatı için Türkün temiz
ahlâkını inkişaf ettirmek kâfidir. Onun içindir ki, biz her şeyden evvel lâikliğimizi
ilân ettik.
Kanunlarımızı ona göre yaptık, şimdi de Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza koy
mak istiyoruz. Eşhasın vicdan hürriyetlerine ve istedikleri dinlere intisabına zer
re kadar müdahalemizyoktur.Herkesin vicdanı hürdür. Bizim istediğimiz hürriyet,
lâiklikten maksadımız dinin memleket işlerinde müessir ve âmil olmamasını temin
etmektir. Bizde lâikciliğin çerçevesi ve hududu budur. Arkadaşlar biz şerayii salifenin geçmiş hükümlerinden çok zarar gören bir milletiz. Onun fena görenek
lerinden yine en çok zararı biz Türkler görmüşüzdür. Çünkü Türklerin hasleti ve
karakteri, inandığı şeye sadıkane raptı kalb etmek ve onun uğrunda kanını dök
meği ve hayatını feda etmeği emreder. Ferd ve aile hayatında beğendiğimiz ve
inandığımız ahlâk esaslarına bağlılığımız da bundan gelir.Hiç bir din kendisini
müdafaa için Türkler kadar azimkar, Türkler kadarfedakâr bir millet bulamamıştır.Eğer dünyada İslâmiyet yaşıyorsa, 10, 12 asırdan beri kendisini müdafaa eden
Türklerin koluna, kanına ve kafasına medyundur.Bizim davamız bu hakikatin de
çokfevkinde bir davadır. Biz diyoruz ki, dinler, vicdanlarda ve mabedlerde kalsın,
maddî hayat ve dünya işine karışmasın. Karıştırmıyoruz ve karıştırmayacağız
Türklerin fena miras olarak diğer bir şeyi de bir takım tarikatlara salık ol
masıdır. Bizim bildiğimiz, Türk için yegâne doğru yol ve tarikat müsbet ilimlere
dayanan milliyetçiliktir. Bu yolu tutmak Türkün maddî ve manevî hayatı için en
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büyük kuvvettir.Bunun içindir ki eğer şurada burada vatandaşlarımızın kalbinde
bu yanlış gidişlere küçük bir rabıta kalmışsa o rabıtayı B. M. Meclisi 'nin kararı
ile kökünden silerek bu tarikatlardan uzaklaştırmak istiyoruz. Koyduğumuz prensiblerden biri de budur. Diğer prensiblerimizden maddelerde tesadüf edeceğiniz
bir iki nokta daha vardır. Bunlardan biri; çiftçiyi toprak sahibi yapmaktır. Ar
kadaşlar 18 milyon Türkün 15 milyonu çiftçidir. Bu 15 milyonun bir çoğu kendi
toprağında çalışmaz. Çiftçiyi, Türk çiftçisini toprak sahibi yapmak demek, Türk
çiftçisini yani Türk ekseriyetini kendi ekonomik mukadderatına sahib kılarak bu
memleket için hayırlı ve aktif bir eleman yapmak demektir. Bu büyük kütleden
eğer büyük bir menfaat bekliyorsak, ötekinin, berikinin toprağında çalışmaktan
kurtarmalı; kendisini kendinin olacak olan topraklara hâkim kılmalıyız.
Asırlardan ve asırlardan beri canları ile, kanları ile müdafaa ettikleri toprak
lardan elinde kalan kısımdan olsun kendisine hür ve efendice yaşayabileceği
kadar bir parça vermek hiç bir kimseye çok görülmez zannederim.
Bunun tatbikini kolaylaştırmak için teşkilâtı Esasiye Kanununa bir kayıd koy
duk. Bu kayıd Büyük Başvekilimin de bilvesile söylediği gibi, hiç kimsenin hukuku
tasarrufiyesine bir taarruz teşkil etmez. Biz işlemeyen toprakları işletmek için, iş
siz kalan topraksız köylüyü topraklandırmak için kanun yapıyoruz. Elbette top
rağını işleyen ve işletebilen çiftçi bizim en büyük yardımımıza ve himayemize
mazhar olacak bir elemandır. Gümrük kanunlarımızın, ekonomik kanunlarımızın
hedefleri hep budur. Eğer biz çiftçinin yüksek istihsal kabiliyetinden istifade
ederek onu ayni zamanda müstehlik bir vaziyete koymazsak ekonomi de yap
tığımız işler dahili pazarda müşterisiz kalır. Bizde köylünün ocağı tütmezse fab
rikanın bacası söner. Yaptığımız ekonomik hareketlerin verimli olabilmesi için
behemehal Türk köylüsünü ve Türk çiftçisini müstahsil olduğu kadar müstehlik
vaziyete koyacağız. Bu gün ancak kendini geçindirir vaziyetten kurtararak,
medeniyetin insanlara verdiği saadetten; zevkten hissedar etmek istiyoruz.
Medeniyetin bu günkü yüksek huzur ve refahından Türk milletini mahrum bırak
mak bizim için zül ve sin olur. Elbette ki mahrum bırakmayacağız. Elbette ki Türk
milleti kendini umumî refah ve saadet seviyesine çıkaracaktır. Bu da istihsal
kabiliyetini arttırmak sayesinde olacaktır, Koyduğumuz kayıd bundan ibarettir.
Diğer kayıd yine Büyük Başvekilin sırasında söylediği gibi Hükümet teşkilâtında
görülen bir lüzum üzerine yapılmıştır. Hükümette siyasî müsteşarlar ihdası
düşünülmüş ve bunun zarureti görülmüştür ve icabı hissedilmiştir. Bunun tatbiki
için teşkilâtı Esasiye Kanununda formaliteye aid bazı maddelerin değişmesi icab
etmiştir. Son olarak getirilen tadil teklifi de ondan ibarettir.
Arkadaşlar; tadili icab eden zaruretleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin prensiblerini yüksek huzurunuzda muhtasaran arzetmiş oluyorum. Eğer bana verilen
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vazifeyi kısmen olsun yapabilmişsem benim için büyük bir şereftir. Şunu da arzetmek isterim ki bizim bütün mütalealarımız ve tekliflerimiz ancak tasvibinize ik
tiran ettikten sonra tatbik olunur. Unutmamalıdır ki bizim kurduğumuz büyük
esaslardan biri de memleketin ve milletin mukadderatına yalnız ve yalnız Büyük
Millet Meclisi'nin hâkim olmasıdır, hâkimiyet milletindir.^ Bu konuşmadan sonra
milletvekilleri söz alarak şunları söylemişlerdir.
Hakkı KILICOGLU (Muş) : Teşkilât-ı Esasiye Kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapılmasına dair teklifi, bilhassa ikinci maddesinin değiş
mesi dolayısile, bütün hür Türk camiası namına ismet inönü 'ye teşekkür ettikten
sonra ikinci maddenin değiştirilmesinin uzun zamandan beri beklendiğini, Cum
huriyetin, Halk Partisininin "6 büyük temel taşı üzerine oturtulduğunu, artık hiç
bir zelzelenin onu sarsamayacağını", belirterek Şükrü Kaya'nm sözlerine katıl
dığını ancak "laiklikle Diyanet İşleri Başkanlığının örtüşmediğini, o nedenle bu
konuda yeni bir düzenlemenin yapılmasının uygun olacağını söylemiştir2".
Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan Halil MENTEŞE (İzmir) C. H. Par
tisi'nin saptanan ilkelerinin Anayasaya konması için ileri sürülen gerekçeleri
onaylamadığını belirterek devletçilik,milliyetçilik ve inkılapçılık üzerine vurgu
yaparak;
"Devletçilik, meselâ. Devletin şekli meyanına giriyor. Şimdi ekonomide li
beral taraftarı ferdiyetçi bir vatandaş ortaya çıkar da propagandaya başlarsa,şekli devleti tebdil cürmüne tasaddi etmiş diye acaba onu polis yakalayıp da
mahkemeye verecek midir?
Sonra esbabı mucibe de deniliyor ki; milliyetçiliği devletin şekli meyanına
koyarken, beynelmilel cereyanlara karşı Hükümetin eline bir silâh vermiş olu
yoruz. Şimdi bir komünist komünizim propagandası yapıyor ve komünizm
propagandası yaptığından dolayı, tabiî devletin şeklini tebdil ediyor diye,
yakalayıp mahkemeye verildikten sonra, hâkim huzurunda bu komünist derse ki;
beni niçin buraya getirdiniz ve niçin burada maznun sandalyesinde oturuyorum?
inkılâpçılık devlet şekline dahildir, ben en geniş ve en esaslı bir inkılâb taraf
tarıyım. Vesaiti istihsaliyeyi kamilen kominize ederek Devletin eline veriyorum.
Binaenaleyh beni niçin muhakeme ediyorsunuz? O zaman ne olacaktırl diyerek
bu değişikliklere karşı çıkmıştır.3
Halil MENTEŞE Türkiye'de bir toprak sorununun da olmadığını belirtirken
de; "bizde, diğer memleketlerde olduğu gibi, hukuku medeniye haricinde insan1 TBMM. Zb.C, V. Devre, C. 16, s. 61
2 a.g.e., s. 62
3 a.g.e., s. 62
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lar yoktur ve öteden beri yoktur. Müslümanlık, mülkiyeti bir akidei diniye olarak
kabul ettiği için bizde ve bütün Müslüman memleketlerinde herkes mülk sahibi
olabilir ve alıp satabilir. Meselâ Rusya 'daki mir usulü gibi bir usul bizde yoktur.
Orada muazzam bir kütle mülk sahibi olmaktan, alıp satmaktan mahrumdur. Biz
de halk az çok mal, mülk sahibidir^ demiştir. Dolayısıyla hükümetin getirdiği
tasarıya karşı çıkmıştır.1
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla) : İktidar mevkiinde bulunan C.H.P İlkelerinin
Anayasaya konularak millete mal edilmesini uygun bulduğunu belirttikten sonra
"Biz Atatürk'ü ilk defa muzaffer bir kumandan olarak kendini tarihe yazdırdığını
görüyoruz, Ondan sonra Türk Devletini kurup başına geçtikten sonra hiç yanılmaksızın idarî, siyasî bir çok kararlar alarak ve bir çok înkılâblar vücuda geti
rerek millet ve memleketi vardırdığı saadet derecesini yakınen görüyoruz ve bu
itibarla da kendisini, tarih büyük bir siyaset dahisi olarak kaydetmek zaruretin
dedir. Bu kadar isabetli kararlarını uzun zaman görerek, onun fiiliyat vadisinde,
fiiliyat sahasında tahakkuk eden neticelerine baktıktan sonra bize düşen iş, bu
işaret ettiği noktalarda yek vücud olarak birleşmek ve onun gösterdiği umdeleri
hirzican edecek şekilde kabullenmektir diyerek öneriye destek vermiştir.2
Bu konuşmaların ardından söz alan Encümen Reisi Şemsettin GÜNALTAY
(Sivas) şunları söylemiştir:
Arkadaşlar; Halil Menteşe arkadaşımız çok ince ve esaslı bir noktaya temas
ettiler. Bu nokta da, bu gün tadili teklif edilen ve Türkiye'nin esas teşkilâtı hak
kında umde olarak kalması tekarrür eden ikinci maddeye aiddir.
Arkadaşlar; bu madde Türkün hayatından, Türkün tarihinden, Türkün asırlar
içerisinde geçirmiş olduğu inkilâblardan mülhem olan kudsî esaslardır. Bu esas
lar 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 bu güne kadar var
lığını, bu gün burada tesbit ettiğimiz esaslara istinaden muhafaza etmiştir. Türk
yaşamıştır; milliyetçi olduğu müddetçe; Türk yaşamıştır, Devletçi olduğu müddet
çe; Türk yaşamıştır. Ancak kendi varlığının esaslarını kendi ruhundan çıkardığı
müddetçe...
İşte Türk ölüm döşeğinde iken, varlık ruhunu, kendisine nefhedenler, Türkün
tarihine gömülerek onun varlığını esas seciyelerini bulmuş ve bu gün burada tek
lif edilmiştir.
1 a.g.e., s. 62 v.d.
2 bkz. a.g.e., s. 64
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Arkadaşlar; bir milletin ana kanunu yapı lirken ilk evvel nazarı itibare alı
nacak şey, o milletin kendi hususiyeti, kendi ruhunun tecelliyatı olmalıdır. Ancak
0 yoldaki umdelere istinad eden bir millet, en büyükfırtınalar karşısında varlığını
ve benliğini muhafaza eder.
Türk, Asyanın bir ucundan öbür ucuna kadar hâkim olduğu devirlerde ken
disini yıkan âmil, ancak içinde yer alan harici milletlerin telkinleri olmuştur,
Büyük Tukyu Devleti yıkıldı. Bunun âmili o zamanki Çin siyasilerinin Türk
benliğini yıkmak üzere, mütemadiyen yaptıkları telkin ve fikirler olmuştur.
Hepiniz bilirsiniz ki bütün dünya Türkün ölümünün, determinizm esaslarına
göre, mukadder olduğunu iddia ettikleri bir sırada, onun büyükleri, ancak Türkün
ruhundan aldığı kanaatle, bu gün gördüğünüz, muaazam, bu canlı ve bayatlı Dev
leti kurmağa muvaffak olmuşlardır. Şu halde bu gün huzurunuza arzedilen
tadilâtın esası olan Cumhuriyetçilik, Türkün kendi ruhunun ifadesi demektir; Mil
liyetçilik, o da kendi varlığının idamesi için lâzım olan esastır. Şu halde Türkün
bu esasları, Teşkilât-ı Esasiye Kanununda yer bulunca, bunlara muhalif olarak
fikirler serdedilmeyecek midir, diyorlar? Bir liberal çıkıb liberalizm esaslarını,
bir komünist çıkıb komünizmi müdafaa edemeyecek midir diye sordular?
Hayır etmeyecektir, edemeyecektir. Teşkilât-ı Esasiye Kanununa muhalif her
hangi bir hareket nasıl bir cürüm ise, bu esaslara muhalefet de ayni şekilde
cürüm sayılacaktır.
Arazi meselesinde bir emniyetsizlik, bir itimatsızlık meselesi zannetmiyorum
ki, olsun. Mülkiyet hakkının kutsiyeti Teşkilât-ı Esasiye Kanunununda tasrih edil
miştir. Burada teklif edilen, bir adaletin icabının yerine getirilmesidir; memleket
te çalışan ve bu milletin asırlardan ve asırlardan beri barını çeken asıl halkın
hakikî malına sahib 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 ver
mektir. Bu kanun yapılarak buraya gelecektir. O zaman mal sahibinin hukukunu
temin edecek esaslar tabiatile derpiş edilmiş olacaktır.' Ardından söz alan Recep
PEKER (Kütahya) adeta Türk devriminin bir felsefesini yaparak şunları söy
lemiştir:
Arkadaşlar, Halil Menteşe arkadaşımın ilişmesile uyandırılan mevzu hakika
ten bu kadar mühim bir işin Yüce Kamutaydan çıktığı esnada üzerinde konuşmak
gibi büyük bir fayda temin edilmiş olacaktır. Ben de Halil Menteşe arkadaşımın
tasavvur ettiği birfaydanın şümulüne hizmet etmiş olmak için fikirlerimi arzetmek
1 bkz. a.g.e., s. 64-65
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maksadı ile bu kürsüye geldim. Arkadaşlar, iç rejim bakmandan yeryüzünün
haline kısa bir görüş yapalım. Bu görüşün hulâsası şudur: Yeryüzünde bir çok
çeşitli 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 dev
let için kendi rejimini daha ileri bir dikkatle göz önünde tutmak ve kendine
yakışan kendi hayat ve ihtiyaçlarına uygun şekilde kuvvetlendirmek ve tanzim et
mek bu işlerin en başındadır.
Müşterek inan;
Bizim şimdiye kadar rejimin esası olarak Devlet kanununa geçmiş ve yurdun
henüz hayata doğmuş en taze çocuğundan en yaşlısına varıncaya kadar, hepsi
için müşterek bir inan mevzuu telâkki edilmiş olan mahiyeti Cumhuriyetten
ibarettir.
Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisinin şuuru içinde beslenib büyümüş
olan ve Partinin kendi hususî ve profesyonel politika telâkkisi 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, hakika
ten başlı başına büyük bir inkılâb sayılacak kadar mühim bir meseledir. Bu esas
ların Kamutay tarafından kabul edilib resmiyet kesbettiği dakikadan itibaren
yurddaşların lâboratuvarında çalışan profesörlerden günün politikası ile uğraş
mayanlara ve işlerin başında bulunan büyük müdür arkadaşlardan meselâ Dev
let demiryollarının bir makasçısına kadar bütün vatandaşlar bu esaslara
inanacak, bunları sevecek ve bunlara itaat mecburiyeti altına girmiş olacaklardır
ve bütün millîfaaliyet ahengi bir manzume halinde birbirini tamamlayan bu yük
sek esasların havası içinde akıb gidecektir.
Bu demektir ki, bizzat hayattan alınarak Cumhuriyet Halk Partisinin prog
ramının içinde yazılmış bulunan bu hükümler, bu Devletin bundan sonraki var
lığında bütün yurddaşları bütünlük ve beraberlik ruhu ile besleyecek ve millî bir
lik için daha sıkı bir tedbir alınmış olacaktır. Temyiz mahkemesinin en büyük
hâkiminden en küçük memurlarımıza kadar hüküm veren, tedbir alan, emir veren
ve tanzim eden herkes, günlük işini yaparken ve kararını verirken kendini bu
esasların çerçevesi içinde hissetmek mecburiyeti altına girecektir.
Hulâsa arkadaşlar, bu kanun çıkrınca resmî hüviyeti olsun olmasın bütün
vatandaşların tertib ettiği millî bünye müşterek ana esaslara beraber inanan sar
sılmaz büyük ve daha kuvvetli bir kütle haline gelecektir. Bunun edebiyat kısmı
üzerinde fazla durmaya lüzum yoktur.
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Liberal propaganda:
Şimdi Halil menteşenin teknik olarak bahsettikleri noktalara gelelim, Liberal
propaganda Türkiye'de yapılmayacak mı? Encümen arkadaşları benim de dahil
olduğum encümen arkadaşlarımız namına cevabını verdi. Ben bu izahata biraz
daha şümul vermek isterim.
Yeni hükümler Anayasaya geçerken bunların olan manalarını uzun uzun met
ne sokmağa kanunun konstrüksiyonu itibarile imkân yoktu. Fakat bir nokta pek
açıktır ki, şimdiye kadar ana kanunun temelini teşkil etmiş olan Cumhuriyetçilik
aleyhine yurd 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 sadır olmayacağı gibi, Teşkilât-ı Esasiyenin umumî bün
yesinin teyidatı altında olarak milliyetçiliğin rakızı olan beynelmilelcilik ve halk
çılık nakızı olan imtiyazcılık veya sınıfçılık ve Devletçiliğin nakızı olan liberallik,
lâikliğin nakızı olan klerikallik ve inkılâbçılığın nazırı olan irtica lehinde hiç bir
faaliyet yapılamayacaktır.
Bu esasların Kamutayca kabulünden sonra memleketin sosyal, kültürel ve
siyasal hiç bir sahasında ne tek adamın ne de cemiyet halinde her hangi telkin
veya teşebbüs halinde hiç kimse katiyen faaliyet ifa edemeyeceklerdir.
Bir Anayasa kanununa madde konurken yazılan ana hükümlerin manalarını
uzun uzun izah, tefsir edici sözler ilâvesine imkân olmadığını söylemiştim. Fakat
Kamutay huzurunda yapılacak konuşmalardır ki bu kelimelerin manalarını bütün
halk tarafından bütün tatbik ediciler tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu
itibarla bu izahlar üzerinde müsaadenizle biraz fazla duracağım.
Biz Cumhuriyetçiyiz;
Arkadaşlar, biz Cumhuriyetçiyiz diyoruz. Cumhuriyet Türkiye 'nin değişmez
Devlet şeklidir diye ana kanuna hüküm koymuşuz. Fakat Cumhuriyetin bizde tat
bik edilen tarzından başka çeşitli nevileri de vardır.
Siyasî vahdet;
Türkiye öyle bir Cumhuriyettir ki bu şimdiye kadar Anayasaya girmemiş olan
ve bu gün girecek olan diğer beş vasıf ile beraber bir siyasi vahdet teşkil eder.
Meselâ Amerika da bir Cumhuriyettir. Fakat idaresi itibarile büsbütün başka
esaslara dayanır. Fransa da bir Cumhuriyettir. Fakat tam liberal bir Cumhuriyet
tir. Nihayet müttehit şuralar Sovyet Rusya da bir Cumhuriyettir. Fakat sınıf
hakimiyetine dayanan büsbütün başka şekil ve manada bir Cumhuriyettir.
O halde bunun herkesin müştereken ve de Türkiye 'nin yalnız Cumhuriyetle
idare edildiğini ve Türkiye 'nin yalnız Cumhuriyetçi olduğunu ifade etmekle bu
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gün ilerlemiş ve inceleşmiş olan siyasal mefhumların anlaşılması alanında kâfi
bir vuzuh yapmış olur muyuz?
O halde bunu herkesin müştereken ve derinden anlamasına imkân verecek bir
vuzuhla belirtmek gerektir, işte bu altı vasfın yanyana bizim Cumhuriyetimizin
faik vasıfı ve esasları olarak kanunda zikredilmesi elzemdir.
Sonra arkadaşımız bilhassa bir noktayı ifade ettiler ve dediler ki, ınkılâbçıyız
diyoruz; Cumhuriyetçiyiz diyoruz. Bazı insanlar komünizm faaliyetinde bulunur
lar. Böyle bir adam hâkim huzuruna çıktığı zaman, evet ben inkılâbçıyım ve bil
hassa Cumhuriyetçiyim der ve inkılâbcı olduğu için komünizm yaptığını söyler,
bu husus teşkilâtı Esasiye Kanununa konmuş olan vasıflara hizmet vadisinden
beni nasıl olup ta muateb addedildiğini ileri sürer.
Hayır, bütün vasıflar yanyana mütalea edilince ne komünist ve ne de faşist bir
hareketi bizim rejimimizin derpiş ettiği bir inkılab diye ileri sürmeye imkân yok
tur. Diğer vasıfların tamamlayıcı manası içinde bizim inkılâbcılığımızın farikaları
vardır.
Sade Cumhuriyetçi veya sade inkılâbcı oluşumuzun değil; diğer ana vasıf
larımızın da başka yerlerde, başka ideolojilerde kullanıldığından ayrı ve bize
mahsus manaları vardır.
Milliyetçilik vasfı;
Arkadaşlar; milliyetçiyiz, demekle milliyetçilik bakımından da bu gün dünyada
kullanılmış çeşidli manalar vardır. Meselâ, kan milliyetçiliğini tatbik ederler.
Bu nevi milliyetçilik bazı yerlerde aktif ve pasif vasıflarla tatbik sahası bulu
yor. Kendi kanından ve kendi ırkından olmayanları yurd dışına atmak veya yurddaş hakkından mahrum etmek pasif bir kan milliyetçiliğinin tatbikidir. Bir de
sınırlar aşırı yerlerde, hatta kıta ve deniz aşırı yerlerde mevcud ve kendi kanın
dan olan insanların siyasal hudud ve birlik içerisine 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 Halk Partisinin rejim prensibleri içerisinde de belirtilmiştir. Bey
nelmilelci her cereyan milliyetçilik telâkkisine muhaliftir.
Halkçılık;
Arkadaşlar; halkçılık diye yer yüzünde çeşid ceşid teşekküller vardır. Son
zamanlarda sol fikirlerin müşterek çalışmaları için yapılan ve halk cepheleri diye
isimlenen bir takım siyasal kurumlara rastlarız. Bunlarla bizim halkçılık telâk358

kimizin münasebeti yoktur. Bu kelimenin aslı inkılâbın ilk günlerinde Partiye ad
olarak alınmıştı.Büyük Şef lisanı ile daha o zaman yapılmış olan halkçılık tarifi
Parti programında kemalini bulmuştur.Bu vasıf yurdu imtiyaz iddialarından ve
sınıf kavgalarından koruyan büyük ehemmiyeti haizdir.Sonra, lâik ve inkılâba
telâkkiler: Arkadaşlar, lâik telâkkisinin de yalnız nazariyatta değil, bilhassa tat
bikî sahada da Türkiye 'de olan derinlik ve samimilik ile tatbik edildiği yer dün
yada yok denebilir. Laisizmi ilim ve politika mevzuu olarak ilk telâffuz eden in
san kütleleri bunların bu günkü Devlet şekilleri içinde bile bizde olduğu kadar
incelik ve cidiyetle takib edildiği yer yoktur. Bu mefhumların bizim tatbik şeklimizdeki esas manaları da gene Parti programımızda açıkça yazılıdır.
Halk Partisi ve Devlet;
Dikkat buyurulmuştur ki, Devlete vasıf olacak yeni hükümlerin manalarını
izah edebilmek için hep Parti programından yardım alıyorum. Bunun sebebi açık
tır. C. H. Partisi yeni Devletin fikir ve politika kaynağıdır. Parti liberal Devletler
de görülen bir çok partilerden biri değildir. Yeni Devletin hayatı boyunca derin
tecrübelerle pişmiş olan bünyesinden her zaman Devlete esaslar vermiştir. Bu
sebebleyeni Devlet vasıflarının anlaşılması için bütün alâkadarlar bu günkü Par
ti programından istifade edeceklerdir. Bu değişme teşebbüsünün ehemmiyetini
anlamak için söylemeyi lüzumlu gördüğüm bir noktayı daha tebarüz ettirmek is
terim. Arkadaşlar, müstakil Devlet ve müstakil millet olmak gibi bir ulvî dava var
dır. Müstakil Devlet ve millet olmak yalnız şu kadar bin kilometre murabbaı top
rağın üstünde şu kadar milyon halkın kayıdsız ve şartsız yaşayıp ekonomik, sos
yal ve siyasal sahada çalışması manasına gelmez. Bilhassa bir milletin ve bir
Devletin tam müstakil bir Devlet ve millet olmak için kendi hayatından doğmuş
ve kendi hayatına uygun kendi öz malı bir rejime sahih olması lâzımdır. Böyle ol
mazsa variyet yurdun bir parçası ecnebi istilâsı altında bulunduğu zamana ben
zer. O halde yurdun hayati bir esasını teşkil eden rejim ecnebi fikirlerin istilâsı al
tında demektir. Dünya bu gün çeşidli rejimlerin ideolojileri arasındaki mücadel
eye sahne olmuştur. Hayatımıza uymayan 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 biraz daha durmak yerinde olur.
Arkadaşlar, feodal devrin istirablarından sonra dünya için her ileri insanlık
hayatının bir mübeşşiri, bir ışığı gibi liberal Devlet devri doğmuştur, ilk doğuşta
bir kıymet sanılan ve her tarafta kapışa kapışa taklîd edilen bu tip idare, siyasî
haklar tarafından da ekonomi alanında da öyle suiistimallere uğradı ki dünyanın
hemen hemen her köşesinde, bu tip devlet çürüyor.
359

Liberalizm ;
Bu gün liberalizm her yerde ya çökmüş, tarihe İntikal etmiş veyahud da sar
sıntı nöbetleri içinde can çekişmektedir. Hayata yeni doğmuş olan Türkiye Dev
letinin hayatı için liberalizm çok fena ve çok zararlı bir unsurdur, Bu gün libe
ralizm demek hukuk bakımından bir anarşi, ekonomi bakımından da bir kısım
yurddaşları diğer yurddaşlara istismar ettirmeye açık bir kapı demektir. Bu sade
yeni ve nizamlı bir Devlet kurub işletmek yolunda olan bizler için değil, asırlık
devletler için bile bir afettir.
Eğer biz sadece kopye edilmiş liberal fikirlerle meşbu bir Cumhuriyetçi ol
makla iktifa etseydik, güç ve çetin zamanlarımızda yurddışından içeriye dökülen
zehirlerle memleketi altüst etmek isteyenlere karşı durabilir miydik?
Bize sokulurken kıyafet değiştiren irtica denilen heyulanın boynuzları, kuy
ruğu yoktur. Hepiniz tecrübenin en derin safhalarında yaşamaktasınız. Devletin
her hangi iç veya dış güçlüklerle uğraşma zamanında, şarktan, garpten, cenup
tan, şimalden, esen tahrib propagandalarına karşı kendisini her zaman korumaya
hazır bulunması elzemdir. Onun için Devletin ana kanununda yalnız Cumhuriyet
çi olduğumuzun yazılı olması bu gün artık kâfi değildir. Ana yasamıza bu gün
müzakere edilen lâyihadaki diğer unsurları da eklemeye mecburuz.
Arkadaşlar, toprak işi üzerinde de arkadaşın söylediği şeylere karşı bir fikir
arzetmek isterim. Halil Menteşe arkadaşımız esasa pek itiraz etmediler. Bu mese
le Devlet için büyük ve hayatî bir meseledir. Daha ziyade değer meselesinde dur
dular. Esasen teklif edilen maddede topraklanma için ayrıca kanun yapılacağını
söylemiş olduğumuza göre bütün müzakerede bu paranın tediyesi üzerinde söz
söylemek fazla olacaktır. Bunu hususî kanunun görüşmesine bırakabiliriz.
Mülkiyet hakkında istikrarın bozulması lâyihada hiç mevzubahs değildir. Top
raklanma işinde tediye usul ve şekillerini Teşkilât-ı Esasiyenin alelıtlak istimlâk
lere aid umumî kaidesinden ayırıyoruz. Aksi halde bu işe normal yoldan para ver
mek yalnız Türkiye 'nin değil, Devlet mahiyetinde hiç bir bünyenin tahammül ede
meyeceği bir külfet teşkil eder ki bu vaziyet yüksek maksadı felce uğratır. Bunu
açık surette söyleyerek bir kanun lâyihası yolu ile Büyük Millet Meclisi huzuruna
gelmesi hem pratik, hem de esaslara bağlılık bakımından en doğru bir hareket
olur.1
"İnkılâb bir milletin yükselmesi, ilerlemesi için aranılan, bulunan bir for
mülün tatbikat sahasına geçirilmesi demektir, inkılâbın muvaffak olması, onun
doğruluğunu ve hakikaten milletin öz ihtiyaçlarından duygularından, kabiliyet1 a.g.e., s. 65-67
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lerinden doğmuş olduğunu isbat etmesi demektir" diyen Aziz AKYÜREK (Er
zurum) başarılan inkılapların milletin malı olduğunu vurguladıktan sonra Tür
kiye'nin geçirdiği tarihsel süreci anlatmış ve Atatürk'ün öz milletinin hayatın
dan alıp kurduğu Halk Fırkasıyla inkılâbı gerçekleştirdiğini, yasalarımızda yer
alan inkılapçılığın Anayasada da yer almasının uygun olduğunu belirtmiştir.Zira
"inkılâb başlamıştır, fakat yapılacak daha çok inkılâb işleri vardır, inkılâb dur
maz, daima yürüyecektir. Yarın için de inkılâb bizim için fedakârlık hazırlıyor. Biz
şimdiye kadar hazırlandığımız yolda, yurdumuzu işletmek için çalışmalarımızda,
karşımıza çıkacak engelleri yıkacağız, bizi bu yükselme ve ilerleme önünde tuta
cak bütün hurafeleri ezeceğiz, inkılâbcılık, bu demektir". Arkadaşlar, inkılâb yap
mak büyük bir iştir. Onu sağlamlaştırmak, onun kadar, büyük bir iştir. Onun istik
balini hazırlamak ve korumak da ondan daha büyük bir iştir.
Biz Türk çocuklarının istikbalini mesud yapmak için bu gün yapılması lâzımgelen her fedakârlığı yapacağız,'"' diyerek tasarıya olumlu baktığını göstermiştir.1
"Atatürk bize iyi bir vatan verdi. Bizim imanlarımızı nefsinde ve muhitte tecelli et
tirdi, istikbalimizi temin için lâzım olan umdeleri fırka programına koydu. Fakat
öyle zannediyorum ki, şimdi öyle hatırıma geldi ki, bunları kâfi görülmedi." Çün
kü önceki yıllarda başka fırkaların kurulmasına izin verdiği için bu ilkelerin par
ti programında bırakılmasını uygun bulmayarak söz konusu ilkeleri Anayasaya
koyarak değişmez bir hal almasını istediğini belirten Muhittin Baha PARS (Or
du) bu maddeleri "Türkün istikbalinin sigortası" olarak nitelemiştir.2
Refet BELE (İstanbul) : "Arkadaşlar; bu sabah ben takririn metnini ve en
cümenin mazbatasını okuduğum zaman, acaba senelerden beri devam eden ve fır
ka programı, Hükümet programı şeklinde tatbik edile gelen bu umdeleri Devlet
programı haline ifrağ etmekle ne menfaat kastedildiğini düşündüm. Menteşe say
lavı bu husustaki fikirlerini döktü. Kütahya saylavı da açık surette izah etti. Her
ikisine de teşekkür ederim. Bilhassa esas teşkilâtın, Anayasanın değişmesi
meselesinde biz reylerimizi verirken, kanaatlerimizi tam olarak edinmeli ve ona
göre reylerimizi vermeliyiz. Bizi uzaktan seyreden, 17 milyon insan vardır. Kelime
be kelime ne istediğimizi anlatmalıyız, Çok defalar kelimelerin manasını an
layamadığımız için, bir birimizle kavga ederiz. Eğer kelimelerin manasını iyi an
larsak aramızdan kavga kalkar.
Sonra Kütahya saylavı bir şey daha söylediler;bu ana yasada her kelimenin
tarifi için uzun boylu satırlar yazılamaz, Anayasa, bir mecelle haline sokulamaz.
Onu, buradaki münakaşalar vazıh bir halde çıkarır ve herkese anlatır. Şimdi an1 a.g.e., s. 68
2 a.g.e., s. 68-69
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lıyorum, Hükümet programını Devlete malediyor. Altı umde vardır. Bu altı umdeyi
ben de, edebiyat yapmaksızın, gözden, geçireceğim. Hepimiz Cumhuriyetçiyiz, hiç
şüphe yoktur ki bu memlekette hemen hemen herkes milliyetçidir, millicidir.
Bahusus amele en başta olmak üzere milliyetçidir, millicidir. Belki başka mem
leketlerde işçiler milliyetçilik fikrinden uzak kalmıştır. Fakat bizde onlar hepimiz
den fazla milliyetçidir. Montrö zaferini tramvay amelesi gözleri yaşararak anlatır,
tramvaydaki biletçi, Hatay dediğimiz zaman gözleri yaşarır. Bunlar çok güzel
şeylerdir.
Lâiklik: lâikliği bu memleket gayet iyi anlamıştır. Bahusus bu memleketin dini
olan İslâmlık, gayet iyi düşünülürse, lâik bir dindir. Geriye kalıyor halkçılık. Bil
mem, eğer halkçılık, demokrasi demekse esasen bu, Cumhuriyetin ruhunda mün
demiç bir şeydir. Halkçı olmayan bir Cumhuriyet esasen bir Cumhuriyet demek
değildir. Vaktile muhtelif şekillerde Cumhuriyetler vardı; Esnaf Cumhuriyeti,
Venedik'te olduğu gibi. Fakat bunlar doğrudan doğruya başlarında bir hükümdar
olmayan, oligarşîk bir idareden başka bir şey değildi.
İnkılâbcılık;
Yeryüzünde bir Devlet var mıdır ki ben olduğum yerde saplandım, kalacağım.
Buradan bir adım ileri gitmeyeceğim desin. Eğer inkılâbcılık bir evolüsyon mu
kabili ise her devlet inkılâpçıdır. Eğer inkılapçılık revolüsyon mukabili ise hiç bir
Hükümet revolüsyonist olamaz, insanlar en kısa yollardan, kendilerinin teşkil et
tikleri ekseriyetle. Meclis tarafından, kendi arzularını tatbik ederler. Her Devlet
inkılâbadır. Binaenaleyh bizim memleketimiz niçin yerinde sayacak ki, niçin
yerinde sayması hatıra gelmiştir ki ona inkılâb vasfını ilâve etmek lüzumunu his
sedelim? Fakat öyle olmasını isterseniz hiç bir itirazım yok.
Geriye kaldı Devletçilik. Zannediyorum ki şimdi işin en canlı ve en mühim
noktasına geldik.
Arkadaşımız Şükrü Kaya; uzun ve güzel izahatı arasında çok güzel bir lâfta
söyledi. Günün ihtiyaçlarına uymayan -Ben ilâve ediyorum- veziyeti duymayan,
duyacak kadar zekâsı olmayan her millet, yine bu vaziyette olan her insan gibi
sukuta mahkûmdur. Bugünkü şekilde bu günkü ekonominin icab ettirdiği ihtiyaç
ları duymayan bir millet, değil uzun seneler, saatlerce bile yaşayamaz, ihtiyaç 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. Bîr Devlet tüccar, bir Devlet sanatkâr
olamaz. Ben bu gün dahi bu fikrin doğru olduğuna kaniim. Pekâlâ, amma bir
memlekette sanatkâr olacak, fabrikatör olacak kimse bulunmazsa, memleketin ih362

tiyacını tatmin edecek tüccar bulunmazsa bunu kim yapsın? O halde şerrin eh
venini ihtiyar etmek lâzım, tabiî Devlet yapacaktır. Binaenaleyh hakikatin kar
şısında ne kadar inad edersek edelim, bu günün zaruretleri bizi hak yoluna
götürecek ve yaşatacaktır veyahut da yaşatmayacaktır. Buna imkân yoktur, bu
böyle olacaktır. Yalnız bu günkü zaruretler devam edecek mi? Mesele bundadır.
Belki bu günün zaruretleri devam etmeyecek belki yarın değişecektir. Mesele yal
nız ekonomik bakımdan mütalea edilseydi, ben burada, Fırkanın bir umdeyi Dev
let umdesi arasına sokmamasını teklif edecektim. Fakat mesele yalnız bundan
ibaret değildir. Bizi devletçilik yolunu aramağa sevk eden şey, velev mahzurlu ol
sun, şimdiye kadar tuttuğumuz yolda bizi bu yolu muhakkak aramağa sevk ede
cek şeyin, burada kemali cesaretle ve şevkle reyimizi kullanmağa sevk edecek
kadar müsbet olduğuna kani değilim. Hepimiz biliyoruz ki, daha şeker meselesi
ni halledemedik.
Bu gün bir sınıf mücadelesi karşısındayız. Milletimiz sınıfsız bir millettir.
Fakat bunu demek kâfi değildir. Bu gün sınıfsızız yarın sınıflı olabiliriz. Bunun
önüne evvelden geçmek lâzım gelir. Bu noktai nazardan pek vazıh prensib olmak
üzere Cenabı Hak bu memlekete göstermesin, yarın bu memleket zengininin elin
deki tekmil servetinin elinden giderek karnının aç kalmaması için bu gün fakirin
zaruretini defetmek lâzımdır. Onun için ben reyimi, ekonomik noktai nazardan
değil, doğrudan doğruya politik, siyasî noktai nazardan, memleketimin âtisini
düşünerek, burada katî bir kanaatle, vicdan istirahatı ile, muvafık olarak kul
lanacağım.
Buna ilâve edecek yalnız bir sözüm vardır. Menteşe arkadaşınım bahsettiği
toprak meselesi bence de çok mühimdir.
Bir defa, her şeyden evvel insanlık noktai nazarından mühimdir. Bir tarafta
sürülmeyen yığın yığın topraklar varken, bir tarafta da toprağı olmadığı için aç
kalan insanlar. Bunlar ne kadardır, bilmem. Bir çok köylüler gördüm ki, ken
dilerinin toprağı olmadığı için dikkat buyurun -toprak amelesi olmadıkları hal
de, ev bark sahibi bulundukları halde, civar köylere gidip amelelik ediyorlar.
Hangi memleketteyiz? Nüfusu toprağına nazaran az olan bu memlekette bir taraf
tan boş topraklar dururken, diğer taraftan topraksızlık yüzünden aç kalan insan
lar bulunsun. Bu, siyasî noktai nazardan bir mütalea değildir. Agrer mesele, bîr
çok yerlerde insanlık noktai nazarından değil, belki siyasî noktai nazardan görül
müş, belki merhamet meselesi, âtiyi görme meselesi telâkki edilmiştir. Bu sebeble
toprak meselesinin de bir âtiyi görme meselesi olması şarttır.
Bu arada söz alan Dahiliye Vekili Şükrü KAYA (Muğla) bazı eleştirilere
yanıt vererek şunları söylemiştir: "Sayın arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Kanunun363

da yapılacak tadilât üzerinde sayın arkadaşlarımın kıymetli fikir ve mütalealarını
çok büyük bir dikkatle dinledim. Çok teşekküre sayandır ki Partimiz umumî bir
idealin ifadesini buraya getirmiş. Gördüğüm manzara budur.
Gerek müstakil ve gerek Partiye mensub arkadaşlarımız bu işin tam olarak ve
tam zamanında getirildiği kanaatinde bulundular ve Büyük Meclis huzurunda
bunu teyid ettiler ve millete bunu söylediler. Bundan dolayı Partimizin lüzumlu ve
iyi bir işle huzurunuza çıktığına müftehir olalım.
Arkadaşlar; Türk Cumhuriyetinin koyduğu rejimin esası veprensibleri, evvel
ce de arzettiğim gibi, geçmiş zamanlarda filozofların, ulemanın kendi hücrelerin
de hassas vicdan ve dimağlarında hazırladıkları mücerred mefhumlara uydurmak
için yapılmamıştır. Tarihin yeni şartlarından ve ıztırablarından ve zarurî icraatın
dan alınmış, esaslardır. Kaliteye müstenid bir yürüyüşün bir tatbikidir. Tabiî
konurken fikirlerden yüksek nazariyeler mütalea edilmiş, diğer memleketlerde
geçen hâdiseler ve görülen tecrübeler de nazarı itibare alınmıştır. Zaten elde
edilen neticedeki isabet te bunu göstermektedir. Bizim Cumhuriyetimizin esaslı
prensib ve vasıfları harb meydanlarında, meydan muharebelerinde düşünülmüş
ve tatbik edilmiştir. Zafer âmili ve zafer eseridir.Kuvveti de bundadır. Bunun ilk
esası Inönülerde, Sakaryalarda.Dumlupınarlarda tesbit edilmiştir. Onun için
reeldir ve onun için dinamiktir. Devletçilik vasfı da oradan alınmıştır. Her Dev
letin bir zaman tatbik edeceği yegâne yol bu olacaktır. Zaten Devletlerin gidişi
budur, kehaneti sevmediğimiz ve kendiprensiblerimizi başkasına telkin etmeyecek
kadar kendi işlerimizle uğraşmağı tercih ettiğimiz için kendimizi bunun hariçte
telkinde mükellef addedmiyoruz. Bir Devletin yapacağı en müşkül iş en çok tek
niğe mütevakkıf iş, ordu kurmak işidir. Devletin eline ordu ve Hükümet veriyoruz
da ordu işlerinin binde biri kadar da haizi ehemmiyet olmayan işleri Devlet yapa
maz 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 tek
niklerin hepsine istinad eder nazik bir makineyi elinde bulunduruyor ve Türk
Devleti de en ziyade bunda muvaffakiyet göstermiştir.Türk Devletinin icabında
eline alıp ta muvaffak olamayacağı hiç bir iş yoktur ve olamaz. Bir taraftan
Türk'te ordu yapmak ta en büyük vasıf görülürken, diğer taraftan en küçük bir işe
Devletin kabiliyeti olmadığı fikri bize daima telkin edilirdi. Uzak değil 1912
tarihinde İzmir 'e dörd Türk makasçısı koymak için Türklerin şimendiferciliğe ak
lı ermez diye Türk komiseri,bizim komiserimiz tarafından ricamız reddedilmişti.
Bunu bilen ve derhatır eden, içimizde arkadaşlarımız vardır.Aradan yirmi beş
sene geçmemiştir. Bugün şimendiferlerimiz biz Türkler tarafından yapılmakta ve
işletilmektedir ve bugünkü işletme ile evvelki işletmenin farkını görmek için Nafıa
Vekâletinin çıkarmış olduğu eserlere bakmak kâfidir ve yalnız yolcu olmak ta
yeter.
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Biz bu prensiblerimizi istatik olarak almadık. Yani muayyen bir formül tatbik
ederek onu ebediyen muhafaza için almadık. Hayatın gündelik zaruretlerinden
mülhem olarak aldık, inkılâbçılığın esas ruhu budur. Dünya için en iyi yapılan
kanunlar bugün kütüphane camekânlarında tozlarla örtülüdür. Ne mükemmel sis
temler vardır ki hiç bir tatbik sahası ve imkânı bulamamıştır. En iyi kanunlar
maddeleri en iyi olan kanunlar değildir. Millete en uygun olan kanundur ve Mil
let Meclislerinin en büyük vazifesi milletlere en muvafık gelen kanunları yapmak
tır ve bizim Meclisimiz de böyle yapmıştır. Millet Meclisleri bir takım filozofların
ve hukukçuların mahalli içtimaî değildir. Millet Meclisleri günün ihtiyaçlarından,
hayatın zaruretlerinden aldıkları ilham üzerine milletin inkişafı için en iyi kanunu
yapmakla mükelleftir ve bizim Büyük Millet Meclisimiz de doğduğu günden bu
güne kadar böyle kanunlar yapmıştır ve Türkiye 'yi böyle kurtarmıştır.
Toprak kanunu, çiftçiye toprak vermek kanunu, çok isterdim ki benim dairei
intihabiye arkadaşım Milaslı Halil Menteşe de esasta bizimle beraber olsun.
Çünkü Türk köylüsünün çektiği, topraksız Türk köylüsünün çektiği ıstırabı, bil
hassa kendi dairei intihabiyemizde benim kadar o da görmüştür. Nitekim, toprak
sızlığın delili olarak kendi çiftliğini köylülere tevzi ettiğini burada kendisi söy
lemiştir. Eğer, köylüye bunu uzun vadelerle veyahud bedelsiz olarak vermişlerse,
buradan kendilerine alenen teşekkür ederim. Demek ki topraksızlık ihtiyacını
kendisi de görmüş ve biz bu kanunu yapmadan daha evvel bize tekaddüm ederek
icabını yapmıştır.
Arkadaşlar, Muğla vilâyetinin Köyceğiz kazası tamamiyle çiftlik ağalarının
elindedir. Hükümet konağı merkezi kazada bir çiftlik ağasının tarlası içindedir.
Köylünün bir karış toprağı yoktur, orada çalışır. Vilâyetimizin diğer kazalarında
da hal böyledir. Dairei intihabiyemizin yarı çiftçisi topraksızdır. Çalışmayan ağa
oturur, köylü çalışır. Antalya da böyledir, Şark vilâyetlerimiz de tamamile böyledir.
Bu memleketin ağrerlerinin ıztırabı büyük ve millî bir ıztırabtır. Eğer bunu
halletmeyeceksek, memleketimizde topraksız çiftçiyi Cumhuriyetin ve inkılâbın
büyük nimetlerinden mahrum bırakmış olacağız. Eğer millet kendi topraklarında
ekmeğine hâkim olamazsa ve bunu temin edemezsek yapılan şeylerin mânası kal
maz. 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.
Toprak, çiftçiye toprak; esbabı mucibesinde söylendiği gibi bu bir defalık iş
değildir. Topraksızlık hissedildikçe verilecektir, kanun geldiği vakit esasları
müzakere edilecektir. Bir taraftan bu iyilik yapılırken, diğer taraftan hiç kimsenin
hukuku tasarrufiyesine tecavüz etmek niyetinde değiliz. Hukuku tasarrufiyenin en
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mahfuz olduğunu, bilhassa tekrar etmek isterim, hukuku tas arrufîyenin en çok
mahfuz kaldığı yer Türkiye 'dir. Ve bunu böyle tutmak mecburiyetinde olduğumuz
dan toprak kanunu tatbik edilirken, getirilecek kanunla da muhafaza edilecektir.
Belki kendilerinin dediği şekilde veya başka şekilde Büyük Meclis onun şeklini
tayin edecektir. Bence Toprak Kanunu 'ndan dolayı gönüllere bir endişe getirmek
ve düşünmenin hiç bir mânası yoktur.
Arkadaşların bilhassa bu noktaya nazarı dikkatlerini celbetmek isterim.
Burada hayatım, hukukunu temin ettiğimiz kütle, dili olup da söylemeyen fakat
söylemeye sizleri tevkil etmiş olan kütledir. Bizim yaptığımız kanunları okumaya
cak, gazeteleri okumayacak, onlar için nasıl çalıştığımızı bilmeyecektir. Bizim
eserimizin büyüklüğü buradadır. Bunu bilecek kütle menfaatine dokunur gibi
görünenler kütlesidir. Biz onların da menfaatlerine dokunmuyoruz. Bilâkis men
faatlerini 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
Arkadaşlar bizim bu inkılâblarımız kendi kendine ve demin dediğim gibi ta
rihin zarureti olarak doğmamıştır. Bu uğurda çok kanlar dökülmüş ve çok iztırablı olmuştur. Asırlarca Türkler bu inkılâba kavuşmanın iztirabını çekti, nihayet
büyük dehanın, Atatürk'ün, milletin kudretile kendi irade ve kudreti birleşti,
Türk'e vatan verdi, istiklâl verdi, prensip verdi. Bu prensipler kendimiz için ve
milletimiz için ayrılmaz esaslardır, hepsi birbirine bağlıdır, eğer biz bunun birini
bir tarafa bırakırsak memleketin bir tarafında inhilâl olur. Biz memleketi bu
vasıflı Cumhuriyetle muhafaza ve idare etmekle mükellefiz. Memleketin bu sayede
kurtulduğuna ve yaşayacağına kaniiz. İnkılâbcılığa bağlılığımız bundandır.
Bu inkılâbın sağdan ve soldan karşısına çıkacak olan her hangi bir cereyan
bu inkılabın kuvveti karşısında devrilmeye ve ezilmeye mahkûmdur.
Şimdiden böylelerine haber vermek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti bu gibi
cereyanlara asla müsaade etmeyecektir.
Türk milletinin tarih içerisinde ve dünyanın bu halinde yapacağı çok daha
büyük işler vardır. Şu veya bu hayal ve mefhumu mücerredin peşinden koşacak ne
vaktimiz var, ne de koşturacak insanlarımız vardır. Biz tek bir dilek, tek bir ideal
için, yani memleketin selâmeti, bu milletin refah ve saadeti ve alemin huzuru için
kütle halinde çalışmaya mecburuz. Tuttuğumuz yol budur, Atatürk'ün bize göster
diği yol budur.'
1 a.g.e., s. 70-72
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Bu konuşmalardan sonra maddelere geçilmesi için verilen önerge kabul edi
lerek maddelere geçilmiştir.
Kastamonu Milletvekili Şerif İLDEN, maddede "Resmî dili Türkçe'dir"
deniliyor. Bu Resmî kelimesine lüzum var mı? Diyerek resmi dil terimine sıcak
bakmadığını göstermiştir. Bu soruya Teşkilâtı Esasiye Encümeninden Kenan
ÖRER (Manisa) "Teklifde buna dair bir şey yoktu, eski maddede vardı, biz de
aynen muhafaza ettik" demiştir.Bunun üzerine İlden "bu kelimenin tayyini" tek
lif etmiş ise de meclis kabul etmemiştir.
Şükrü YAŞIN (Çanakkale) ise "Teşkilât-ı Esasiye Kanununun birinci mad
desinde, Türkiye bir Cumhuriyettir diyor. Ve 102 nci maddesi de, devlet şeklinin
Cumhuriyet olduğuna dair olan birinci maddenin, hiç bir veçhile tadil ve tağ
yirinin teklif dahi edilemeyeceğini tasrih ediyor. Yani bu hükümle birinci madde,
bir ebediyet iktisap ediyor. Ve bu ebediyeti de Teşkilâtı Esasiye Kanunu tekeffül
etmiş bulunuyor. Halbuki şimdi teklif edilen ikinci maddenin tadilinde, Türkiye
devleti Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâbçı olup resmi dili
Türkçe, makarı Ankara şehridir deniliyor. Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu
kabul edildikten sonra onun esas vasfını, daha doğrusu şartı aslisinin Teşkilât-ı
Esasiye Kanunu ile kendisine verilmiş iken bu vasfın cumhuriyetçilikten başka bir
şey olmasına imkân yoktur. Burada cumhuriyetçi kelimesini zikretmek veyahud
Teşkilât-ı Esasiyenin ebediyetini temin etmediği bu maddeye bu vasfı sokmak, ev
velki hükümle ahenkdar olmaz. Onun için diyorum ki cumhuriyet idaresinin cum
huriyetçi olması gayet tabii bir esas olacağına göre, bunu burada zikretmektense
maddeyi şu suretle yazmak maksadı temin eder. " dedikten sonra TBMM Yüksek
Reisliğine şu önergeyi vermiştir.
"Teşkilât-ı Esasiye Kanununun birinci maddesinde (Türkiye Devleti bir cum
huriyettir) denmesine ve işbu maddenin tadil ve tağyirinin hiç bir suretle teklif
dahi edilemeyeceği mezkûr kanunun 102 nci maddesinde zikrolunmasına binaen
artık tadili teklif olunan maddede: Türkiye Devleti cumhuriyetçidir demeye lüzum
yoktur. Çünkü cumhuriyetin en birinci ve esasaslı vasfı Cumhuriyetçi olmaktır.
Maddenin aşağıda yazılı şekilde yazılmasını teklif eylerim.
5 Şubat 1937
Çanakkale
Şükrü Yaşın
MADDE 2 - Türkiye cumhuriyeti, milliyetçi, halkçı, Devletçi, laik ve inkılabçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makam Ankara şehridir. "
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Bu önerge kabul edilmedi. Bu arada söz alan İstanbul milletvekili Refet Bele
daha önce söylediklerine şunları ekledi:
Arkadaşlar pek iyi izah ettiler: Bundan sonra Hükümetin programı Devlete
mal edilecektir. Fakat şimdiye kadar, Devlete mal edilen bu umdelerden yalnız bir
tanesi vardı: cumhuriyetçilik. Onun da bir müeyyidesi mevcuddu: En son mad
denin son fıkrası. 102 nci madde olan bu son madde, işbu kanunun, şekli Devletin
cumhuriyet olduğuna dair olan, birinci maddesinin tadili ve tağyiri hiç bir suret
le teklif dahi edilemez, der.
Yarın bir liberal, ekonomik ve siyasî her hangi bir liberal çıkıp bunun üzerin
de propaganda yapamaz mı?
Teşkilât-ı Esasiye Kanunundaki bu maddenin tadil ve tağyiri için taraftar
tedarikine çalışamaz mı? Nasıl ki biz bugün Teşkilât-ı Esasiyenin bu maddesinin
tadili ve tağyirini teklif ettik. Fakat bu gün hiç birimiz çıkıp ta cumhuriyetin
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, yakasından yakalar tedip ve tecziye eder. Fakat
doğrudan doğruya ikna kuvvetile yaparsa buna mani olabilecek miyiz?
Fakat bunlar, cumhuriyetin yanında diğer bir umde olarak bulunursa o
zaman bunun aleyhinde kimse bir teklifte bulunamaz. Bu gün olduğu gibi kalırsa,
efkârı hazırlamak hakkına herkes malik olur. Binaenaleyh bu meseleyi Fırkanın
nazarı dikkatine arz ederim.1 Bu görüşmelerden sonra tasarı kabul edilerek
Anayasada şu değişiklikler yapılmıştır:
Teşkilât-ı Esasiye Kanununun ikinci maddesi;
Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâbçıdır.
Resmî dili Türkçedir. Makarri Ankara şehridir.
44 ncü maddesi;
Başvekil, Reisicumhur canibinden ve Meclis azası meyanından tayin olunur.
Sair vekiller Başvekil tarafından Meclis azası arasından intihab olunarak heyeti
umumiyesi Reisicumhurun tasdikile Meclis 'e arz olunur. Meclis, müçtemi değilse
arz keyfiyeti Meclis 'in içtimaına talik olunur. Hükümet hattı hareket ve siyasî nok
tainazarını azami bir hafta zarfında Meclis 'e bildirir ve itimad taleb eder. Siyasî
müsteşarları Başvekil, Meclis azası arasından seçerek Reisicumhurun tasdikına
arz eder.
47 nci maddesi Vekillerin ve siyasî müsteşarların vazife ve mesuliyetleri mah
sus kanunla tayin olunur.
I a.g.e., s. 73.
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48 inci maddesi;
Vekâletlerin ve siyasî müsteşarların adedleri kanunla tayin olunur.
49 uncu maddesi Mezun ve her hangi bir sebeble mazur olan bir vekile İcra
Vekilleri Heyeti azasından bir diğeri veya siyasî müsteşarlardan biri muvakkaten
niyabet eder. Ancak bir vekil veya bir siyasî müsteşar bir vekâletten fazlasına niya
bet edemez.
Siyasî Müsteşarın vekile niyabeti halinde kararnamesi Meclis 'e arzolunur.
50 nci maddesi
İcra Vekillerinden veya siyasî müsteşarlardan birinin Divanı Aliye şevkine
dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nce verilen karar vekâlet ve müsteşarlıktan
sukutu dahi mutazammındır.
61 inci maddesi;
Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vekilleriyle siyasî müsteşarları ve
Şurayı Devlet ve Temyiz mahkemesi rüesası ve azasını ve Cumhuriyet başmüddeumumisini muhakeme etmek üzere bir Divanı Ali teşkil edilir,
74 üncü maddesi;
Umumî menfaatler için lüzumu, usulüne göre anlaşılmadıkça ve mahsus
kanunları mucibince değer parası peşin verilmedikçe hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istimlak olunamaz. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanları Dev
let tarafından idare etmek için istimlâk olunacak arazi ve ormanların istimlâk
bedelleri ve bu bedellerin tediyesi sureti mahsus kanunlarla tayin olunur.
Fevkalâde hallerde kanuna göre tahmil olunacak para ve mal ve çalışmaya
dair mükellefiyetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse hiç bir fedakârlık yap
mağa zorlanamaz.
75 inci maddesi: Hiç bir kimse mensub olduğu felsefî içtihad, din ve mezhebden dolayı muaheze edilemez. Asayiş ve umumî muaşeret âdabına ve kanunlar
hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü dini âyinler yapılması serbesttir
şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişikliğin özellikle 2. maddesi Cumhuriyet Halk Partisinin il
kelerinin Anayasal hüküm haline gelmesine yol açmıştır. Böylece Devlet parti
bütünleşmesi sağlanmıştır. Devlet Partileşmemiş, parti devletin içine alınmıştır.
2. GENEL AF
Yeni Türkiye Devleti; bir yandan ülkeyi işgal eden emperyalistlere, öbür yan
dan da onlarla işbirliği içinde bulunan Osmanlı yöneticilerine ve bunların yönlen
dirdiği isyancı güçlere karşı savaşılarak kurulmuştu.
Osmanlı yöneticileri varlıklarını sürdürebilmek için ülkedeki tek meşru
otorite olarak kendilerini görmekte, işgale karşı çıkan ulusalcı güçleri isyancı, din
karşıtı, Kemali, bolşevik, soyguncu, yağmacı vb. ifadelerle nitelemekte ve onları
halkın gözünden düşürmeye çalışmaktaydı.
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Osmanlı yöneticileriyle ve onların destekleyicisi İtilaf Devletleri ile işbirliği
yapan kimi aydınlar gazetelerde, dergilerde hep halkı ulusalcılara karşı baş kal
dırmaya yönlendiriyordu. Kimileri ise kurdukları derneklerle, siyasal partilerle bu
işi yapıyorlardı. Kimileri de İngilizlerden aldığı destekle oluşturduğu silahlı güç
lerle, ulusal güçleri yok etmek için askerî harekata girişiyordu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Ermenilerin yenilmesi, Birinci
İnönü Savaşının, İkinci İnönü Savaşının, Sakarya Savaşının ve Büyük Taarruz'un
başarıyla bitmesi Osmanlı Hükümeti yanlılarını mutsuz etmişti. Her türlü boz
guncu çabalarına karşın, ulusalcıların savaştan başarıyla çıkması üzerine bozgun
cular; yaşam güvencelerini işbirliği yaptıkları İtilaf Devletlerinde görerek bu ül
kelere sığınmaya başlamışlardı. Böylece yaptıkları suçlardan kurtulmayı amaç
lıyorlardı.
20 Kasım 1922'de Lozan görüşmeleri başladığında İtilaf devletleri temsil
cileri işbirlikçilerini kurtarabilmek için yoğun bir çabanın içine girdiler.
Lord Curzon 12 Aralık 1922'de Ülke ve Askerlik Sorunları Komisyonunda
"Hem Türk hem de Yunan hükümetlerini) son dokuz yıllık olayların yarattığı
bütün suçları -adi suçları da içine almak üzere- kapsayan çok geniş bir genel af
ilân etmeye çağırarak?'' af konusunu konferansın gündemine soktu.1
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti baş temsilcisi İsmet Paşa 13
Aralık'ta genel bir aftan yana olduğunu vurguladı. 14 Aralık'ta ise "Türkiye genel
bir af ilân edecektir" diyerek Türk tavrını açıkça ortaya koydu.2 15 Aralık
1922'de Hükümet başkanı Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta genel af konusunun
gündeme geldiğini ve affı kabul ettiklerini bildirdi.3 Rauf Bey affın bir iç sorun
olduğuna dikkat çekerek bu konunun barış andlaşması metninin dışında tutul
masını belirtti4 (17 Aralık 1922). Rauf Bey, Hilafet Ordusu kurucularının af kap
samı dışında bırakılmasına özen gösterilmesini ve karşılılık esasına dayandırıl
masını istedi.5
Müttefik devletlerden Fransız temsilciler de bir at tasarısı hazırlayıp Azınlık
lar alt komitesine sundular.6
Askerî ve siyasî tüm suçları kapsayacak şekilde af yanlısı olan Türk temsil
cileri alt komitenin 22 Aralık 1922'de ki toplantısına 4 maddelik bir af taslağı
/ Seha Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanakları Belgeler, Takım 1, Cilt 1, Kitap 1, Ankara, s.
184
2 a.g.e., s. 221,223
3 Bilal Şimşir, Lozan Telgrafları, C. 1, Ankara, 1990, s. 219
4 a.g.e. s.232
5 a.g.e. s.256-257
6 Meray, a.g.e., TA, C.l, K.l, s. 198
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sundular.1 23 Aralık'taki toplantıda Rıza Nur Bey ilke olarak Fransız tasarısını
benimsediğini belirtti.
Müttefik devletlerin temsilcileri mümkün olduğunca affın geniş kapsamlı ol
masını dile getirirken; Türk hükümeti temsilcileri "Yurtlarına karşı kayınlıkta
bulunmuş olanları" af kapsamı dışında tutabilmek için Müslümanların af dışı
tutulmasını istedi.2
Rıza Nur bunu kin duygusuyla değil benzer bir durumun yeniden ortaya çık
masını engellemek için yapmak istediklerinin altını çizdi. Ancak müttefik devlet
leri; temsilcileri işbirlikçilerini korumada ısrarlı davranıyorlardı. M.Ryan sadece
insancıl nedenlerle olmayıp, Müttefik devletlerin, Türk halkının bir takım unsur
larına karşı kaçınamayacakları moral yükümlülük altına girdiklerini açıkça belirt
ti.3
Batılı ülkelerin temsilcileri işbirlikçilerini aftan yararlandırabilmek için ısrar
lı olduklarını gören İsmet Paşa, Rauf Bey'e gönderdiği 3 Ocak 1923 tarihli tel
grafta "genel affın Müslümanları da kapsaması konusunda ısrarlıdırlar. Genel
affın mütekabil olması kabul edilmiştir. Müslümanlardan 150 kişinin ülkeye gir
memek ve enval-i tasfiye edilmek şartıyla genel affın Müslümanlara teşmilini
kabul edebileceklerini" bildirdi.4 4 Ocak ta 150 kişiyi af dışında bırakacaklarını
yineleyen İsmet Paşa5 19 Ocak ta Rauf Bey'den bu kişilerin adlarının belirlen
mesini istedi.6
Hükümet ise sayı ne olursa olsun bunu pek benimsemiyordu.7 Müttefik dev
let temsilcileri, Azınlıklar Alt Komisyonunda Türk temsilcilerinin genel affın ant
laşma maddeleri arasına koymak yerine ortak bir bildiriyle açıklanması doğrul
tusundaki isteğini olumlu buldu.8 Azınlıklar alt komisyonunun 11 Ocak 1923
tarihli toplantısında Rıza Nur Bey, Türk Hükümetinin yaklaşık 150 Müslümanı
genel af kapsamı dışında tutmak istediğini, ancak bunlardan öç alma duygusuyla
hareket edilmeyeceğini, Türkiye'yi bırakıp giden Müslümanların Türkiye'ye
dönmesine izin verilmeyeceğini, Türkiye'de olup ta yurt dışına çıkmak isteyen
lere de güçlük çıkarılmayacağını belirtti.9 Tüm bu gelişmelerden sonra Müttefik
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Meray, a.g.e., C.l, K.l.ks. 2, s. 192
Meray, a.g.e., T.l, ks. 2, s. 238'e dikkat
Meray, a.g.e., T.l, C.l, ks. 2, s. 255
Şimşir, a.g.e., C.l, s. 319
a.g.e., s. 356
a.g.e., s. 379
Şimşir, a.g.e., s. 387
Meray, a.g.e., T.l, C.l, ks.l, s. 312
Meray, a.g.e., T.l, C.l, ks. 2, s. 284
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devletlerin temsilcileri genel affa ilişkin kararın antlaşma metnine konulmayıp bir
protokol şeklinde açıklanmasını, 150 kişinin af dışı bırakılacağının de bir beyan
name ile duyurulmasını benimsediler. İsmet Paşa bunu 20 Ocak 1923'te Rauf
Bey'e bildirdi1. Rauf Bey bu gelişmeyi olumlu buldu. Ancak adi suçların af kap
samına alınmasından memnun olmadığını da bildirdi.2 Konferans azınlıklar alt
komitesinin yazı komitesi 16 Mayıs 1923'te yayınlanacak bildiride "Şurası
kararlaştırılmıştır ki genel affa ilişkin bildirinin 1. maddesi yürürlükte kalmakla
birlikte Türk Hükümeti söz konusu madde de öngörülen kimseler katagorisine
giren 150 kişinin Türkiye 'de oturmalarını ve Türkiye 'ye girmelerini yasaklama
hakkını saklı tutmaktadır" demektedir.3 31 Mayıs'ta hazırlanan metinde bunlara
ek olarak Türk Hükümetinin söz konusu kişilerden Türkiye'de bulunanları yurt
dışı edebileceği, yabancı ülkede bulunanların Türkiye'ye dönüşlerini yasak
layabileceği gibi hükümlere yer verilmiştir. Nitekim 24 Temmuz 1923'te yayın
lanan protokol tüm bu gelişmeleri belgelemiştir.4
Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan Antlaşmasını onayladıktan ve 29 Ekim
1923'te Cumhuriyeti ilân ettikten sonra, 26 Aralık 1923'te Cumhuriyetin ilânı ta
rihine kadar işlenmiş suçların cezalarının-verilmiş-verilecek, yarısını af kapsamı
içine aldı. Ancak bu af, Lozan Antlaşmasına bağlı olarak açıklanan genel af pro
tokolü ve beyannamesinde amaçlanan kişileri kapsamıyordu.5
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Lozan Andlaşması gereğince ilân etmesi
gereken affı 16 Nisan 1924'te Meclis gündemine getirdi. Af kanunu tasarısı aynı
gün kanunlaştı. Ancak bu kanunun 3. maddesinde Lozan antlaşması gereğince
yayınlanan af beyannamesi protokolündeki 150 kişinin bu aftan yarar
lanamayacakları belirtildi.6 Fakat henüz bunların adları saptanamamıştı. Fethi
Bey, 150 kişilik listenin düzenlenmesi kararlaştırıldığı günden beri kamuoyunun,
"Dahiliye Vekâleti(nin), Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin)" bu listeyi hazır
lamakla meşgul olduğunu söylese de 16 Nisan'da liste hazır değildi.7 Elde edilen
veriler göre 600 isim saptanmış, daha sonra bu 300 kişiye indirilmiş bunun da
150'ye indirilmesi gerekiyordu. Sayıyı 150'ye indirebilmek için çeşitli kez İcra
Vekilleri heyetinde görüşmeler yapılmış, sonuç alınamamıştı. Yapılan tartış
malarda,
/
2
3
4
5
6
7

Şimşir, a.g.e., s. 414
Şimşir, a.g.e., s. 427-428
Meray, a.g.e., T.2, C.l ks. 1, s. 134
Meray, T.2, C.2, s. 101
Duştur, 3. Tertip C. V, s. 508
bkz. TBMMZb Ceridesi, II.Devre, C.8/1, s.781-783
TBMM Gizli Celse Zabıtlar C.4, s.435
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1- Vahdettin ve yakın çalışma arkadaşları
2- Kabine üyeleri
3- Kuvayı İnzibatiye kurcu ve komutanları
4- Çerkez Ethem ve yandaşları
5- Çerkez kongresinin önderleri ve kongreye katılanlar
6- Düşmanla işbirliği yapan çete reisleri
7- Hilafet komitesi, Anadolu komiteleri gibi ihtilalci komite üyeleri
8- Düşmanın amaçlarına hizmet eden basın mensuplarından 150 kişi belirlen
mesi kararlaştırılmıştır.
Nihayet isimler saptandı ve TBMM'ne sunuldu. Gizli oturumda oldukça şid
detli tartışmalar yaşandı l1 Köylü gazetesi Sahibi ve Müdürü Rafet'in de listeye
alınmasıyla liste tamamlandı ve 1 Haziran 1924'te onaylandı.2 Arkasından da bu
kişiler yurt dışına çıkarıldı, yurt dışında olanların ülkeye girişi yasaklanlandı. 21
Mayıs 1927'de ise bunlar yurttaşlıktan çıkarıldı.3
150'likler yurt dışına sürüldükten sonra yıkıcı çalışmalarını gittikleri yerlerde
de sürdürürken; Türkiye bunlara aldırmadan çağdaş uygarlığa ulaşma savaşını
sürdürüyordu. Geçmişin acılarını unutabilmek için zaman zaman da af yasaları
çıkarıyordu. Fakat 150'likleri bu yasanın kapsamı içine almıyordu. Ancak bun
ların çocukları, yakınları Türkiye'de yaşıyordu. Bunlar sürekli bir eziklik içindey
diler. Bu yükten kurtulmayı istiyorlardı. Yeterince güçlenen Kemalist rejimin
bunları af dışı bırakmasını gerektirecek bir şey de kalmamıştı.
Bu yaklaşımla ve şu gerekçelerle hükümet bir af kanunu tasarısı hazırladı.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
İcra Vekilleri Heyetince 21-V-1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan Af Kanunu layihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Boyar
Af Kanunu layihasının mucib sebebleri
Türk milletinin beşer varlığına hâkim olan tarihi seyri arasında
gördüğü ve geçirdiği muhtelif inkılâblar içinde en ağır badiresine Osmanlı
İmparatorluğunun son devirlerinde tesadüf etmişti.
İmparatorluk^ beraber Türk milletinin tarihi de kapanmak için her
1 bkz. TBMM Gizli Celse Zabıtları C.4, s.434-462
2 bkz. Resmi Ceride 7Kanunusani 1340. Türk Parlamento TarihiII. Devre, C.l, s. 582
3 bkz. TBMMZb. C, II.Devre C.32, s.339-340
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türlü menfi ve muzır amiller muttarid ve daimi bir tesirle bu harabiyi tecile
saik oluyordu. Milletin maddi ve manevi bünyesine taslid edilen kötü telak
ki ve iüyadlar o devletin varlığına ve yaşayışına hâkim olan cehil ve taassub, biri birinin eser ve müessiri olarak tarihin başlangıcın danberi devam
eden Türk İstiklalini yıkacak bir mahiyet almıştı. Eski ve milli nizamların
yeni şeraite tevfık edilememesi rönesans hareket ve ceryanlardan istifade
olunmaması cihanda zuhur eden millet ve devlet hayatının her safhasında
büyük değişiklikler getiren siyasî ve içtimaî ihtilallerden tegafül edilmesi,
maarifte, askerlikte, sanayide ve umumî hayatta pek büyük değişiklikler ve
yenilikler ve tatbikini icab ettiren fizik ve mekanik icatların memlekete tat
bikinde tevahhuş edilmesi ve nihayet 19 ncu asır sonlarından beri millet
lerin hayat ve faaliyetlerinde bir vasıta ve bir gaye olarak kullanılan millicilik akidesinden tecahül ve tevakki olunması gibi bilgisizlikler yüzünden
memleket kudret ve kuvvetini kaybederek dışarda ve içerde bu bilgilerle ve
o bilgilerden elde edilen vasıtalarla mücehhez istilâ veya istihlâs arayan
yabancı millet ve kavimlerin emellerini tatmin ve tatbik edecek kolay bir
saha halini almıştır.
Kaynarca muahedesini harici muharebeler ve dahilî isyan ve ihtilal
lerin mütevali neticeleri memleketin dışarıdan paylaşılmasını ve içeriden
dağılmasını mucib olacak talihsiz muharebeler takib etti.
Bunların en zararlısı vefecii Balkan harbi oldu. Hazırlıksız, karşılıksız
olan akılsızca girilen cihan harbi de tabiatile fecaatte bundan geri kalmadı
ve kalamazdı.
Türkiye 'ye küçük bir arazi, mahdud bir istiklâl, nisabî bir sükun getire
ceği tahmin edilen mütareke ve muahede Türkiye 'nin büsbütün haritadan
silinmesine ve Türk milletinin istiklâlinin mahvedilmesine yeni bir vesile ve
bir mebdeğ oldu. Millî cidal denilen istiklâl savaşı böyle bir hengamede ve
bu kadar ağır şerait içinde başladı.
Bunun başlangıçtaki zorluklarını, devamı anındaki ıstırab ve güçlük
lerini anlamak için Atatürk'ün büyük nutkunu okumak lâzım ve kâfidir.
O günü, yaşayanların insanları daima unutturucu tesellisile avutan
hatıralarını tazelemek ve o günler bu günleri ölçmek için tavsiye olu
nabilecek en sağlam vasıta ve menbağ millî cidalin en hakiki tarihi olan
yine o kitabdır.
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Filhakika düşmanlar, memleketin en güzel kısımlarını zabtetmiş, kalan
larını yıkmış, silahlarını almış ve saltanatla hilafet makamını Devlet
otoritesini temsil edenleri emeline hadim sefil birer vasıta haline getirmiş
ti. Bunların muzır ve menfi tesirleri memleketin en temiz ve saf kalması
lâzım gelen asli unsurlarına bile muhtelif ve mugfil propaganda ve
vasıtalarla sirayet etmiş ve etmekte idi.
Bir taraftan, memlekette vatanı kurtarmak, istiklâli korumak için düş
manlarla çarpışılırken diğer taraftan da içeride düşmanların gayesine bi
lerek, bilmeyerek hizmet eden menfi amillerin tenkilile uğraşılıyordu. Çar
pışma ve çalışma her safhada ve her sahada bir takım radikal tedbirlerin
alınmasını icab ettirmişti. Büyük Millet Meclisi kuruldu, ordu tensik edil
di, kanunsuzluğun asırlarca cari olduğu bu diyarda millî hâkimiyetin
iradesi olan kanunlar hâkim kılındı.
Kanunların hükümlerini infaza ve memleketi istihlas gayesi etrafında
birleşmeğe en müessir tedbirlerden biri olmak üzere ve İstiklal mah
kemeleri kuruldu.
istiklal mahkemeleri, milli mücadele sırasında ve Cumhuriyetin ilk
teessüs devrinde milleti inhilâlden kurtaran yüksek bir müessese oldu. Adil
ve katii kararlarile ihtilal ve isyanların önüne geçmekle kalmadı; milletin
sinesini, milletin bünyesini istihlâl ve isyan tohumlarından korudu ve kur
tardı.
Zaferle tetevvüç ve millî hududlarını ve gayelerini istihsal eden savaş,
kurduğu Cumhuriyet rejimile tarihten miras kalmış ve milletin bünyesinde
aslî olarak yer almış zannedilen bütün kötü saik ve itiyadları ortadan kal
dırarak yepyeni bir nizam kurdu.
Hakka, adalete bahusus medeniyet ve terakkiye ve müsbet bilgilere
dayanan nizam Türk milletinin asıl karekterile tamamile tetabuk etti ve
onun içindir ki memlekette ve millette bu gün bütün cihan hayret ve takdire
sevkeden müsbet eserler vücude geldi.
Cumhuriyet rejimi, Türk milletinin esas bünyesine istinad ettiği için on
beş senelik kısa bir müddet zarfında sarsılmaz temellere ve yıkılmaz pren
siplere sahib oldu.
Bu nizamın tesisi kadar, bakası da elzem, hatta bakası tesisinden daha
çok güç olduğuna şüphe yoktur. Bir taraftan Cumhuriyet rejiminin tesisi
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için kanunlar ve müesseseler yaratılırken bu kanunî müesseselerin korun
ması için icab eden. kanunî, idari tedbirler de alınmak yoluna gidildi. Bir
inkılabın en büyük müeyyidesi milletin o inkılaba olan itikad ve itimadıdır.
Türk milleti bu itimad ve itikadını cidali millînin başından bu güne kadar
fiili eserlerile isbat ve izhar etmiştir. Milletin idealine ve karakterine en uy
gun olan ve gaye ve ihtiyaçlarına en doğru cevab veren halkçı Cumhuriyeti
her kesin bildiği ve söylediği adile söylenmesi lazımgelirse Kemalist reji
mi sevmesi, koruması kadar tabii ve daimi bir his olamaz.
Bu kadar kavii esaslara istinad eden rejimin bin bir bedbaht saik ve
sebeblerle kendisine bidayettenberi muhalefet veya ihanet etmiş olanlar
dan artık bir endişesi kalmaması icab eder. Haksızlıklara karşı çetin ve
kahir bir çehre gösteren Cumhuriyetin zavallı ve biçarelere karşı da mer
hameti yüksek olur.
Cumhuriyet muhtelif zamanlarda bu merhamet eserlerini müteaddid af
kanunlarile göstermiştir. Büyük harb sonunda düşmanların memleketimizi
istila eyledikleri ilk günlerde vatanın muhtelif noktalarında silâhla
mukavemete hazırlanan ve düşman saflarına kahramanca saldırarak is
tilayı durdurmağa çalışan büyük ve küçük millî müfrezeler teşekkül etmiş
ti. Muntazam askerî kıtalar teşkil olunub da emir ve kumanda askerî kuv
vetlere tevdi olunduğu vakit bunların bir kısmı orduya ilhak olmuş ve bir
kısmına da kendi tertib ve teşekkülü dahilinde cebhelerde ve yurd içinde
muhtelif hizmetler tevcih etmişlerdi. Bunların bir çokları vatan vazifeleri
ni feragat ve fedakarlıkla yapmışlar, milletin memnuniyetini celb edecek
işler görmüşler ve adları savaş tarihimizin şanlı sayıfalarına geçmiştir. Bu
gün şan ve şereflerile aramızda yaşıyan böyle bir çok kahramanlarımız
vardır.
Fakat mahdud bir zümre de cehil, gaflet, kötü itiyad ve hainane telkin
ler ve daha bin türlü menfi ve muzır amiller saikasile askeri nizam ve disip
lin altında zaferi istihsale yardım edecek yerde başı boş ve başı bozuk kal
mayı hususî emel ve menfaatlerine daha uygun bularak serkeşçe hareket
lere tasaddî etmişler ve yapılan öğüdlerle doğru yola da gelmediklerinden
tenkil edilmişler ve düşman saflarına firar ettirilmişlerdir.
Bunlardan başka cidali millînin başlangıcından itibaren millî emellere
silahla muhalefet eden cebhelerde düşmana öncülük veya cebhe gerilerin376

de soygunculuk ve şekavet yaparak düşmana yardım eden diğer şerirler
vardı. Bunlar da kısmen imha edilmiş ve bazıları da hududu millî dışına
kaçmışlardı. Düşmanın emeline yardım edenlerin başında gelen Vahideddin 'in siyaset ve neşriyat yardımcısı daha bir takım gafiller ve bedhahlar
da vardı. Bunlardan içeride kalanlar cürümlerine göre cezalarını görmüş
ler ve hududu millî dışına çıkarılanlardan yüz elli kişi de Lozan'da
musalahayı müteakib ilân edilen affı umumiden istifade ettirilmemişlerdi.
Bunlar vatan dışında ve yad ellerde kusur ve hatalarının töhmetlerini vic
danlarında taşıyarak Türk milletinin zaferini ve her sahadaki terakki ve in
kişafını hasret ve hicabla görerek muztarib bir ömür sürmektedirler.
Halbuki bunların çocukları ve akrabaları aramızda yaşamakta
memleket ve milletle beraber ve farksız olarak vatanın nimetlerinden is
tifade etmekte ve külfetlerine katlanmaktadırlar. Fakat şu farkla ki bun
ların daima vicdanlarında şu veya buna karabeti olmak şaibesini taşımak
ta ve hicabını duymaktadırlar. Bu vaziyette bulunan vatandaşlarımız bu
kadar ağır manevi istırabdan kurtulmayı Cumhuriyetin şefkatinden bek
ledikleri gibi Kemalist rejiminin on beş seneden beri affı umumî harici
olarak memleket dışında kalan yüz ellilikler hakkında merhametini esir
gemesi için hiçbir mani ve mahzur kalmamıştır. Affolunub da içeriye gel
dikten sonra Kemalist rejimin Türk kanunlarının her vatandaşa temin et
tiği hürriyetten, refahtan istifadeye yalnız kendi irade ve hareketleri hâkim
olacaktır.
Bu kanun layihası yukarıda arzolunan sebeb ve saiklerle tanzim edil
miştir.
Tasannın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması Genel Kurul da şiddet
li tartışmalara yol açtı.
ibrahim DEMÎRALAY (İsparta) : Geçmiş zamanlarımızı düşünüyorum.
Bilhassa bütün maddi sebeblerin yok olduğu fetret hallerini gözümün önüne
getiriyorum. Kendi varlığından ümidini kesmiş düşmanların cansız heyulası ar
kasına takılmış bu biçareleri bu suretle sürüklendiğini bildiğim için aflarına bir
türlü gönlüm razı olmadı. Neler gördük ve göreceğiz. Milletimize, topraklarımıza
kasd ve ihanet edenlerin hepsi yıkılıyor yok oluyor. Şeref ve nüfuzu hizmet eden
lere intikal ediyor. Kalbinde vatan aşkını taşıyanlar umurunda muvaffak ve aziz
oluyor. Hırsı cah ve saltanatla milletini hiç sayıb düşmanlara iltica ve istimdat
edenler imansızlıklarının cezasını çekerekfasih mahrum oluyorlar, öyle bir ibret
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levhasıdır ki, beşeriyetin hayatında miyar olmalıdır. Cumhuriyetimizin şefkat ve
atifeti bunlar hakkında da tecelli ederek af teklifi karşısında bulunuyoruz.
Muvafık olacağını insanlık namına ben de kabul edebilirim. Yalnız bu biçareler
büyük günahlarını millet ve tarih huzurunda af ettirmek için yürekten nadim ve
çok dikkatli olmalıdırlar
Ali Şevket ÖNDERSEV (Gümüşane): Olmazlar, olmazlar.
İbrahim DEMİRALAY (Devamla): Büyük bir şiarımız vardır ki, bunu bu
kürsüden bütün cihana ifade etmeği vatan borcu bilirim. O da, sulhperverliğimizdir. Benliğini gaybetmiş, milletlerimizi kurtarmak ve imdadına yetişmek vazife
sidir. Emelimiz, yalnız kendimizin değil, beşeriyetin refah ve halasıdır. Ali bir has
letin mahsulü olan bu arzumuzu dünyada tatbika imkân bulursak insanlık için
yeni bir saadet yolu açmış oluruz. Bu gayenin sırrı muvaffakiyeti; Cemiyeti ak
vamın gayri samimi siyasetinde değil, Atatürk'ün, Meclis ve Hükümetimizin ilhamlı kafasındadır. Asrımız, hakikaten inkılâb asrıdır. Mütemadi ihtilaller bazı
müceddid zevatı meydana getirmiştir. Rusya 'da Lenin ve arkadaşları, Alman
ya 'da Hitler, İtalya 'da Musolini, Bunların az ve çok kafalarının işlediğini görü
yoruz. Tarih kendilerine belki bir mevki verecektir. İtiraf etmek lâzımdır ki Türk
inkılabının Atatürk'ü bunların ve emsalinin çok fevkindedir. Bu zevat istila
emelinden vazgeçseler de kendilerine ve beynelmilel umumî siyasete Atatürk'ü
Baş yapsalar dünyayı kurtarmış ve medeniyete hizmet etmiş olurlar.
Bir hitabım daha vardır, kusura bakmayın, biz öyle bir milletiz ki, dünyaya ib
ret dersi verecek ledünî ilme malik, vatan ve millet duygusuna sahibiz. Şiddetli
rüzgarlar büyük denizleri harekete getirir ve üzerindeki gemileri kayalara çarpa
çarpa nasıl yok ederse, milliyet aşkımızı taşıyan ruhumuzun çoşgunluğu önünde
dünya varlıkları gözümüze sinek kadar bile görünmez.
EMİN SAZAK (Eskişehir) : Arkadaşlar; cümleniz gibi benim de bugünkü
duyduğum ıstrabı hayatım müddetince hiç duymadım ve hayatımda yalnız buna
yakın bir hadiseye şahid olduğumu hatırlıyorum. Bu da bu kanunun hedefini teş
kil eden 150likler denilen; bilmiyorum ne isim vereyim
İstanbul 'dahilerden en sonturlu birisi vardı. Ankara 'da Meclisi umumî azalığı yapmıştı. Ankara 'ya asker geliyor Bursa Valisi Hazım Bey bir beyanname
neşretmiş, sizin gibi bir Hükümetle çalışamam diye. Bursa 'ya asker gönderildi
diye bunlar bayram yapıyorlardı. Sanki, o vakit düşmanımız olan Yunanın
Atina sini almışız gibi seviniyorlardı. Ben o zaman düşündüm, acaba, milletimizin
içinde böyle habis ruhlu adamlar çok mudur? Harp, mağlubiyet bütün milletlerin
tarihlerinde daima olmuş ve olagelmiş şeylerdir. Bugün mağlub olur, yarın kur
tulur. Fakat böyle habis ruhlu insanlar milletlerin içerisinde varsa o millet
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ebediyyen mahkûm olur. Benim endişem o idi. Hakikaten düşman geldi, bu 150 'lik
efendiler ortaklarile bir oldu evlerimizi, mallarımızı eşyalarımızı çiftliklerimizi
terk ederek ayrıldık. Şu günde duyduğum ıstırabı, temin ederim ki o zaman duy
mamıştım. Çünkü imanım sarsılmamıştı.
Arkadaşlar; biz öyle bir partinin efradıyız ki, hepimiz, yok olan varlığımızı ve
mahvedilmek istenilen ırkımızı yeniden meydana getirmiş ve bu eserin başında
bulunmuş olan şeflerimizin peşinde bilakaydi şart yürümeği memleketin halâs ve
selâmetine uygun görmüşüz. Herkes bilir ki partimiz, başka memleketlerde ki par
tiler gibi, şu veya bu noktai nazar farklarile, mevkii iktidara geçmek için çalışan
bir parti değildir. Memleketin saadetini söz birliğinde, Şefin etrafında toplanmak
ta gören ve imanla Şefimize bilakaydüşart bağlı bir parti efradıyız. Bu böyle ol
duğu halde bu kanunun buraya gelişinde vicdanımın sarsıntısına tahammül
edemedim.Bir çok arkadaşlarda ve bütün Türk milletinde bu sarsıntının ol
duğuna kaniim. Bir kimse anamızı, babamızı öldürür veyahud bize şu ve bu
fenalığı yapabilir. Bu gibilerin affedilebileceğine de kaniiz. Hatta bu vadide Ad
liye vekili muhtereminin ıslah merkezleri yaptığından dolayı da kendisine çok
müteşekkir bulunuyoruz. Bunların içinde cehil ile yapanlar şayanı müsamaha
görülebilir. Fakat bilerek, şuurla, ırkının varlığını, milletinin istikbalini yok etmek
isteyen insanlara karşı böyle bir lütfün yapılabileceğine dair tarihte böyle bir şey
olacağına kani değilim. Çocuklarımızın bunu öğrenmesinden korkuyorum. On
lara da, tarihine de sui misal bırakmış olacağız ki, dünyada şu ve bu cürümler
vardır, fakat bunlar bir gün affedilebilir, hatta ırkının varlığına kasdedenler dahi
affedilebilir.
Ankara Hükümeti gibi çetin bir Hükümetin ve bu millî davanın saf simaların
dan olan, sahihlerinden olan bir Hükümetin başında bulunan, bidayette düşman
ordusu şerrinden, ayağında çarık, başında sarık, milletini kurtarmağa çalışmış
olan Celâl Boyar 'in ve Hükümetinin bunu nasıl teklif ettiğine hayret ediyorum.
Böyle bir zihniyeti nasıl olur da ben çocuğuma telkin ederim? Nasıl olur da ır
kım, bundan sonra bundan dolayı beni affeder? Beni bütün perişan eden budur.
Her şey olabilir, içlerinde cahil 1300 senelik dinî telkin altında kalmış insanlar
vardır. Bunlar yolunu sapıtabilir. Biri Sevr muahedesini imza eder, diğeri, Artin
Cemal midir nedir, altı ay zarfında ordu dağılırsa hepsinin affolunacağını tamim
eder... Bunları okudum, tabii okumayan yoktur. Onlar ordu dağılsın dedi, Atatürk
milletin başına geldi. Onun teşebbüsünün akim kalmasına fiilen çalıştılar, ar
kadaşlar, bunlar nasıl affedilebilir?
Tabiî çok müteessirim, yalnız bir istinadgâhım var: Bu davada aklımın, şuu
rumun ermediği bir çok hadiseleri iyi gördüğü şüphesiz olan şeflerimiz böyle is379

tiyor dedik ve bunda hayır gördük. Beni müteselli eden cihet yalnız budur. Fakat
tarih huzurunda, gelecek nesiller huzurunda affedilip edilmeyeceğimizi bilmem
ve bundan dolayı hakikaten bir cürüm işlemiş olmuyor muyuz? Ben zihnimde bu
kadar büyüttüğüm bir meseleyi acaba yanlış mı görüyorum. Bunu Maarif ve Ad
liye vekillerinden bizzat öğrenmek isterim. Nesli ati için bir zarar var mıdır?
Böyle bir cürümün affı çocuklarımızın kafasına girerse, bunun ileride doğura
bileceği mesuliyet nedir?
Arkadaşlar, bizim korkumuz yoktur. Bu, millet şuurlu bir millettir. Bunu
Atatürk hissetmiştir. Bu davayı Atatürk kadar, millet de benimsemiştir. Bu adam
lar içinde, acaba, buraya geldikten sonra Edirne'den trene binip Erzurum'a
kadar gittikleri ve bu muazzam eserleri gördükleri zaman, ben hata etmişim diye
kendisini kaldırıp trenin altına atıp öldürecek var mıdır? (öyle şey bekleme ses
leri) Yalnız müteselli olduğum bir şey daha vardır; bu gibilere mukadder olan
ilahi ceza Ali Kemal'in ölümüdür. Bunlar da Ali Kemal gibi ölmelidir. Ben bun
ları birer birer dişlerimle etlerini kopararak öldürmek isterim. Acaba bunlar da
geldikleri zaman layık oldukları cezayı millet tarafından bu şekilde göreceklerse
bir diyeceğim yoktur.
Mehmed SOYER (Kütahya) : Arkadaşlar; bugün tasdikinize sunulan bu
kanun bir af kanunudur. Bu kanunun ruhunda mündemiç şefkat ve refet milleti
hakikaten sevindirmiştir. Ben bunlara zavallı adamlar diyeceğim. (Haindir, hain
sesleri) Bunlar 15 senedir Avrupa 'da serseriyane sürünmektedirler.
Ali Şevket ÖNDERSEV (Gümüşane) : Lord gibi yaşıyorlar.
Mehmed SOMER (Devamla) : Biz de memlekette durmadan çalıştık. Bugün
bunlar geldikleri vakit utanacaklardır.
Çok rica ederim, siz de söylersiniz. Atatürk'ün inkılabını, ilk günden beri, ib
da ettiği yüksek eserlerden birisi de bu kanundur. Bu kanunla dünyaya demek is
tiyor ki, artık kimseden pervamız yok, gelsinler, görsünler ve burada kalsınlar.
Onun için arkadaşlar, bu adamlar hakkında, sayın arkadaşlarımızın dedikleri
gibi, bir çok sözler söylenebilir. Fakat ben bunlara hacet görmüyorum. Çünkü
bunların yaptıkları cürümleri tarih kaydedecektir. Kendileri utanacaklardır, evlad
ve ahfadı utanacaktır.
Ali Şevket ÖNDERSEV (Gümüşane) : Utanmaz bunlar.
Mehmed SOMER (Devamla) : Malumu alinizdir ki af kelimesinin ruhunda
mündemiç mana aftır, ceza değildir. Bendeniz yüksek Adliye encümeninden
sorarım, bu af kanununun içine nasıl olmuşta ceza maddelerini sıkıştırmışlar
Hatta arkadaşlar, hukuku idare bakımından bir kayıt koysak, o dahi cezanın
temadisi demektir. Onun için bendeniz bu yüksek arkadaşlarımızdan sorarım,
'kanuna bunu nasıl yerleştirmişlerdir?
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Rasih KAPLAN (Antalya) : O vakit biz mücrim oluruz.
Ali Şevket ÖNDERSEV (Gümüşane) .Bunları mebus yapacaksın galiba.
Mehmed SOMER (Devamla) : 150'likler hakkındaki bu mütalaama
verecekleri izahat üzerine tekrar rücû etmek üzere meseleyi burada bırakıyorum.
İkinci kısma gelince; memleketteki heyeti mahsusaların ve istiklâl mah
kemelerinin verdikleri kararlar üzerine memleketin içinde bizim gibi hukuku
medeniyesine sahib olarak yaşamakta olan bir çok vatandaşlar vardır. Bunların
yalnız bir eksikleri vardır. Amme hizmetinden mahrumdurlar. Senelerden beri
bekledikleri kanundan yalnız bunu istiyorlardı. Biz onların da cezalarını daha iki
sene tecil ediyoruz. Arkadaşlar Atatürk bu işe teşebbüs ettiği zaman yanında kaç
kişi vardı? Yavaş yavaş bütün millet Atatürk'ün büyük şahsiyetini büyük görüş
lerini anladıktan sonra ona iltihak etti. Fakat dört beş sene kadar millet inledi. Ta
ki bu mühim vaziyeti anlayıncaya kadar. Onun için biraz daha semih olalım,
dahilde bulunan insanların her biri mücrim değildir. İçlerinde öyleleri vardır ki
işgaller ve zaruretler dolayısile bin bir türlü ihtiyaç dolayisile buralara
gelememişlerdir ve esasen gelselerdi bile burada onlara verilecek iz yoktu. Onun
için ne olmuş olmuş bunların bilkaydü şart affa dahil olmalarını heyeti celileden
tekrar tekrar rica ederim. Arkadaşlar af kanunu yapıyoruz, yeniden ceza kanunu
tedvin ediyoruz ve biz bu kanunu bütün dünya muvacehesinde yapıyoruz ve or
taya atıyoruz. Onun için gerek Adliye encümeni arkadaşlarımızdan ve gerekse
Hükümetten kanunun af kanunu olarak çıkarılmasını minnetle rica ediyorum.
Durak SAKARYA (Gümüşane) : Arkadaşlar, bugün çok mühim bir mevzu
üzerinde burada müzakere cereyan etmektedir Tabiidir ki, bu kürsüden herkes
kanaatini serbestçe ve hür olarak söyler ve söyleyecek ve söylemektedir. Münakaşa
ettiğimiz vatanın bağrına hançer dayayanlardır. Arkadaşlar biz o vakitler bu işin
içinde bulunduğumuz için çok rica ile sizden istirham ediyorum ki müsaade ediniz.
Bendeniz bunun ufak bir çerçevesini yapayım. Çünkü aradan 20 sene geçmiştir. O
vakit 2 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında ve O yaşında bulunan çocuklarımız, vatan
daşlarımız, yavrularımız bu gün büyümüşlerdir; belki karşımızda, samiin içinde 30
yaşında, 35 yaşında gençlerimiz vardır ki, o günü tamamile idrak edemezler. Bunu
yalnız tarihten okuyorlar. Yalnız tarihten okumak kafi değildir. İçinde bulunanların
ağzından işitmekle bu meselenin ne olduğunu daha ziyade ve daha iyi anlayacak
lardır. Bunun için sizden rica ediyorum. Ufak bir hülsasını yapacağım. Eğer vak
tinizi gaybedersem affınızı şimdiden rica ederim.
Arkadaşlar, bu güruh Osmanlı İmparatorluğu çökerken, düşmanlarımız yer
yer memleketi işgal ederken, Türk istiklalinin mezarı kazılırken, bunlar da o
mezarı kazmak için maddi ve manevi onların alet ve edevatı olmuşlardı. Kazma,
kürek ellerinde Türk istiklalinin, Türk vatanının mezarını kazıyorlardı. Türk mil381

leti vatanın her bucağında teşkilât yaparak, her ne bahasına olursa olsun istik
lalini, şeref ve haysiyetini korumağa çalışırken yine bu güruh, gerek İstanbul 'da
ve gerek vatanın diğer bölgelerinde fesad tohumları ekerek isyanlar çıkarıyor,
büyük Türk tarihinin şanlı yapraklarını biçmek kasdi ile ve olanca varlıkları ile
suikasda çalışıyorlardı. Osman imparatorluğu harbden mağlub çıkmış mem
leketin bir çok mühim yerleri düşman tarafından istila edilmiş, ordular dağılmış,
silah depolarımıza vaziyed edilmiş, Meclisi Mebusan ortadan kaldırılmış, hasılı
bütün varlıklarımız sıfıra indirilmiş ortada hakikatte hiç bir mana ifade etmeyen
ve kandilde yağ tükenmiş bir fitildeki kah kararan, kah açılan bir ışıkçık gibi
heyula, bir hilafet ve saltanat beliriyordu.
Bununda bütün kuvvet ve kudretini teşkil eden unsur bu damgalı vatan hain
leri yüz ellilikler idi ki, bunlar da başta halife olduğu halde bütün talilerini müs
tevlilere terk etmiş bulunuyorlardı. Diğer taraftan da yurdumuzun her tarafında
vatanı kurtarmak, istiklale kavuşturmak için küme, küme kahramanlar teşkilatla
meşgul oluyor, düşmanlarla çarpışıyor necat yollarını arıyorlardı.
Tam bu zamanda idi ki, yurdun göbeğinde Allah 'in bir mucizesi olarak Türk
Milletine ihsan buyurduğu büyük kurtarıcı Mustafa Kemal'in sesi işitildi. İşte bu
ses bugün Türkün atalığına bihakkın layık ve bin bir misal ile göz ile görülür el
ile tutulur varlıklar ile andığımız Atatürk'tür. Sabrediniz, sebat ediniz, zafer
muhakkaktır. Bu ses yurdun her tarafında bir saika gibi atladı. Haddi zatında
büyük bir asker olan ve geçirdiği şanlı muharebelerde Türk ruhunu iyi tedkik
eden memleketin ahvali ruhiyesini yakından bilen istikbali çok evvelden keşfedebilen büyük dahi evvelce çizmiş olduğu programı tatbika koyuldu. Yurdun
muhtelif semtlerini dolaştı, Ankara 'da yeni bir Meclis topladı. Fakat yurdun her
tarafı sonsuz bir mahrumiyet içinde, hiç bir şey yok, yalnız başta büyük kurtarıcı
Atatürk ve onun arkasında imanlı, fedakar, kahraman, vefalı fakat silahsız cep
hanesiz, çırılçıplak, elleri sopalı bir Türk Milleti. Savaşa başlanmıştı. Ancak bu
hainler yine durmuyorlardı. Yeni, yeni tedbirlere başvurarak bir taraftan düşman
ordularını memleketin harimi ismetine sokarken diğer, taraftan halife orduları
teşkil ediyorlar. Kuvve-i inzibatiye namı altında bir takım beyinsizleri bizi tedibe
gönderiyorlardı. Bir taraftan da halka beyannameler neşrediyorlar, memleketin
bir çok yerlerinde isyanlar çıkarıyorlar, Şeyhülislamları vasıtası ile Ankara 'da
teşekkül eden Meclis azalarını hilafete asi ve bagilikle ittiham ederek idam fet
vaları neşrediyorlardı
İş bununla da kalmıyordu. Bir kısmı Amerikan mandası altına, bir kısmı da
İngiliz mandası altına girmekten başka necat olmadığını kuvvetli propagan
dalarla halka aşılıyorlar. İşte bunların hıyanetlerinin derecesini ölçecek çok
küçük ve basit bir bilanço.
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Şimdi gelelim af meselesine; bunları affededelim mi, etmeyelim mi?.. Müm
kün olsa ve ben Mecliste bulunmasaydım ve dışarda benim kanaatimi sorsalardı
asla, kimi affediyoruz? Vatan hainleri affedilir mi derdim. Kardeşimi, baba mı öl
dürmüş olsaydılar belki affederdim. Fakat vatan hainini asla.
Malümualinizdir ki, hukuk kaidelerinde cürümle ceza beyninde bir nisbeti
adile bulunması şarttır, lazımdır. Eğer bu nisbeti gözetirsek bunların yaptıkları
cürmü hukuk kaidelerine göre tartmış olsak bunları affetmek değil vücudlarını
bütün, bütün dünyadan kaldırmak lâzım gelmez mi?. Bununla beraber Hükümeti
miz bize bir kanun layihası getirmiş. Bizden bunların affını taleb ediyor. Biz öy
le yekvücud bir Meclisiz ki, öyle birbirimize kaynaşmış siyasî bir külteyiz ki, bizim
mi Hükümetten ilham aldığımız, Hükümetin mi bizden ilham aldığını kimse bil
mez. Onu yalnız biz biliriz. Onun için Hükümetin esbabı mucibesi bize mümkün
olduğu kadar vazıh sebebler göstermiştir. Buna ben de bir sebeb ilave edeceğim.
Bizi sevmeyenler de olabilir. Bizi farzı muhal ihtiraslarla da itham edenler
olabilir. Olabilir? Halbuki başta Atatürk olmak üzere bizim Meclisimizin,
Hükümetimizin, Partimizin şiarı, hedefi, gayesi asla şahıslar değil, yalnız ve yal
nız vatan, istiklal ve refah duygularıdır.
Bizim Hasan, Hüseyin, Ali, Veli ile işimiz yoktur. Kim doğru yoldan şaşarsa
kardeşimiz babamız da olsa onu derhal tepeleriz. Rejimimiz çok kuvvetlidir.
Atatürk, Meclis, Hükümet millet birbirile yoğrulmuş bir kalai ahenindir.
Arkadaşlar, onların alnındaki o damga silinmez. Onların burada kalp akça
kadar bile kıymetleri yoktur. Bizim onlara vereceğimiz iyi bir şey varsa o da Türk
yurdunda mezarları için iki metre bir çukur, bir kaç kürek topraktan daha kıymet
li ne olabilir. Ne mutlu insan imişler ki onlara son zamanlarında Türk toprağın
da bir karış yer veriyoruz.
Arkadaşlar, Cumhuriyetin kimseden korkusu yoktur. Dalalete sapanlara kah
rı çok büyüktür, fakat şefakat ve merhameti de o nisbette büyüktür. Türk milletine
esaretin yakışmadığı, Türk vatanın nasıl korunduğunu yepyeni, tertemiz, pürüssüz
bir istiklale malik medeniyet ve refaha dev adımlar ile koşan Cumhuriyet
idaresinin ne olduğunu gelsinler, görsünler, tecdidi iman etsinler. Şehidlerimizin
önünde eğilsinler, gazilerimizden af dilesinler. Başta Atatürk olmak üzere Meclis
ve Hükümet şahıslarla asla uğraşmaz. Düşündükleri yalnız istiklal ve Türk mil
letine refah ve saadet.. Şurası da iyi bilinmelidir ki dün olduğu gibi bu gün de
rejime, Türk vatanına hiyanete yeltenenleri asla müsamaha ile karşılamayız,
bilakaydüşart boyunlarını koparırız.
Sırrı İÇÖZ (Yozgad) : Uzun söylemek istemem. Benim kısa görüş ve mahdud düşünceme göre bunları affetmek kabiliyetinde değilim. Geleceklerin içinde
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memleketimin namusunu, tarihini lekeleyenler olduğu gibi şahsan beni de ızrar
edenler ve masa başında kardeşimi koyun gibi kesenler vardır ve hatta o zaman
bizzat bana, git, o Mustafa Kemale söyle; dönüşte Meclisi abluka eder, alt üst
ederim diyenler de vardır. Bunları ben şahsan affedemem.
Yalnız birinci Mecliste bulunan arkadaşların hafızalarına müracaat ediyo
rum. O zaman Meclis iki gruba ayrılmıştı. Tecdidi intihabat kararı verildikten
sonra birinci gruba mensub olan arkadaşlardan, Atatürk, mensubiyetlerinin dere
cesini anlamak için bir beyanname almışlardı. O beyannamede herkes hissiyatını
yazdı. Ben de şöyle yazmıştım: Ulu Reis, emelim hayatta bulundukça izinde
yürümek, yolunda ölmektir. Böyle bir taahhüdü verdiğim için; mademki bu gün
onun yüksek şefkati bu hainlerin affını istilzam ediyor; ben de kanunun kabulüne
taraftarım.
Ruşeni BARKIN (Samsun): Aziz arkadaşlar, benden evvel söz söyleyen
muhterem hatiblerin çok yüksek duygularına tabii ben de iştirak ederim. Ben yal
nız bu af kanununda sezdiğim bir ciheti huzurunuzda tebarüz ettirmek için gel
dim.
Hiç şüphe yok, dehası kadar ulüvvü cenabı, şefkati ve merhameti hududsuz ve
payansız olan Atatürk, böyle jestleri pek tabii olarak gösterir ve ona bağlı olan
Hükümet ve Büyük Meclisi de elbette onun bu jestine büyük bir huzurla iştirak
eder. Bizim rejimin ve Cumhuriyetin metaneti ve salabeti, o kadar büyükdür ki
değil böyle yıkılmış, ezilmiş 50 hainin enkazını içine almak belki bunlar gibi
50.000 kişinin enkazı dahi olsa bizi rahatsız edecek hiç bir kudret ve hiç bir
fenalık izhar edemez. Bu gayet tabiidir. Bizim şiarımız olan bence ve bütün ar
kadaşlarıma tercüman olarak iddia edebilirim ki, en büyük haslet vatan aşkı ve
vatan duygusudur. Vatan için ölmek her şeyi vatan uğruna feda etmek, varlık,
çoluk, çocuk, mal, mülk ne varsa hepsini ona kurban etmek bizim ezeli şiarımız
olduğu gibi ebedi vasfımız da olacaktır. Binaenaleyh, vatanda yaşamak en büyük
saadettir, vatandan cüda olmaksa, idamdan daha ağır, en büyük cezadır. İşte
büyük Atatürk'ü ve onun kurduğu yüksek Cumhuriyet bunlardan kaçmış olanları
gıyaben idama mahkum edebilir ve ele geçirdiği vakit de pekala asabilirdi. Fakat
o cezayı çok hafif gördüğü için onları vatandan mahrum etti. Bu, dünyada bir
haine verebileceğimiz en ağır cezadır. Çünkü vatan aşkı bizim en büyük hasletimizdir.
Ben kısa, bir zaman Filistin 'de konsolosluk ettim. O münasebetle Suriye 'yi
defaatle gezdim. Tabii vazifem iktizası, orada sefil sefil dolaşan bu serserileri de
tedkik ve takib etmekte idim. Bunların her gün nasıl öldüğünü gözümle gördüm.
Arkadaşlar hiç şaka değildir. Belki şuraya buraya yapışarak en sefil hizmetlerle
bir kuru ekmek tedarik ediyorlardı. Fakat nereye giderlerse sen vatanından
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kovulmuşsun, diyorlardı. Bunlar bu ceza ile, 5 sene içerisinde 5475 defa ölmüş
lerdi. Yani her gün ölmüşler ve fakat yeniden ölmek için, bir daha inleyerek dirilmişlerdir. Şimdi arkadaşlar biz onları affediyoruz. Ne diyoruz. Buyurun yıkmak
istediğiniz memleket işte böyle yaşar. Şimdi bunlar gelecekler. Hiç şüphe yok ki,
değil şimendiferle vapurla hatta sürüne sürüne gelmeğe razıdırlar. Öyle bir geliş
geleceklerdir ki, Onlar yıkmak istedikleri vatanın nasıl mesud olduğunu nasıl
tekâmül ettiğini, nasıl bütün dünya nazarında mukaddes bir vatan olduğunu
görecekler. En küçük duyguları varsa bu suretle zillet ve mahcubiyet altında her
gün ezileceklerdir. İşte onlar için hakiki mezar budur. Onun için arkadaşlar ben
bu verilen cezanın ne kadar müdhiş olduğunu tebarüz ettirdim. Bu verilen affın
onların vicdanı varsa onlar için yeni ve ağır bir ceza olduğunu iddia ediyorum.
Bunun için affı ben de taleb ediyorum.
Vasfi Raşid SEVIG (Sivas) : Sayın arkadaşlarım, muhterem arkadaşlarımı
dinlerken C. H. P 'nin lütfü ile aranıza ilk katıldığım günü ve bu kürsüden ilk söy
lediğim sözü hatırladım. 4 üncü B. M. Meclisi Reisicumhur intihabını yapmış ve
tekrar Atatürk'ü layık olduğu o mevkie getirmişti. Hiç bir kuvveti temsil etmeyen,
küstahlıktan başka bir meziyeti olmayan Mehmed Ali, intihabı müteakib gönder
diği bir telgrafla, protesto etmek gibi terbiyesizliğe bile hayret veren bir cüret
göstermişti. Halifenin emrinde maddi bir surette yıkamadığı ve öldüremediği bu
milletin ikbaline ve varlığına tahammül edemeyen bu küstah böyle bir protestoda
bulunmuştu. O zaman ilk sözümü söylemiş ve bu milletin her 4 senede bir
Atatürk'ü Reisicumhur intihab etmek suretile, bu milletin varlığına tahammül
edemeyenlerden intikam almak temennisinde bulunmuştum. Millet bu tarzda in
tikam almakta devam ediyor ve hiç şübhesiz devam da edecektir.
Arkadaşlarımı dinlerken 150'liklerin Atatürk'e suikasd için yani bu milletin
varlığına suikasd için içeri soktukları adamları düşündüm ve nihayet ismi başlı
başına bir program olan Cumhuriyet gazetesinde fırka ve cidal arkadaşımız
Yunus Nadi'ye gönderilmiş olan o küstahça yazılmış mektubu hatırladım. Bir
150'lilik, bu milletin bir vekili olan temiz bir arkadaşımızla diğer bir 150'ligi
mukayese cüretini daha buraya gelmeden gösteriyordu. Fakat arkadaşlar acaba
biz bu kanunu bu hislerin ve bu hatıraların ölçüsü ile mi ölçmeliyiz? Eğer bu gibi
bir hataya düşersek evvel emirde hürmetimize ve itimadımıza hududsuz bir dere
cede mazhar olan Hükümet Reis ve azalarının hissiyatlarına hürmetsizlik göster
miş oluruz.
Misak-ı Millî ismiyle tarihte yaşayan hadiselere ihanet etmiş olan bunlara
karşı fiilen saf almış, cebhe almış olan Celâl Boyar ve arkadaşlarının kalblerinde de muhterem hatiblerin söyledikleri sözlerin kopardığı fırtınaların bütün ha
yatiyeti ile esmekte olduğuna hiç şübhe etmiyorum. Öyle ise bu kanunu bu gibi
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hislerin ölçüsü ile ölçmeyerek Cumhuriyetin ve milletin yüksek menfaatleri
zaviyesinden ölçmek daha muvafık olur. Tarihe, inkılaba ve Türk milletine karşı
şayanı takdir bir kiyasetle bu kanunu reyinize arz eylemek cesaretini göstermiş
olan Hükümetin esbabı mucibesinde hangi noktai nazardan bu kanunu tedkik et
mek lâzım geldiğini öğreniyoruz. İsterdim ki, bütün yüksek mekteb ve lise tale
beleri bu esbabı mucibeyi okusunlar ve Cumhuriyetin azametli ve yüksek mevkiini
ve kuvvetini öğrensinler.
Muhterem arkadaşlarım; harb sonu devrinde teşekkül eden hükümetlerin
çoğu zabıta kuvvetine ve ordunun dışında teşkil edilen müsellah müfrezelere istinad ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ise hiç bir vakit zabıta kuvvetine istinad et
memiştir. Türk vatandaşlarının izanına, vicdanına, anlayış ve duygularına istinad
etmiştir. Daha dün Genel Sekreter matbuat kanununu müdafaa ederken, Türk reji
minin bariz ve karakteristik bir vasfnı teşhir etti. Türkiye Cumhuriyeti bütün
müesseselerinde, bütün kanunlarında Cumhuriyetin ve onun icabatı olan hürriyet
ve adaletin ananelerine sadakat göstermiştir. Bu gün şu mühim kanunun mevzuu
hakkında Fırkanın bir kararı bile yoktur. Her mebus istediği gibi söylemekte, is
tediği gibi rey vermekte serbesttir. Bu serbestiyet hangi parlamentoda mevcuttur?
Türkiye 'de bütün rejimin düşmanları serbestçe yaşamaktadır.
Türkiye'de rejim muhaliflerini, barındıracak karargahlar da yoktur. Cum
huriyet bir itimad işidir. Türkiye Cumhuriyeti 'nin nurları yalnız zirveleri ışıldat
maz, yalnız satıhları parlatmaz. En derin tabakalara kadar nüfuz ediyor. Çukur
ları o aydınlatır. Her zerre onun nurundan feyiz alır. Bu kanun ölmüş yapraklara
hayat verecektir. Arkadaşlar, kütüğünden kopup ayrılan yapraklar ölü yapraklar
dır. Memleketin dışına atılmış insanlar da o yaprakların eşi insanlardır. Türkiye
Cumhuriyeti bunlara bu kanunla hayat veriyor. Bu vaziyet karşısında bu kanuna
rey vermemek elimden gelmiyor.
Hakkı UNGAN (Van): Arkadaşlarım gibi belagatla, ifadei meram edemiyeceğim. Malümualiniz ceza vardır ki, onu affetmek, her zaman lütuf ve atıfet sayıl
maz. Memleketine ve milletine karşı ihanet eden bazı kimseler bir kanunla kapı
dışarı edilmişlerdir. Onlar bu aziz yurdun mübarek havasını epeyce bir zaman
teneffüsten mahrum kaldılar. Bence onların bu yurddan uzak kalması ağır bir
ceza değildir. Onların cürimlerine karşılık ve lâyık bir ceza bulmak müşküldür.
Ancak olsa olsa yıkmak istedikleri yurda gelib onun, yani o aziz yurdun hakiki
evladları elile ve sevgisile ne derecelere yükselttiğini gözlerde görmek cezasıdır.
İşte ben bunu af şeklinde bir ceza sayıyorum. Yaptıklarından utanmayanlar
aramıza gelebilirler. Binaenaleyh bu kanunu kabul buyurunuz ki, arz ettiğim bu
cezayı görsünler. Bunlardan evi kapısızı, bahçesi duvarsız biri, bu af
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münasebetiyle, bize küstahlık isnadı gibi, kendine layık bir hezeyanda bulunmuş
tur. Ona layık olan cevabı verecek bu yurdda, onlar ayarında kimse yoktur. Onun
için gece karanlıkların da susmayı anlamayanlar gibi hiç de durmasınlar.
Aziz milletimizin, Büyük Atamızın şerefi namına bu kanunu kabul etmek
muvafıktır.
Besim ATALAY (Kütahya) : Arkadaşlar, ben bir vakitler yabancı bir diyara
gitmiştim. Sınırı geçer geçmez her şey beni sıkmağa başladı. Oralarda kah bir
yalnızlık, kah bir öksüzlük hissi duyarak içim sızlıyordu. Bir taraftan oralardaki
yükselişi görerek memleketimizi harab bırakan adamlara karşı içimde uyanan
hınç, ayrıca o da beni müteezzi ediyordu. Hülasa bu gezintinin zevkini bendeki
vatan hissi, yurd duygusu kaybetti, sildi. Fazla duramadım, geldim.
Arkadaşlar, değil insanlarda hayvanlarda bile yurd sevgisi vardır. Evet, mem
lekete ihanet ettiler, vatana ihanet ettiler ve her fenalığı yaptılar. Bunu biz adım
adım takib ettik, okumadık gözlerimizle gördük, kulaklarımızla işittik. Yanan
şehirlerin alevleri içerisinden öksüzleri kurtardık. Bunları hep biliyoruz, hepsinin
müsebbibi bunlardır. Fakat arkadaşlar, zaman taşı bile yumuşatır, çeliği bile eri
tir. Bu adamların taş kalbleri şüphesiz yangın külleri arasından Büyük önderin
önderliğile çıkan bu yeniliği ve yükselişi görmüşlerdir, elbette taannüdlerinden
vaz geçeceklerdir. Gözleri varsa, kör olası gözlerde elbette bunu göreceklerdir,
yanılmış olduklarını anlayacaklardır. Bunun banisi olan Atatürk'e karşı minnet
le, şükranla yürekleri dolacaktır. Arkadaşlar, af, daima yüreklerde minnet ve şük
ran duygusu yaratır. Ceza yüreklerde, en adilane ceza olsa bile, ufak bir hiç
yaratır. Bırakın bu adamları gelsinler, görsünler. Elbette yüreklerinde bize karşı
minnet hissi uyanacaktır. Biz bunları memlekete sokmayabiliriz, affetmeyebiliriz.
Fakat affediyoruz. Çünkü rejimin, Cumhuriyetin bunlardan korkusu yoktur. Bun
lar kendilerine ehemmiyet verilen simalardan olmayacaklardır. Çoğu ihtiyar
lamış olan bu adamlar gelsinler, arkadaşlar. Şunu biliniz ki, bir arkadaşın dediği
gibi, kapıyı açıb buyurunuz diyemem. Gelsinler. Her Türk, bu adamların çeh
resinde, yanan köylerinin alevini, ölen kardeşlerinin kanlarının aksettiğini
görecektir. İşte böyle gelsinler, görsünler. İşte biz af ediyoruz. Onlar da gelecek
yüz varsa gelsinler. Fakat şunu bilsinler ki, eski nifakları devam edecek olursa
Cumhuriyetin pençesi, Türk gençliğinin elleri yakalarında olacak bu adamları
kahredecek ve ezecektir.
Fikri MUTLU (İçel) : Muhterem arkadaşlar; Atatürk güneşinin kuvvetli ve
olgun ziyasından ilham alan Bayar Hükümeti, yüksek huzurunuza bu af kanununu
getirdi. Bence iki maksadla.
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Birisi, inkılabın memleketimizde tamamen kökleşmiş olduğunu Atatürk reji
minin tamamen yerleşmiş olduğunu kimseden pervamız olmadığını bütün cihana
ilan etmek.
ikincisi, milletimizin Türk milletinin ezeli şiarında mevcud şefkat ve mer
hamet hissine tercüman olmak.
Arkadaşlar, bu kanun, af kanunu değildir. Zavallı, bed tıynet insanların,
yaşayan ölülerin son varlığı üzerine okunan, yüksek ulusumuzun şefkat ve mer
hamet fatihasıdır.
Varsa kalbleri sızlasın, utansılar, ağlasınlar, bunu böylece bilerek kabul ede
lim.
MUHİDDİN BAHA PARS (Ordu) : Arkadaşlar, ben ilk mecliste Es
kişehir'de İstiklal mahkemesi azası ve sonra Konya'da da İstiklal mahkemesi
reisi idim. Bir karınca bile öldürmedim, fakat belki yüzlerce adam astım. Onların
asılması için imza koydum. İdam ettiğim adamların simaları birer birer şimdi
karşımda dolaşıyor. Onlar için bu kanun münasebetile Allah 'tan mağfiret dile
meğe mecburum. Biz yüz ellilikleri affederken Allah ta onları affetsin. Çünkü asıl
mücrim olanlar onlar değildi. Asıl mücrim, onları tahrik eden bu gün affettiğimiz
adamlardır. Eskişehir'e, gönderdikleri casuslar ya yetmiş yaşında Süleyman
Karzak denilen bir ferik, yahud bir prens diye kendisini satmış olan mecnun bir
Salahaddin veyahud okuma yazma bilmeyen Hasan veya Veli idi. Asker kaçakları
idam ettik. Onları, siz din aleyhinde bulunuyorsunuz, gavur oluyorsunuz diye iğ
fal edenler gene bu adamlardı. Konya 'da, Konya isyanında bir kısım halkımızı,
bu orduyu önünden ve arkadan vurun diye teşvik eden sarıklı cahillerden 4 ünü
birden astık, bu adamlar da yine bu yüz elliliklerin iğfaline kapılmış olanlardı.
Yüzellilikleri affediyoruz, affetmekliğimizin asıl sebebi, esbabı mucibe layihasın
da gösterilmiştir, onları arzedeceğim.
Arkadaşlar; bazı arkadaşlar dediler ki, bu adamlar her gün birer kere öl
düler. Ben de diyorum ki, bu adamların her gün biner kere ölmeleri lazımdır.
Fakat Atatürk'te temessül eden, Atatürk'te haddi gayesini bulan Türk milletinin
şefkat ve muhabbeti, ulüvvü cenabı, itimadı nefsi bu adamların bu cürümlerini
dahi affetmek için kafidir Bir şair, Tanrının mağfiretinden de büyük mü günahım
demiş, onlar da Türklerin merhametinden, şefkatinden büyük mü günahım
diyebilirler. Bu adamların bir tek şairleri vardır, bir de naşirleri var. Onların
lisanile elbette Atatürk, elbette Hükümete, iltica ederek yalvardılar, ağladılar ve
hepsi vatan hududuna gelerek bizi buraya alın diye bağırdılar. Bu feryadlarına
belki de bakılmayabilirdi, fakat ne yapalım ki bunların burada belki 850 belki de
5850 evladları, kardeşleri, hısımları, akrabaları vardı. İşte asıl insanı zaafa
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düşüren cihet budur. Bu adamlar memleket içinde dolaşırken, 150 'ilklerden her
hangi birinin oğlu veya kardeşi gibi dolaşıyorlar. Mücrimlerin oğlu veya babası
olmak töhmetini taşıyorlar. Bunlar içinde bir çokları babalarını veya kardeşlerini
telin etmişlerdir ve etmektedirler ve nihayet bu gelecek adamlar artık birer pıh
tıdan ibarettir. Birer pıhtı, birer müstehase, birer iğrenç vücut, birer ölmüş vücuddan ibarettir. Gelsinler, bazı arkadaşlarımın dedikleri gibi milletin yüksek nazar
ları önünde eğilsinler.
Emin Sazak arkadaşıma cevab vermek için de söyleyeyim ki; Türk çocukları
bu afta, hem Türklüğün ulüvvü cenabını ve hem de Türkün itimadı nefsini bulsun
lar, hem de acımızın, asıl merhametimizin burada kalmış olan, onların evladlarına ve kardeşlerine müteveccih olduğunu bilsinler.
Tekrar ediyorum, biz bunları bu gün affedeceğiz. Fakat bunların teşviki ve
bunların iğfali neticesi idam edilmiş olanları da Allah affetsin .
Aka GÜNDÜZ (Ankara) : Sizin huzurunuza bir müsavi arkadaş gibi çıktım.
Fakat bir tarihi temsil eden bu kürsünün manevi huzuruna, manevi bir mücrim
gibi çıkıyorum. Çünkü, affolunmağa ben muhtaç iken, yanlış bir kelime kul
lanarak, ben başkasını affa teşebbüs ediyorum. Bu kanundaki af kelimesi for
müler bir kelimedir. Hukuki ve teşrii formülü af kanunudur. Fakat bunun mahiyeti
bir cezayı bitirmeden durdurmaktır. Maddi bir cezayı olduğu yerde alıkoymaktır.
Fakat teşri ve hukukî formül buna af diyor, biz de bunu böyle kabul etmeğe
mecburuz. Fakat acaba af diyecek biz miyiz?.. Kendi şahsımı alayım. Tek beyaz
rey verecek ben miyim?.. Evet benim. Amma bunda maddi hakkım olduğu gibi
acaba manevi hakkım da var mıdır?. Hayır manevi hakkım yoktur. Binaenaleyh,
kendi hakkımı kullanarak rey verirken manevi bir mücrim vaziyetinde bulunuyo
rum. Onlar, yani gelecekler hakkında bir şey düşünmüyorum. Kendi hakkımda
düşünüyorum. El açarak dize geliyorum. Diyorum ki bugün kocasını Anafartalar 'da, evladını Sakarya 'da bırakıb şimdi gözleri göremeyecek kadar ihtiyarlaşan Türk anaları! Bunlara sebeb olanlar hakkında beyaz rey vereceğim, siz beni
affediniz. Gene dize gelib ellerimi açıb diyorum ki, göke düşenlerin yerde kalan
dul ve öksüz bıraktıkları! ey denizde kalanlar; yurdda şimdi rahat yaşayan fakat
sizin hasretinizi çeken akibetinize sebeb olanların ıztırabını duyan kardeşler,
hemşireler! Ben sizin verdiğiniz vekâletin maddi kısmında bir beyaz rey veriyo
rum, manevi kısmında siz de benim cürmümü affediniz ve nihayet, yalnız dizimle
değil, yalnız ellerimle değil, yalnız alnımla değil; beyaz reyi veren bu muztarib al
nımla değil, bütün mevcudiyetimle dize geliyorum. Dumlupınar 'daki merkadinde
al sancaklı kolu göklere yükselen aziz Mehmedciğin önünde dize gelerek diyorum
ki: Mehmed, ben bu beyaz reyi veriyorum, amma sen beni affet ve ey yaşayanlar,
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ey mukaddes ruhlar, ey ölmüş olanlar, ey vatandaşlar; bu beyaz reyi vermek için
hiç bir esbabı mucibe layihasına lüzum yoktur.
Çünkü bize sorarsanız bu kanunun tek bir esbabı mucibesi vardır. Bize sorar
sanız ki, muhakkak soracaksınız, maddeten soracaksınız, manen soracaksınız,
tarihen soracaksınız: Niçin bu beyaz reyi verdiniz?. Bunun tek bir esbabı
mucibesi vardır: Bundan 20 sene evvel bir avuç vatandaş, bir Akdeniz cenub
kıyıları kahramanının etrafında toplandı ve ona inanını gösterdi. Bir avuç vatan
daş Ege denizinin şimal kıyıları kahramanının etrafında toplandı, ona inanını ve
bağlılığını gösterdi. Bu Şişli caddesinde böyle olduğu gibi, Samsun kıyısında da
böyle oldu. Erzurum 'da da, Sivas 'ta da böyle oldu. Bu bir avuç insan; bir hapaz,
bir belde, bir vatan insan halinde bu büyük millî kahramanın etrafında bir vücud
olarak toplandı. Sebeb ne idi? Sebeb; o kahramanın her tuttuğu işin ve her ver
diği kararın doğruluğuna inanmaktı.
Hükümet, bize böyle mühim bir kanun getiriyor. Acaba Hükümet bu kanunu
getirmek için bu milletin hâlâ ve müebbeden bağlılığını muhafaza eden büyük
şefin reyi alınmamış mıdır? Muhakkak alınmıştır. Binaenaleyh, bu ne şefkat mese
lesi, ne de hamiyet meselesi ne de ceza meselesidir. Bunların hiç biri esbabı
mucibe teşkil etmez.
Size bir şey soruyorum, arkadaşlar; Atatürk şef olduğu günden beri ne düşün
müşse iyi düşünmüş müdür?
Ne yaptı, ise neye söz verdi ise iyi yapmış mıdır, iyi söylemiş midir? Bütün es
babı mucibe budur arkadaşlar.
O düşünmüş Hükümetin kararını evet bende tasvib ediyorum demiş. Fakat
biz, onun düşündüğü gibi düşünemediğimiz için ve yalnız onun gibi inandığımız,
itimad ettiğimiz için, mutlaka şu veya bu esbabı mucibe değil, bunda bir iş var
dır, onu da Atatürk biliyor ve O muvafakat ediyor. Onun için beyaz rey veriyoruz.
Cevdet Kerim İNCEDAYI (Sinob) : Sayın arkadaşlar; bu kanunun müza
kere edildiği şu an istiklal ve inkılab aşkı yüreklerini bürüyen sayın arkadaşların
milletin istiklal ve inkılabı kadar istikbaline de matuf olan yerinde bir hassasiyet
ve heyecanla söyledikleri derin ve özlü sözleri bu anda benim gözümün önünde,
vicdanımın karşısına yan yana iki vaziyet dikti.
Biri, 20 sene önce içten ve dıştan ateşe verilmiş yer yüzünde tarih boyunca
hiç bir milletin maruz kalmadığı yok edici bir yangına maruz kalmış, maddi bütün
vasıtaları alındığı gibi kendini kurtarmak için tek silahı olan maneviyatının da
yok edilmesine doğru tedbir alınmış başsız, teşkilatsız yapayalnız kalmış bir mil
let, Türk milleti. Ve bu gün sırf hiç dokundurmadığı maneviyatına dayanarak kal
kınan ve kurtulan, yer yüzünde hiç bir milletin muvaffak olamadığı bir kudret ve
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şehametle o kötülükleri yok edip bu gün bütün milletlerin, bütün devletlerin sade
samimiyetini, muhabbetini değil, hürmet ve dikkatini bile üstüne toplamış olan
yeni Türkiye Cumhuryeti ve büyük Türk milleti. Yine arkadaşlar, bu kanunun
konuşulduğu şu an ve arkadaşların bu yüksek sözleri benim gözümün önüne bir
den iki manzarayı yanyana dikti. Birisi; demin arz ettiğim gibi kötü, felaketli ve
üzerimize bizden başka bütün bir alemin tevcih edildiği günlerde onlar düşman
saflarının kâh önüne kâh içine karışarak ve kah onları siper alıb arkasında giz
lenerek bize onlarla beraber düşmanlık eden ve bu gün af kanununun mevzuu
içine giren bu hain ve alçaklar. Diğeri onları bu gün affetmek mevzuunu konuşan,
gönlünü yoran ve harekete getiren Büyük Türk milleti ve onun büyük mümessili
olan T. B. M. Meclisi.
Arkadaşlar, bir an için gönlümüzü, hatıramızı yirmi sene evveline çevirelim:
Mondros mütarekesine dönelim. Mondros mütarekenamesinin tatbikat safahatını
hatırlayalm. Memleketin yer yer işgalini ve nihayet bu milletin kurtuluş için kalk
mışlarını. Bunları izah etmeyeceğim, çünkü bütün bu safahatı, o günü yaşayan,
yapan ve o gün çocuk iken bu gün bu millet içinde iş ve mesuliyet mevkilerinde
bulunan bütün bu nesil, Atatürk'ün büyük nutkunda en veciz ifadelerle bunu duy
muş ve bilmiş bulunuyor. İşte böyle bir zamanda hiyanet erbabından olan bu
adamların affı konuşulurken bu dosyalar kapanıyor demektir. Bu dosya kapanır
ken bu hain insanların muhasebesini o günleri bilen insanların bir daha
hatıralarını tazelemeleri, yeni neslin ve bu milleti mütemadiyen tazeleyecek ve
kuvvetlendirecek olan gelecek nesillerin önünde ve elinde bir vesika olarak kal
ması için bu muhasebenin bir defa daha bu kürsüden yapılması lüzumu ile söz
almış ve huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Arkadaşlar; Atatürk bir gün Samsun'a Anadolu'ya ayak basarak milletine
kavuşmak ve milletini kendine kavuşturmak istediği günde o feci vaziyetleri
düşünürsek, bütün vatandaşlar haydi aynı şekilde düşünüb hareket etmeyebilir
lerdi diyelim. Haydi bu insanları da bir mertebe kısa görüşlü sayalım Fakat Er
zurum kongresi oldu. O bize bir işaret verdi, Sivas kongresi oldu, haydi idrak ve
izanları bununla da uyanmadı. înönüler oldu, haydi bu zafer de hatalarını, yan
lış düşüncelerini tashih için yetmedi. Sakarya oldu, büyük zafer oldu. Haydi bun
lar da, bunları büyük milletin kurtuluş yolunda muvaffak olmağa başladığını izah
edemedi. Mudanya oldu, yine kara kalblerinde ufak bir aydınlık olmadı. Lozan
oldu, bu da kafi gelmedi., Cumhuriyeti ilân ettik. Atatürk'ün şefliğinde kurtuluş
harbinde olduğu gibi inkılab ve itila harbinde de bu millet birleşerek topluluğunu
devam ettirerek bugünkü büyük eser meydana geldi ve nihayet bugün bu kanunun
müzakere edildiği şu ana kadar bütün dostu değil düşmanı bile bu millete hürmet
ettiren, hayran bırakan bu eserlerin hangisi bunların kara kalbine ses verib uyandırabildi?
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Emin SAZAK (Eskişehir): Lanet olsun
Cevdet Kerim İNCEDAYI (Devamla) : Bu kadar da değil şu anda dahi
bunlar yer, yer, zaman, zaman şu veya bu ülkede şu veya bu maksadlara alet
olarak ihanet yapmakda olduklarını bilmiyoruz. En katı bir münkirin bile bir anı
gelir ki, nedamet eder tövbe ve istiğfar için hücresine kapanır. Bir fani için bu
hareket beklenir. Yurduna, milletine ihanet etmiş bir faniden de, bir gün nedamet
his edüb vatan ve milletinin vicdanından af dilemek için arz ettiğim tarzda bir
hareket beklenir. Halbuki, bunlardan bu yolda en ufak bir hareket görmedik. Bu
eserlerden daha doğru ve isabetli daha büyük ne olabilirdi? İşte arkadaşlar bun
lar bu mertebe müteammid ve müannid hainlerdir
Arkadaşlar bakın bunlar nasıl hainlerdir? Türk milletinin kurtuluş hareket
lerinin uzun izahlarını biri birimize yapmak zaiddir amma mademki muhasebe
yapıyoruz, dosyayı kapıyoruz, Türk inkılâbının, Türk istiklalinin tarih, hareket
yaşayış esaslarının dosyalarının menşe ve masdarları elde bulunmak ve durmak
lazımdır Onun için bazan biraz bildiğimiz şeyleri tekrara doğru gidiyoruz. Bu
memleketin kurtuluşunun izahını yapacak değilim. Birkaç misal ve işareti vere
ceğim.
İşte Ulus meydanındaki abide. Atatürk'ü etrafında gözleyen neferi, varlığını
yok etmek isteyen düşmanı karşılamak için ayaklanan milletin sembolü ve çoluk,
çocuk, genç, ihtiyar bütün savaş halinde gösteren ana....
Adana 'daki abideyi bilirsiniz. Kocası ölüyor. Kadın yerdeki tüfengi alıyor, öl
müş kocası dizinde yurd bekçiliğini yapıyor.
İkinci İnönü 'den sonra millî orduyu yeniden teşkil ederken Devletin kafi nakil
vesaiti yoktu. Hareket zamanlarında her fırka civar köylerden kağnı toplayıb
hareketini yapacaktı. O zaman ben Alanyund'daki fırkada idim. Bir tecrübe yap
mak istedik. Bize müretteb köylüleri çağırarak bütün kağnılarını yirmi dört saat
te ovaya toplamışlardı.
Teftiş için gittiğim zaman mübarek öküzlerin başında 20 yaşından 60 yaşına
kadar yüzlerce Türk-kadını...
Üvendirelerini tüfek gibi tutmuş, saf harbe girmiş emre amade bulunuyorlar
dı.
Sorduk, erkekleriniz yok mu?. Size ağır ve zahmetli işler vereceğiz, dedik As
kerliği, cepheyi kasd ederek; onlar hizmetteler, biz geldik, dediler. Aylarca ordu
hizmetinde çalıştılar, aralarında doğuranlar oldu. Fakat işden ayrılan olmadı.
Arkadaşlar, İstiklal harbinin acı safhalı günlerinden biri idi. Bir seyahat esnasın392

da ihtiyar, kocamış bir adama bir dağda rastgeldik. Uzun izah etmiyorum. Biz
ona bazı yollar sorduk, öğrendik. Ayrılırken ağlamağa başladı. Artık zafer gün
leriydi. Niçin ağlıyorsun, dedik. Sevinçten, dedi. Bu yaşlar sade sevinç yaşı değil
di, ıstırab yaşıydı. Amma o günün kudreti, şahameti ile karışık bir çeşnisi vardı.
Ne oldu, dedik. Olan oldu, dedi. Hiç bir neşe göksümün altındaki acıları gidermiyor, silmiyor dedi. İşte arkadaşlar, bu millet böyle çalışır, böyle ıstırablar, böy
le felaketler taşırken; bunlar bizim dışımızda kalmış bütün düşmanlarla bir safda
ve hiyanet cebhesinde bulunuyorlardı.
Emin SAZAK (Eskişehir) : Lanet olsun o hainlere.
Cevdet Kerim İNCEDAYI (Devamla) : Arkadaşlar, bu kanunun hükmüne
üç kısım giriyor. Biri, İstiklal mahkemelerinin, bu milletin istiklal ve inkılabının
kuruluşunda birer inkılab mabedi olan İstiklal mahkemelerinin, mahkumları
diğeri heyeti mahsusaların verdiği kararla cezalandırılmış kimseler. Biri de san
ki bir familyadan imiş gibi yüz ellilik soyadını taşıyan bu bahsettiğim hainlerdir.
Bunlardan ilk evvelki kısmı, evet kötülük yapmışlardır. Fakat sonunda kendi
kabahatini, hatasını, sevabını Cumhuriyet kanunlarına, Cumhuriyet kuvvetlerine
ve Türk milletinin irade ve emrine tevdi ve teslim etmiştir. Ya bunlar!.. Bunlar,
bütün bu hainliklerini yaptıktan sonra düşman süngülerinin arasına karışarak
düşman ordularile beraber harice firar ettiler. Öbürküler bu memleketin ad
liyesine, kanununa teslim olarak cezasını çekti ve çekmektedir. Bunlar ise bizi
Lozan 'da bin bir müşkülata maruz bırakan düşman heyetlerinin uluvvü cenabına
sığınarak karşımıza çıkmışlardır.
Bu gün afları konuşulan adamlar her türlü hiyaneti yapmış müteannid,
mütemerrid vatan hainleridir. Bir arkadaşım dediği gibi bir af kanunu yapıyoruz.
Bu kanunu yaparken sadece af ve faziletin icabları bulunur ve onlar konuşulur.
Hayır ben bu düşüncede değilim.
Biz Atatürk çocukları ve emeklileriyiz, inkiılab yapmış birnesliz, inkılab ve is
tiklal aşkı ile bütün tarih boyunca gelecek Türk neslini yetişdirme tedbirini almak
vazife ve mecburiyetinde olan bir nesliz. Onlara, biz daima kitabta, sözde, eser
de taze.tarih boyunca taze ve canlı duracak eser bırakacağız. Hangi gün
hatırımıza gelirdi ki, 150lik soy adını taşıyacak bu insanlar vatanın bu kadar fena
bir zamanında bu kadar umumî bir düşmanlık arasında bu kadar mütemerrid ve
ileri bir düşmanlık yapacaklar.
Hayatta her şeyi vaki olabilir gibi kabul edib bilhassa millî davalarda ona
göre intibahlı bulunmak ona göre intibahlı nesiller yetiştirmek, o devri idare eden
aledderecat, mesul insanlar için millî bir fariza ve vicdani bir vecibedir.
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Arkadaşlar; Türkiye 'ye bunlar da dönerse iki türlü sürgün dönmüş olacak.
Biri, bu milletin istiklal, hürriyet ve saadeti için zalim ve kahir kuvvetlere kar
şı ferden ve gizli teşekküller halinde mücadele ederek kaçmış ve o hain kuvvetler
tarafından sürülmüş insanlar idi. Bu istibdad sürgünleri insanlar meşrutiyet in
kılabı olduğu zaman inkılab yönünde her biri bir istihlas ordusunun birer neferi,
birer kumandanı, birer kahramanı gibi coşkun tezahürler arasında memlekete
girdiler ve millet onları istasyonlarda, iskelelerinde birer mücahid birer halaskar
gibi bağrına bastı ve bunlar Türk tarihinde kâh isimli, kâh isimsiz birer kahraman
olarak yer aldı. Şimdi bir de bu af kanunu yüksek tasvibinize iktiran ederse gele
cek adamları düşünelim.
Belki bunların çıkacakları iskelelerde bazı kalabalıklar görülecektir. Fakat
zannetmesinler ki, ve zannedenler olmasın ki, millet bunları istikbal ediyor.
Ali Şevket ÖNDERSEV (Gümüşane) : Yüzlerine tükürecekler.
Cevdet Kerim İNCEDAYI (Devamla) : Bu vatandaşlar bu hainleri; yaptık
larını işittikleri, kitablardan okudukları bu mertebe kimlerdir diye onları hayret
ve tecessüsle görmek ve tanımak için toplanacaklardır. Bunu onların da ve
müsamahalı düşünenlerin böylece ayırmaları ve bilmeleri lazımdır.
Sonra, yine bu kanunun çıkacağı ve konuşulduğu şu zamanlarda bazı şeyler
de kulağımıza geliyor. Efendim, falan edebiyat kudreti fazla olan bir kayıtmış.
Falan felsefe üstadıymış falan bilmem neymiş... Cumhuriyet Türkiye'si her şeyle
beraber teknik adamını da, edebiyatçısını da, felsefecisini de, alimini de, her şeyi
ni kadroladı. Şimdi yalnız bu kadro içinde tecrübe ettiği elemanlar ile terakki ve
itila yolunda yürümektedir ve yeni rejimin feyzile yetişen gençlikle beslemektedir.
Böyle kimselere bizim hiç bir ihtiyacımız yoktur. Erbabı gaflet bunu da iyi bilsin.
Bunları niçin affetmek istediğimizi de şimdi arz edeceğim. Yalnız şunu da
tebarüz ettirmek isterim. Bizim, af da olsalar benim hiyanet erbabının ne edebi
yat, ne felsefe, ne teknik hiç varlığından faydalanmağa ihtiyacımız yoktur. İç
timaiyatım için yazı yazacak .Hayır, ben bunu asla kabul etmiyorum. Bunları zap
ta geçmesi için ayrıca arz ediyorum. Esasen benim ve muhterem heyetin kanaati
böyle olduğu gibi bu maksad kanunun ruhunda da mündemiçtir.
Yusuf BAŞKAYA (Denizli) : Onların yüzü iptidadan karadır ve kara olarak
kalacaktır.
Cevdet Kerim İNCEDAYI (Devamla) : Bunlara ancak bir şey yaraşır. Dön
dükten sonra bu güne kadar, kara vicdanlarını bu milletin hal ve hareket ve
saadetlerinin hiç biri aydınlatamadı. Fakat avdet ettikten sonra bu memleketin
topraklarına yüzlerini sürsünler, bu milletin vücuda getirdiği bu muhteşem eser
önünde ve yine bu milletin ahlak, fazilet ulüvvü cenabı önünde gözlerini kapasın394

lar, hangi izbede oturacaklarsa hicablarından sadece, bu istiklal, hürriyet, terak
ki, fazilet diyarı olan yurduma kavuştum, ölünceye kadar burada millî bir ibadet
ve itaatle oturacağım, belki büyük milletin vicdanında hakiki olarak ebediyen
mazharı af olurum desinler, onlara yakışacak tek bir yol vardır.
Bunlar geldikleri zaman seveni, sevmiyeni, akrabası, uşağı, sadece bu tav
siyeyi yapabilirler, başka teşvik ve başka tavsiye yapamazlar. Hakları yoktur.
Arkadaşlar; biz bunları niye affediyoruz veyahud niye affedeceğiz? Biz tarih
ten önce olan, yeryüzünün en eski, en asil bir milletiyiz. Falan şu boğazı, filan şu
kıtayı keşfetmiş diye bütün beşeriyet ona bir minnet yeri ayırıyor, bu kadar asil ve
eski olan Türk milleti beşeriyeti ve yer yüzü coğrafyasını keşfetmiştir ve dünya
medeniyetini kuran biz böyle bir milletiz. Bu kadar eski olan bu asil millet son 15
senede de tap taze, zinde ve ileri bir Devlet kurmuştur. Bizim hilkî, tarihsel olan
bu büyüklük ve asaletimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet rejimi devrinde tam
manasile asilleşmiş öz ve hakiki değer ve istikametini bulmuştur. Biz bütünleşmiş
bir milletiz. Bütünlük taleb eden bir rejimin evladlarıyız. Artık 15 inci yıla doğru
giden bu kudretli Cumhuriyet devrinde büyük şef Atatürk bu bütünlüğün ufak,
tefek avarızını da halletmek yüksek işaretini göstermektedir. Bu kadar asil bu
kadar tarihsel bir milletin kendinden, içinden şurada, burada 150'liksoy adı al
tında hain diye Türk ferdi bulundurmak istemiyoruz. Onların ihanetini kendi
hararetimiz, kendi kudretimiz, kendi imanımız içinde ne şekilde eritmek, hazmet
tirmek lazımsa onu yapmak istiyoruz. Bu yakışıyor asaletimize!.. Onu yapmak is
tiyoruz. Büyük Şefin büyük programının icabları buradadır. Bundan başka zatın
da mündemiç hiyanetle kalmış olan bu fani ve bedbaht insanların sulbünden gel
miş, sıhriyetle akraba olmuş, halbuki bu gün Cumhuriyetin, öz, halis, temiz vatan
daş olan bigünah insanlar var. Bunlara birsui talî eseri olarak intisabdan ve baş
ka kusuru olmayan Cumhuriyet vatandaşları bulunan bu evlad ve akrabaların
hayatlarınca nesli çoğalacak ve bir gün bu bundandı, şu şundandı diye millî
bütünlüğü bozucu şeyleri kudretli idaremiz zamanında izale etmek lazımdır. İşte
bu millî, ahlakî ve bütünlüğü tamamlayıcı sebeblerden dolayı bunların affında bir
zaruret ve icab görmekteyim.
işte arkadaşlar, ben bu insanların 15 inci yılını bulan Cumhuriyet tarihimizin
bu safhasında dosyalar kapanırken gerek bu günkü nesillere, gerekse bu milleti
daima tazeleyici ve kuvvet verici olan halis, öz Türk çocukları için bu muhasebeyi
yaptım. Artık bundan sonra bu hainleri, bu bedbahtları, bu zavallıları af
fedebiliriz.
Adliye Vekili Şükrü SARAÇOĞLU (İzmir) : Arkadaşlarım, tedkik ve tas
vibinize arzolunan kanun layihası münhasıran üç hedefi istihdaf ediyor.
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Bunlardan birincisi 150'likler, ikincisi heyeti mahsusa kararları, üçüncü
hedef de istiklal mahkemesi mahkûmlarıdır.
Bunlardan birinci kısım, sıkı kayıdlar ve şartlar altında affediliyor.
İkinci kısım, ufak tefek kayıdlardan sonra normal vatandaşların haiz olduğu
hakları iktisab ediyorlar.
Üçüncü kısım da, yıllardan beri hapishanelerde yatan ve adedi 25 olan mah
kûmlardır ki bunların, cezası kafi görülerek kayıdsız ve şartsız affediliyorlar.
Kanundaki bu üç hedeften başka dikkatle takib ettiğimiz bir de prensip mese
lesi oldu. Bu prensip meselesi, bu kanunun şümulünün içinde, normal ceza mah
kemelerimizin, normal adliye teşkilatımızın kararlarından herhangi birisini koy
mamak. Görüyorsunuz ki arkadaşlar, kanun, sizlere yersiz bir gururla bir af getir
miş mahiyetinde değildir. Bilakis hesablı, kitablı ve ölçülü bir af getirmiştir.
Getirmiş olduğumuz affın bu üç hedefi üzerinde birer lahza durmama müsaad
enizi rica edeceğim.
Benden evvel söz alan arkadaşlarım, yüz elliliklerin fenalıklarını birer birer
izah ettiler. Hakikaten arkadaşlar, memleketi umumî harb sonunda karanlık, muz
lim birfırtına içinde yuvarlanır ve mevcudiyeti tehlike uçurumları içinde sallanır
ken bunlardan bir kısmı düşman safları arasında yer aldı, diğer bir kısmı daha
ileri giderek memleket çocukları düşmanla harb ederken onları arkadan vurmak
için cebhe alacak kadar alçaklıkta ileri gittiler. Bunları göz önüne getirecek olur
sak hakikaten niçin bunları affediyoruz suali çok yerinde olur.
Onlar ve bütün dünya biliyor ki, yeni Türk Cumhuriyeti, yeni Türk Devleti
Şefi ile, Meclisi ile, Hükümeti ile, halkı ile dinamik bir Devlet, yürüyen ve hareket
eden, zamanın icabatına göre daima müteyakkız ve uyanık bulunan, yerinde ve
zamanında tedbirlerini alan bir Devlettir.
Eğer biz bundan 20 sene evvel Millet; kanun, vicdan ve muahedelerle haklı
olarak hüküm yemiş olan bu 150 ilklerin talilerini tanzim ederken bunları mün
hasıran 20 sene evvelki haklı kin ve gayz zaviyesinden mütalea etmiş olsaydık;
dinamik Devlet vasfı ile kabili telif olmayan bir hareket yapmış olur ve elbette bu
hareketimizi tasvib etmiş olmazdınız.
Biz aradan 20 sene geçtikten sonra meseleyi tedkik ederken gördük ki; o gün
lerde doğmamış çocuklar bu suçla hiç bir alakaları olmadığı halde bu gün mem
lekette hayata atılacak çağa varmış bulunuyorlar ve kendilerini bu ağır suçun
tazyiki altında hissediyorlar. Benim duyduklarıma göre bunlar arasında
babalarının fenalıklarını yüzüne vuranlar bile var. Bu çocuklar istiyor ki, artık
kendileri de babalarının hatasını tamir edebilmek ve memlekete olan borçlarını
ödeyebilmek için kendilerine fırsat verilsin. Esasen bir cürmün mücriminden baş
kasına sirayet etmesi hiç bir hukuk prensibine uygun olmadığı gibi sirayet eder
gibi görünmesi de ayni derecede muzırdır.
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Hükümetimiz düşündü. Bu yapılan fenalıkların tamamile, olduğu gibi artık
hatıralara ve tarihe mal edilmesini ve kanun damgasının kaldırılmasını muvafık
buldu. Sanırım ki, bu hareket yürüyen Devletin, hareket halinde bulunan Devletin
yapabileceği şuurlu bin harekettir. Söylediğim gibi zaten bu hareketi hesablı, öl
çülü olarak yaptık. Memlekette rahat otururlarsa oturmalarına müsaade etmek ve
çocuklarının da bu kanunun damgasından kurtulmasını istedik. Babalarının
ailelerinin üstünden bu damganın kalkmış olduğunu kendilerine tebşir etmek is
tedik.
Kanunda ikinci hedef haklarında heyeti mahsusa kararı verilmiş olanlardır.
Büyük harbin sonundaki çöküntü, zulmet, karışıklık, fikir ihtilalleri arasında
zavallılar, o kimselerdir ki, memleketin selametini dalalet yolunda aramışlardır.
Bu adamlar yıllardan beri bu yanlış hareketlerinin cezasını görmüşlerdir. Arzu
ettik ki, artık dalalet yolları münakaşa edilemeyecek kadar açık bir şekilde mey
danda olduğu bu zamanda, bunların cürümlerini temadi ettirmek insafla ve
yürüyen devlet nazariyesile kabili telif olmayacaktır. İstedik ki, yüz elliliklerden
sonra bunlara nazaran daha çok hafif vaziyette bulunan bir kısım vatandaş
larımız tedricen normal vatandaşlık hakkını iktisab edebilsin.
Nihayet üçüncü hedef olan istiklal mahkemeleri mahkumları. Bu zavallılar da
büyük Türk zaferinden sonra sık, keskin, sert ve şedid ve geniş inkılab hamlelerile
karşı karşıya kaldılar. Bu kadar kesif, keskin ve kuvvetli inkılab hamlelerini tama
men hazmedemeyenler bulundu. Bu hazmedemeyenler arasında İstiklâl mah
kemelerinde mahkûm edilmiş bulunanlar, hiç şübhesiz ki, geçirdikleri müddet zar
fında memleketin, inkılâbın icablarını hazmetmiş ve artık bu memleketin affına
layık bir seviyeye çıkmışlardır. Onlar da bu af kanunu içinde kayıdsız ve şartsız
affolunan kimse olarak dahil olsun.
Arkadaşlar; arkadaşlarım söz söylerken şimdi biraz evvel bendeniz de
maruzatta bulunurken ve hatta aramızda hasbıhaller ederken daima bu adam
ların şahısları gözümüz önünde bulunarak mütalaa yürütüyoruz, yürüteceğiz ve
yürütmekte devam edeceğiz. Yalnız reylerinizi verirken bu adamların ailelerini ve
çocuklarını düşünerek müsamahakar olmanızı rica ederim. Bu bedbaht adam
ların çocuklarını düşünerek reylerinizi istimal etmeniz kendileri hakkında söy
lenen sert sözler kadar yerinde olacaktır.
Bundan başka yine göstermiş olacağız ki, büyük milletler ve büyük şefler
cezalarında ve aflarında daima büyük hamleler yaparlar. Türk milleti ve onun
şefi çok büyüktür; affı da eserleri gibi büyük olacaktır.
BAŞKAN : Layihanın heyeti umumiyesi hakkında başka mütalaa var mı?
BAŞKAN : Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler ...
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
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Layihanın müstacelen müzakeresini reyinize arz ediyorum: Kabul buyuranlar
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul Etmeyenler... Kanunun müstacelen müzakeresi
kabul edilmiştir.
Adliye Encümeni M. M. Salah YARGI (Kocaeli): Yeni kabul buyurulan bir
kanun dolayısile layihanın basılıb dağıtılmasından sonra bazı ufak değişiklikler
yapılması lâzım geldi. Ona göre hazırlanan nüshayı takdim bundan okunmasını
rica ederim.
BAŞKAN : Kanunun metninde bir değişiklik yoktur. Yapılan tashihler mad
delerin sıra numaralarındadır, takib buyurduğunuz zaman göreceksiniz.
Af kanununun birinci maddesini okutuyorum
MADDE 1- İstiklal mahkemeleri kararile, mahkûm edilmiş olanlar affedil
mişlerdir.
Bu af infaz edilmemiş cezalarla mahkumiyetleri infaz olunanlar hakkında
bütün hukukî ve feri netayiç ve tesiratına şamildir.
BAŞKAN: Madde hakkında mütalea var mı?.. Maddeyi reyinize arzediyorum.. Kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler... Birinci
madde kabul edilmiştir.
MADDE 2- Lozan 'da akdolunan 24. VII. 1923 tarihli umumî af beyanname ve
protokolün da mevzubahs yüz elli kişilik listede isimleri yazılı şahıslar affolunmuşlardır. Şu kadar ki, bu şahıslara mesbuk memuriyetlerinden dolayı tekaüd
maaşı tahsis edilmez ve bu şahıslar kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren
sekiz sene müddetle Türk Ceza Kanununun 20 nci maddesile diğer kanunlara
göre amme hizmetlerinden sayılan işlerde kullanılmazlar ve bulunamazlar.
Bu kanunun meriyetinden evvel 1064 sayılı Kanunun hükümlerinden doğan
bütün hukukî netice ve muameleler mahfuzdur.
BAŞKAN : Madde hakkında mütalea var mı?.
Dr. Şevki ULUDAĞ (Konya) : Bir şeyi öğrenmek istiyorum. Bunlar mual
lim olabilirler mi?. Kendi imzaları veya müstaar imzalarla yazı yaza bilirler mi?.
Mecmua ve gazete çıkarabilirler mi?. Bunların tasrih edilmesi lâzım gelir zan
nederim.
Adliye Encümeni M. M. Salah YARGI (Kocaeli) : Sekiz sene müddetle
yapamayacakları işler Türk ceza kanunun 20 nci maddesine atıf suretile umumî
mahiyette gösterilmiştir. O itibarla 20 nci maddede yazılı hükümlere göre, ar
kadaşımızın söylediği hocalığı yapamazlar. Fakat yazı yazmak meselesi hakkında
bu memuriyetin şümulü yoktur. Müsaade buyurursanız şunu da ilave edeyim yazı
yazacaklar fakat, gazete çıkarmak; gazete neşriyat müdürü olmak gibi işleri
yapamayacaklardır. Bu dün yeniden tadil edilen matbuat kanunun hükümleri ik
tizasındandır.
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Dr. Osman Şevki ULUDAĞ (Konya) : Bu kanun matbuat kanununun mad
desini iptal etmiyor mu?.
Adliye Encümeni M. M. Salah YARGI (Kocaeli) : Nasıl eder?. O kanun
bir takım sebeb ve şartları tebdil etmekle beraber maddeye de şerait koymuştur
ki, Hükümet, çıkarmak istenilen her hangi bir gazete ve mecmua için ruhsatname
vermemek salahiyetini haizdir.
BAŞKAN: Başka mütalea yoktur, ikinci maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3- 25 eylül 339 tarih ve 347 ve 26 mayıs 926 tarih ve 854 sayılı
kanunlara göre teşekkül etmiş olan Heyeti mahsusalarca haklarında bir daha
Devlet hizmetlerinde istihdam edilmemelerine karar verilen eşhasın ve 24 mayıs
928 tarih ve 289 sayılı kanunla Ali karar heyeti ve 26 teşrinievvel 933 tarih ve
2330 sayılı kanunun 2nci maddesi mucibince Devlet Şurası Mülkiye dairesi taraf
larından tedkik ve tasdik edilenler de dahil olmak üzere verilmiş olan kararlar ref
edilmiştir.
Ancak bu suretle haklarındaki kararlar ref edilmiş olanlar bu kanunun meri
yetinden itibaren iki sene müddetle maaşlı memur olarak istihdam edilemezler.
Mehmed SOMER (Kütahya) : Efendim 150 'likler hakkında arkadaşlar çok
geniş surette bahsettiler. Demin de arz ettiğim gibi bunlar hakkında konulan
kayıdlar Adliye encümenine aiddir. Bendeniz ondan bir daha bahsetmeyeceğim.
Amma şunu tekrar edeceğim ki, bu af kanununda bu hükümler bulunamaz. Bunu
nasıl isterlerse öyle telakki etsinler.
Diğerlerine gelince; arkadaşlar, demin de izah ettiğim veçhile bu adamların
bizden istedikleri yalnız amme hizmetidir. Onun için bu adamları affederken bu
hizmetlerden daha iki sene mahrum etmeyelim. Çünkü kendilerine bir şey yapmış
olmayız. Kanunu bu şekilde kabul edersek bu adamlara hiç bir şey yapmış ol
mayız. Demin de izah ettiğim veçhile bu adamlar bütün vatandaşlık haklarına
maliktirler ve vereceğimiz şey, yalnız budur.
Sonra arkadaşlar; nazarı dikkatinizi celbederim, bir çok zabitan vardır. Uzun
zaman mesleki aslilerinden ayrıldıklarından dolayı onları mesleki aslilerine iade
edemeyiz. Onları sivile veriyoruz, onları iki sene daha hizmetten mahrum edi
yoruz. Bırakalım bunları, ahlaklarına, 5 seneden beri geçirdikleri hayata
Hükümet vakıftır. Onlardan münasib göreceklerine bilakaydüşart bir hizmet ver
sinler. Onun için huzuru alinize bir takrir sunuyorum. Tasvib buyurursanız çok
yerinde bir adalet yapmış olaca(ğız).
Adliye Encümeni M. M. Salah YARGI (Kocaeli) : Maddeye konan kayıd
yalnız iki sene müddetle maaşlı hizmette kullanılmamaktır. Binaenaleyh, ücretle
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kullanılabilirler. Sonra diğer hizmetleri de ifa etmelerinde bir mani yoktur. Kay
dın büsbütün kaldırılması hakkındaki teklifi taktirinize bırakıyorum. Ben ona
karışmam.
BAŞKAN : Takriri okutuyorum.
"Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim izahata göre üçüncü maddenin son fıkrası olan ancaktan itibaren
fıkranın tamamen tayyını yüksek heyete arzederim.
Kütahya Mebusu
Mehmed Somer "
BAŞKAN : Takriri reye arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmemiştir.
Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edil
miştir.
MADDE 4- Birinci ve üçüncü maddeler hükmünden istifade edenler hakkın
da Hâkimler ve Memurin Kanunlarile bunlara müzeyyel kanunlara vesair hususî
kanunlara göre yapılmış ve yapılacak olan bütün inzibati muamelelere ve asker
likten tard ve ihraç cezalarına ve askerî nisbetlerin kesilmesi kararlarına affın ve
reji hükmünün şümulü yoktur.
BAŞKAN : Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
MADDE 5 - Birinci ve ikinci maddelerde yazılı af ve refi hükümlerinden müstefid olan şahıslar lüzum görülürse İcra Vekilleri Heyeti kararile vatandaşlıktan
ıskat edilebilirler.
BAŞKAN : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 6- 28 mayıs 1927 tarih ve 1064 sayılı kanun ilga edilmiştir.
BAŞKAN : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
BAŞKAN : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BAŞKAN : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Dr. Sadi KONUK (Bursa) : Bu tarihi konuşmaların memleket gençliğinde
ebedi bir hatıra olarak kalması için aynen, yüz binlerce tabedilerek tevzi edil
mesini istemiştir.1
/ TBMMZb.C, V. Devre, C. 26, s. 471-483
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AF KANUNU ÇIKTIĞINDA YUZELLILIKLERIN
GENEL DURUMU
ÖLMÜŞ OLANLAR
Numarası
1.
2.
3.
5.
7.
10.
14.
15.
20.
22.
23.
29.
31.
32.
34.
3 5.
3 8.
39.
41.
42.
43.
44.
46.
52.
53.
54.
61.

Adı
Yaver-i Has Kiraz Hamdi Paşa
Hademe-i Hassa Kumandanı Zeki
Hazine-i Hassa Müfettişlerinden
Kayserili Şaban Ağa
Serkarin Yaver Ömer Paşa
Seryaver Avni
Adliye Nazırı esbakı Ali Rüşdi
Esbak Ziraat ve Ticaret Nazırı
Kızılhançerli Remzi
Maarif Nazırı esbakı Hadi
Kuvayı İnzibatiye Erkânı Harbiye Reisi
Miralay Ahmet Refik
Kuvayı İnzibatiye kumandanlarından
İzmir Kolordu Kumandanı sabıkı Ali Nadir
Kuvayı İnzibatiye mensubininden ve Nemrud
Mustafa Divanı Harbinden Kaymakam Fettah
Malatya Mutasarrıf sabıkı Bedirhani Halil Rahmi
Esbak Divanı Harp Reisi Nemrud Mustafa
Uşak Belediye Reisi Hulusi
Tekfur Dağı (Tekirdağ) Müfti-i
esbakı Hafız Ahmet
Afyonkarahisar Mutasarrıf esbakı Sabit
Mülga Ayandan Evkaf Nazır esbakı Vasfı Hoca
Harput Vali esbakı Ali Galib
Sabık Bursa Müftüsü Ömer Fevzi
İzmir Kadı Müşaviri sabıkı Ahmet Asım
Esbak İstanbul Muhafızı Natık
Dahiliye Nazır esbakı Ayandan Adil
Esbak Edirne Valisi ve Şehremini vekili Salim
Esbak Kırkağaç Kaymakamı Şerif
Esbak Çanakkale Mutasarrıfı Mehmet Mahir
İstanbul Merkez Kumandan esbakı Emin
Kuşçubaşı Eşrefin kardeşi Hacı Sami

Bulunduğu
Yer
Romanya
San Remo

Ölüm
Tarihi
1935
1928

İskenderiye
Lübnan
Cunya
Sırbistan

1932
1931
1934
1934

Münih
Arnavutluk

1934
1932

Romanya

1931

Fransa

1930

Halep
Beyrut
Irak
Yunanistan

1929
1932
1936
1930

Yunanistan
Yunanistan
Romanya
Köstence
Suriye
Gümülcine
Mısır
Paris
Beyrut
Rodos
Tiran
İskenderiye
Kuşadası

1932
1926
1925
1932
1930
1928
1932
1933
1937
1936
1929
1931
1927

Numarası
65.
67.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
80.
81.
8 3.
88.
89.
90.
97.
98.
99.
105.
112.
114.
115.
116.
118.
120.
123.

Adı
Susurluk'tan Demirkapı'lı Hacı Ahmet
İzmit Mutasarrıf esbakı İbrahim Hakkı
Adapazarı'nın Harmantepe Karyesi'nden
Maan Şirin
Söke Ereğlisi'nin Tekeli Karyesi'nden
Koca Ömer oğlu Hüseyin
Adapazarı'nın Talustanbey Köyü'nden
Bağ Kamil
Hamte Ahmet
Maan Ali
Kirmastı'nın Karaorman Karyesi'nden
Harunelreşid
Eskişehir'li Sefer Hoca
Gönen'in Bayramiç Karyesi'nden
Kumpat Hafız Sait
Gönen'in Keçe Karyesi'nden
mütekait Binbaşı Ahmet
Şamlı Ahmet Nuri
Esbak İstanbul Polis Müdüriyeti
Birinci Kısım Başmemuru Hafız Sait
Sabık Arnavutköy merkez memuru Hacı Kemal
Polis Başmemurlarından Namık
Serbesti Gazetesi sahibi Hürriyet ve
İtilâf üyesinden Mevlanzâde Rıfat
Türkçe İstanbul Gazetisi sahibi,Sait Molla
İzmir'de Müsavat Gazetesi sahibi ve yazarı sabık
Darülhikme üyesinden İzmir'li Hafız İsmail
Alemdar Gazetesin'den Pehlivan Kadri
Süleymaniyeli Kürt Hakkı
Fabrikatör Bursa'lı Cemil
İngiliz casusu meşhur Çerkeş Ragıb
Fransız zabitliği yapan Haçinli Kazak Hasan
Binbaşı Çerkeş Bekir
İzmir sabık Umur-u İslâmiye Müftüsü
Ahmet Hulusi
Gönen'in Bayramiç Karyesi'nden
Hacı Kasım oğlu Zühdü

Bulunduğu Ölüm
Yer
Tarihi
Şam
1935
1932
Cizre
Kayalar
(Yunanistan) 1933
Atina
Karaferye
(Yunanistan)
Yunanistan
Selanik

1928

Yassıören
Margılıç

1929
1934

Varna
İzmir
Hapishanesi
?

1935

Kavala
Mısır
Atina

1930
1932
1937

Halep
Atina

1930
1930

Kahire
Kahire
Suriye
Atina
Bağdat
Kırıkhan
Midilli

1933
1933
1931

1924
1932

1930
1933
1934
1934
1931
1929/1930
1925

Midilli

1928

Köstence

1925

124.
125.
132.
137.
143.
148.
150.

Gönen'in Balcı Karyesi'nden
Mecidiye
Kocagöz'ün Osman oğlu Şakir
Gönen'in Muratlar Karyesi'nden
Koç Mehmet oğlu Koç Ali
İskece
Gönen'in Balcı Karyesi'nden Ömer oğlu Eyüb Bulgaristan
Gönen'in Keçeler Karyesi'nden
İzmir
Muhtar Hacı Bey oğlu Canbulat
Hapishanesi
Gönen'in Keçidere Karyesi'nden
Hüseyin oğlu Galib
Midilli
Manyas'ın Değirmenboğazı Karyesi'nden
Kadir oğlu Kemal'in kardeşi Kazım Efe
Suriye
Gönen'in Keçeler Karyesi'nden
Tuğ oğlu Mehmet Ağa.
Varna

1933
?
?

1924
1927

1934

AF'TAN SONRA TÜRKİYE'YE DÖNMEYENLERİN
BULUNDUKLARI ÜLKEYE GÖRE DAĞILIMI

117.
119.
122.
138.
146.

YUNANİSTAN BULUNANLAR
Adı
Kuvayı İnzibatiye mensubininden Çopur Hakkı
Manisa Mutasarrıf esbakı Girid'li Hüsnü
Adapazar Kaymakam esbakı hain Mustafa
Bursa Vali Vekili esbakı Aziz Nuri
Kuşçubaşı Eşref
Sabık Beyoğlu İkinci Komiseri Fuat
Bandırma'da Adalet Gazetesi sahibi Bahriyeli Ali Sami
Eski Köylü Gezetesi başyazarı Ferid
Eşkiya Reisi Süngülü Davut
Bursa'lı Fabrikatör Cemil'in kayınbiraderi Necib
Gönen'in Tuzakçı Karyesi'nden Yusuf oğlu Remzi
Marmara Karapınar Karyesi'nden Yusuf oğlu İshak
Gönen'in Keçeler Karyesi'nden Abdullah oğlu Deli Kasım

Numarası
9.
51.
63.
87.
113.

MISIR'DA BULUNANLAR
Adı
Esbak Şeyhülislam Mustafa Sabri
İşkenceci namıyla maruf Mülazım Rıfkı
Düzceli Mehmet oğlu Sami
Esbak İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube Müdürü Şeref
Mustafa Sabri Hoca'nın oğlu İbrahim Sabri

Numarası
24.
30.
33.
40.
60.
96.
101.
103.
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Numarası
6.
17.
25.

Numarası
55.
82.
92.
110.

FRANSA'DA BULUNANLAR
Adı
Yaverandan Erkân-ı Harp Miralayı Tahir
Bern Sefiri esbakı Reşad Halis
Esbak Bursa Valisi Gümülcineli İsmail
SURİYE'DE BULUNANLAR
Adı
Kilis'te Kaymakamlık eden Sadullah Sami
İzmir'de Dava Vekili Bizeduruğ Sait
İzmit merkez memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı
Fuad
Tarsuslu Kamil Paşazade Selâmi

ARNAVUTLUK'TA BULUNANLAR
Adı

Numarası
12.

Bahriye Nazır esbakı Cakacı Hamdi (Paşa)

Numarası
127.

BULGARİSTAN'DA BULUNANLAR
Adı
Gönen'in Keçeler Karyesi'nden Balcılı Ahmet oğlu Osman

Numarası
85.

SIRBİSTAN'DA BULUNANLAR
Adı
Esbak İstanbul Polis müdür muavini Kemal

Numarası
84.

HOLLANDA'DA BULUNANLAR
Adı
Esbak İstanbul Polis müdürü Tahsin
MEKKE'DE BULUNANLAR

Numarası
19.
26.

Adı
Yaveri Süvari Yüzbaşısı Bulgar namıyle maaruf Tahsin
Ayandan Konya'lı Zeynelabidin

Numarası
37.

IRAK'TA BULUNANLAR
Adı
Hürriyet ve İtilâf Kâtib-i Umumisi Adanalı Zeynelabidin
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AMMAN'DA BULUNANLAR
Numarası
57.

Adı
Çerkeş Ethem
KIBRIS'TA BULUNANLAR

Numarası
78.

Adı
Adapazarı'nın Şahinbey Karyesi'nden Kâzım
ROMANYA'DA BULUNANLAR

Numarası
79.

Adı
Gönen'in Tuzakçı Karyesi'nden Lampat Yakup
CAVA (HOLLANDA SÖMÜRGESİ'DA BULUNANLAR

Numarası
95.

Adı
Büyükdere merkez memur sabıkı Mazlum
SANCAK'TA BULUNANLAR

Numarası
36.
93.
108.

Adı
Gazi Aymtap (Gaziantep) Mutasarrıflığında bulunmuş olan
Celal Kadri
Adana'da polis müdürlüğü eden Polgeçenli Yusuf
Haleb'de Doğru Yol Gazetesi sahibi Hasan Sadık

AF KANUNU'NDAN SONRA HEMEN DÖNENLER
Numarasıı
Adı
Bulunduğu Yer
8.
Esbak Hazine-i Hassa Müdürü ve
Defter-i Hakâni Emini Refik
PT:3.8.1938
İstanbul
11.
Ziraat ve Ticaret Nazın esbakı Cemal
(Artin)
PT2.7.1938
İstanbul
21.
Kuvayı İnzibatiye Mitralyöz Kumandanı
ve Damat Ferit'in Yaveri Tarık Mümtaz ÜG": 27.7.1938 İstanbul
Cebelibereket Mutasarrıf esbakı Fanizâde
27.
Mesut
15.9.1938
İstanbul
47.
Kütahya'da Yunanlılara mutasarrıflık eden
Hoca Rasihzâde İbrahim
ÜG:31.8.1938 Eskişehir
* PT: Pasaport Tarihi
** Ülkeye Giriş Tarihi
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Numarası

48.
49.
50.
56.
59.
68.
91.
100.
104.
106.
107.
109.
126.
128.
129.
133.
134.
135.
136.
139.
140.
142.
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Adı
Adana'da valilik eden Abdülrahman
Karahisar-ı Şarkî mebus esbakı
Ömer Fevzi
İşkenceci namıyla maruf Mülazım Adil
Esbak Dahiliye Nezareti Dava vekili ve
Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri
Ethem'in ağabeyi Tevfık (Çerkeş)
Barev Sait
Şişli Komiseri Nedim
Aydede Gazetesi sahibi, Posta ve
Telgraf Müdür-i Umûmi esbakı Refik Halit
Alemdar Gazetesi sahibi Refıi Cevad
Adana'da Ferda Gazetesi sahibi Fanizâde
Ali İlmî
Balıkesir'de İrşad Gazetesi sahiplerinden
Trabzon'lu Ömer Fevzi
Köylü Gazetesi sahip ve müdürü
İzmir'li Refet
Gönen'in Ayvacık Karyesi'nden
Mehmet oğlu Aziz
Susurluk ile Yıldız Karyesi'nden
Molla Süleyman oğlu İzzet
Gönen'in Muratlar Karyesi'nden
Hüseyin oğlu Kara Kâzım
Gönen'in Keçeler Karyesi'nden
Talustan oğlu İbrahim Çavuş
Gönen'in Balcı Karyesi'nden
Topallı Şerif oğlu İbrahim
Gönen'in Keçeler Karyesi'nden
Topal Ömer oğlu İdris
Manyas'ın Boycaağaç Karyesi'nden
Kurhoğlu İsmail
Manyas'ın Kizik Karyesi'nden
Ali Bey oğlu Sabit
Gönen'in Balcı Karyesi'nden
Deli Hasan oğlu Salim
Manyas'ın Değirmenboğazı
Karyesi'nden Kadir oğlu Kamil

Bulunduğu Yer
PT:17.10.1938
PT: 8.9.1938
ÜG: 22.10.1938
PT: 22.8.1938
PT:16.8.1938
ÜG:11.9.1938
ÜG: Haziran 1938
PT: 15.10.1938
ÜG: 23.10.1938
PT: 9.9.1938

Adana
Şebinkarahisar
İstanbul
İstanbul
Bandırma
Manyas
İstanbul

PT: 19.7.1938
PT: 26.8.1938

İstanbul
İstanbul

ÜG: 27.7.1938
PT: 16.9.1938
ÜG: 23.9.1938

Adana

PT:21.7.1938

İzmir

PT: 2.12.1938

Ayvalık

Trabzon

PT: 29.12.1938 Susurluk
PT: 6.9.1938
PT: 6.9.1938
ÜG: 17.9.1938

Gönen

PT: 27.8.1938

Gönen

PT: 17.11.1938
PT: 6.8.1938
ÜG: 7.9.1938
PT: 8.8.1938
ÜG: 27.10.1938
PT: 29.9.1938
ÜG: 3.10.1938

Gönen

ÜG: 1938

Gönen

Bandırma
Manyas
Karaağaç Köyü
İstanbul

AF KANUNU'NDAN BİR SURE SONRA DONENLER
Numarası
Adı
Bulunduğu Yer
4.
Tütüncübaşı Şükrü
ÜG: 16.12.1940 Kuşadası
13.
Maarif Nazır esbakı Rumbeyoğlu Fahreddin PT: 13.9.1939
ÜG: 27/28-9.1939 İstanbul
16.
Ayandan Şûrayı Devlet Reisi esbakı
UG: 22.6.1943 istanbul
Rıza Tevfık (Bölükbaşı)
17.
Kuvayı İnzibatiye Baş Kumandanı
28.
45.
58.
62.
64.

Süleyman Şefik
Hürriyet ve İtilâf Fırkası lideri
Miralay Sadık
Dahiliye Nazır esbakı Mehmet Ali
Ethem'in ağabeyi Çerkeş Reşid
İzmir'li sabık Akhisar Kumandanı
Yüzbaşı Küçük Ethem (Yahya)

ÜG: 4.5.1940
İstanbul
PT: 31.1.1941
ÜG: 4.2.1941
İstanbul
ÜG: 11.10.1939 İstanbul
ÜG: 2.9.1950

Bandırma

PT: 29.6.1939

İzmir
Gömeç

66.

Burhaniye'li Halil İbrahim
PT: 21.6.1939
Hendek Kazası'nın Sümbüllü Karyesi'nden PT: 24.8.1940

69.

Bağ Osman
BerzekTahir

ÜG: 27.8.1940
ÜG: 1939

Adapazarı
Manyas

77.
86.

Biga'h Nuri Bey oğlu İsa
Emniyet-i Umumiye müdür muavini

PT: 27.2.1941
PT: 19.3.1939

Çanakkale

ÜG: 14.5.1939 İsparta

94.

Ispartah Kemal
Unkapanı merkez memuru sabıkı
Sakallı Cemil

102.
111.
121.
130.
131.

PT: 1944

İstanbul

Edirne'de Teemin ve Elyevm, Selanik'te
İstanbul
Hakikât Gazeteleri sahibi Neyyir Mustafa ÜG: 1944
İstanbul
Tarsuslu Kamil Paşazade Kemal
PT: 6.1.1940
Uşak'ta Madan oğlu Mustafa
ÜG: 8.12.1939 İstanbul
Gönen'in Balcı Karyesi'nden Bekir oğlu PT: 25.5.1943
Arap Mahmut
ÜG:5.6.1943
Gönen
Gönen'in Rüstem Karyesi'nden
PT-ÜG Belli Değil 1959'a dek
Gardiyan Yusuf
Türkiyede EGM'ce izlenmiş

141.

Gönen'in Çerkeş Mahallesi'nden
Makineci Mehmet oğlu Osman
Manyas'ın Hacı Yakup Karyesi'nden

ÜG: 1940

Ankara

144.

Çerkeş Sait oğlu Salih

PT: 9.11.1939

Manyas

Numarası
Adı
145.
Manyas'ın Hacı Yakup Karyesi'nden
maktul Şevket'in kardeşi İsmail
147.
Gönen'in Çerkeş Mahallesi'nden
Hasan Onbaşı oğlu Kemal
149.
Gönen'in Kizik Karyesi'nden Pallaç
oğlu Kamil

Bulunduğu Yer
PT: 26.6.1940

Manyas

1941 yılı

Gönen

1945

Kizik

3. DİĞER DÜZENLEMELER
3.1. Hâkimler Kanununda Yapılan Değişiklikler
1934 yılında çıkarılan Hâkimler Kanunu Türk adlî yapısında bir dönüm nok
tası olmuştu. Yasanın uygulanmasından olumlu sonuçlar alınmıştı. Bu da Türk
devriminin "hukuk zihniyeti"nin Adli alanda sağlam temellere oturduğunu kanıt
lanıyordu.
Bu sistem Hâkimlerin terfi, tayin ve yükselmelerinde sadece bilgi, yeterlilik
ve çalışkanlık yanında bunların da üstünde seciye sağlamlığını esas alıyordu. Bu
da işlerin hızlanmasına, adli kararların yerindeliğine olanak sağlıyordu. 19341938 yılları arasında mahkemeler de verilen kararların Temyiz mahkemelerince
onaylanma oranı her yıl giderek artmıştır.
Hakimlerin özlük haklarını iyileştirmek üzere hazırlanan tasarı 27 Haziran
193 8'de TBMM'de görüşülerek benimsenmiştir.1
3.2. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler
Esası Almanya'dan alınarak Türkiye'nin koşullarına uygun hale getirilen
ceza muhakeme usulü kanunu 20 Ağustos 1929'dan beri uygulanmakta idi. Kar
şılaşılan olumsuzluklar giderilmişti. Ancak uygulamada ortaya çıkan kimi zorluk
ları aşabilmek için Adliye Vekâletince 65 maddelik bir tasarı hazırlanmış ve
Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Bakanlar Kurulu tasarıyı olumlu bulmuş,
25 Kasım 1935'de TBMM'ne gönderilmesi kararını almış ve tasarıyı Başbakan
2 Aralık 1935'te TBMM'ne göndermiştir.
2 Aralık 1935'te Adliye Encümenine gönderilen tasarı burada incelenerek ve
bazı değişiklikler yapılarak 1 Haziran 1936'da TBMM Başkanlığına gönderilmiş
tir. Tasarı 8 Haziran 1936'da TBMM'de görüşülerek kabul edilmiştir.2 Ancak kısa
bir süre sonra yapılanların yeterli olmadığı dikkati çekmiş ve 174, 175 ve 365.
/ bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C. 26, s. 377-379, S. Sayısı: 308, s.1-8
2 bkz. TBMM Zb.C, V. Devre, C.12, s. 95-111, S. Sayısı: 220, s. 1-53
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maddelerde değişiklik yapılması için Adliye Vekâletince bir tasarı hazırlanmıştır.
Hazırlanan yasa tasarısı İcra Vekilleri Heyetinde görüşüldükten sonra 10 Ekim
1936'da TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Adliye Encümenince de incelene
tasarı 7 Haziran 1937'de TBMM gündemine alınmış ve görüşülerek kabul edil
miştir.1 Bir süre sonra gelişen toplumsal olaylar karşısında Devletin güvenliğini
ve devlet sistemini koruyabilmek ve bunlara zarar vermeye çalışanları cezalandır
mak üzere yasada bazı değişikliklerin yapılması istenmiştir.Bu amaçla bir tasan
hazırlanmış ve 21 Mayıs 1938'de İcra Vekilleri Heyetinde görüşülerek Meclise
arzı kararlaştırılmıştır.
23 Mayıs 1938'de Başbakan Celâl Bayar'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına
sunulan tasarı da Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66, 117, 198, 200 ve
223. maddelerinde değişiklik öngörülüyordu.
Adliye Encümeni tasarıyı incelenmiş 198 ve 223. maddeleri kaldırmış, 283 ve
423. maddelerde de bazı değişiklikler yaparak tasarıyı olumlu bulmuştur. 28
Haziran 1938'de tasan TBMM gündemine alınmış ve milletvekillerince kabul
edilmiştir.2
3.3. Meşhud Suçlar
Adliye ve Sulh Mahkemelerinin görev alanı içinde bulunan, göz önünde iş
lenen suçlar (meşhud suçlann) ülkede iç güvenliği bozulmasına neden oluyordu
ve halk üzerinde heyecan yaratıyordu. Bu nedenle de sözkonusu suçu işleyenlerin
vakit geçirilmeden yakalanarak, daha yargılanıp, yapılarak suçlunun cezalandmlmasının halkm devlete olan güvenini pekiştireceği düşünülüyordu.
Yürürlükte bulunan ceza muhakemeleri usulü kanununda göz önünde işlenen
suçlara ilişkin var olan hükümlerin ihtiyacı karşılamadığı görülüyordu. Kaldı ki
bazı ülkelerde salt bu konuya ilişkin düzenlemeler de yapılmıştı. Fransa'da 20
Mayıs 1863'de, İtalya'da 1931'de ceza yasalannda ayrı bir "fasıl" olarak göz
ününde işlenen suçlar için hükümler konmuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de halkın devlete olan güvenini artırmak, suç
işleyene vakit geçirmeden cezasmı verebilmek için "meşhud suçların muhakeme
usulü hakkında" bir yasa çıkarılmasını zorunlu görmüştür. Adliye Vekâletince
hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulunda da görüşüldükten sonra 29 Kasım 1935'te
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştur.
/ bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C.19, s. 103-104, S. Sayısı: 224
2 bkz. TBMMZb C, V. Devre, C.26, s. 427, S. Sayısı: 321
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Adliye Encümenince de incelenen tasarı olumlu bulunmakla birlikte, daha
da olgunlaştırıldıktan sonra 22 Mayıs 1936'da TBMM'ne sunulmuştur.1 Tasan
8 Haziran 1936'da ivedilikle görüşülme isteğiyle TBMM gündemine alınmıştır.
Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu 1931, 1935 Cumhuriyet Halk Partisi programının
adlî bölümünde, mahkeme teşkilatı, tebliğ işleri ve ceza müesseselerinin ıslah
edilmesi, yargılama işlerinin hızlandırılmasının zorunluluğuna dikkat çekildiğini,
bu tasarının da belirtilen amaçlara uygun olarak hazırlandığını vurguladı.
Suçu işleyenin kısa sürede hak ettiği cezanın verilmesinin, suçlanan kişinin de
gerçekten suçlu olup olmadığının saptanmasının birey için önemli olduğuna dik
kat çeken Bakan, gözle görülen suçlan işyerlerin yargılanması için bu tasarıyı
hazırladıklannı belirtti ve "Bu gün meşhud suç halinde yakalanan kimsenin suçu
işlediği ekser ahvalde aşikar ve hatta bu hususu ikrarla da teyit eylemiş olmasına
rağmen ceza usulü kanununda mevcut şekil ve muamelelerin icrası, bir taraftan
tahkikatın uzamasını, diğer taraftan maznunun uzun zaman ve faydasız olarak
mevkuf kalmasını ve zan altında bulunmasını zaruri kılmaktadır. Böyle bir halin
tabi neticesi işin lüzumsuz yere gecikmiş, cezanın da tesirini o nisbette kaybetmiş
olmasıdır. Bu gecikme cemiyetin olduğu kadar maznunun da menfaatine uygun
değildir. Bu husus ki meşhud suç hadiselerinin efkarı amme üzerindeki tesirleri
daha şedid ve vaka halinde yakalanan kimsenin uzun müddet cezasız kalmış ol
masının sosyal neticeleri daha çok vahim olduğu gibi berat edecek bir maznunun
bu şartlar altında uzun müddet zan altında kalması ve hatta mevkuf bulunması hiç
de arzu edilir bir hal teşkil etmez.
İşte, bugün yüksek tetkik ve tasvibinize arz edilen kanun projesi bu vaziyete
nihayet vermek maksadiyle hazırlanmış ve bu suretle meşhud suçların basit,
pratik ve ameli bir tahhik ve muhakeme usulüne tabi tutulmasında ferd hesabına,
cemiyet hesabına bir kelime ile adalet hesabına büyük faydalar görülmüştür"
diyerek tasarıyı savunmuştur.
Ceza işlerinde usul kanunlarının ceza kanunları kadar önemli olduğunu da
belirten bakan tasarının onaylanmasını istemiştir. Nitekim tasarı 8 Haziran
1936'da TBMM'nce kabul edilmiştir.2
1 Kasım 1936'da uygulamaya konulan göz önünde işlenen suçların yargılan
masına ilişkin 3005 sayılı kanun ağır cezaları kapsamıyordu. Ancak bu kanunun
uygulanmasından alınan olumlu sonuçlar Adliye Vekâletini harekete geçirerek
yasada değişiklik yapılmasını ve uygulamanın ağır cezayı da kapsayacak şekilde
1 bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C.12, S. Sayısı: 208, s. 1-11
2 bkz. TBMM Zb.C, V. Devre, C.12, s. 91-94
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genişletilmesini gündeme getirmiştir. Bu konuda hazırlanan tasan 16 Mayıs
1938'de Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra TBMM'ne gönderilmiştir.
Adliye Encümeninin de olumlu görüş bildirmesi üzerine tasarı 20 Haziran
1936'da TBMM'de görüşülerek kabul edilmiştir.1
3.4. Medenî Kanunda Yapılan Değişiklikler
Türk devriminin temel taşlarından birini oluşturan medenî kanun İsviçre'den
alınmış ve kendi yapımıza uygun bir hale getirilmişti. Ancak uygulamada bazı
yetersizliklerin görülmesi üzerine bu yasanın 88. maddesinin değiştirilmesi
konusu gündeme geldi. Zira bu maddeye göre erkeğin 18, kadının 17 yaşını bitir
mediği sürece evlenmesine yasa izin vermiyordu. Bu durum Türkiye gerçekleriy
le örtüşmediği için erken yaşta evlenip yaş düzeltilmesi için mahkemeye baş
vuranların sayısı günden güne artıyordu. 1935'te 33.953, 1936'da 40.899,
1937'de de 61.806 kişi yaş düzeltimi için mahkemeye baş vurmuştu. Bunların
önemli bir bölümü kuşkusuz evlenme isteğiyle açılmış davalardı. Evlenme yeter
liliği kişiden kişiye göre değişiklik gösterebildiği gibi; çevre, iklim, yaşam koşul
lan kültür düzeyi vb. etkenler de bu konuda önemli rol oynuyordu
Genel çizgileriyle aynı esasa dayanan devletlerde bile evlenme yaşı konusun
da farklılıklar oluşmuştu.2 Bu durumu bilen Adliye Vekâleti, Medenî Kanunun 88.
maddesini günün koşullanna uygun hale getirmek için bir tasarı hazırlanmış ve
bunu hükümete sunmuştur. 30 Mayıs 1938'de hükümet üyeleri arasında
görüşülen tasarı benimsenerek TBMM'ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
Adliye Encümenince de incelenen tasarı aynen benimsenerek TBMM'ne
sunulmasına karar verilmiştir (10.6.1938).
Tasarı 15 Haziran 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda
ele alınarak tartışılmaya başlanmıştır.
Konya Milletvekili Dr. Osman Şevki Uludağ bu tasarının öncelikle Sıhhiye
Encümeninde görüşülmesini istemiş ise de gerek Adliye Vekili, gerek diğer
konuşmacılar buna gerek olmadığını belirterek karşı çıkmışlardır. Nitekim tasarı
değiştirilmeden kabul edilmiştir. Buna göre erkekler 17, kadın 15 yaşını bitirdik
ten sonra evlenebilecektir. Ancak olağanüstü bir durum karşısında hâkim 15
yaşını bitiren erkek ve 14 yaşını bitiren kadının da evlenmesine ana ve babasının
görüşü alarak izin verebilecekti.3

/ bkz. TBMMZb.C, C V. Devre, 26, s. 224, S. Sayısı: 269, s. 28
2 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C. 26, S. Sayısı: 260
3 bkz. TBMMZb.C, V. Devre, C 26, s. 170-175
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3.5. Askerî Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler
Bu dönemde askerî ceza yasasında, Askerî yargılama yöntemi yasasında da
bazı değişiklikler yapılmıştır1 (1 Aralık 1935). Fakat ilerleyen zaman içinde dev
let rejiminin korunması açısından bazı sıkıntılar ortaya çıkınca Askerî Ceza
Yasasının da değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Zira "Devlet rejimi" karşıtı kitap
lar ülkede serbestçe basılıyor ve dağıtılıyordu. Bunlar sivilleri olduğu kadar as
kerleri de tahrik ediyordu. Bunun yanında başka ülkelerin siyasal sistemlerinin
propagandasını yapana kitaplar, yazılar da günden güne artıyordu.
Bu gelişmelerden rahatsızlık duyan Genelkurmay Başkanlığı "henüz iyiyi ve
kötüyü birbirinden tamamile ayırd edebilecek derecede muhakeme kudreti tekem
mül etmemiş olan talebeleri", "ordu saflarında ve komuta yerlerinde...en güç iş
leri başarmak için sıkı bir disiplin ve inzibat altında...yetiştirilmeleri icab eden
Askeri Okullar talebesini" bu "muzır tesirattan" korumak için önlem alınmasını
istemiştir. Bu istek Millî Müdafaa Vekâletince de yerinde bulunmuş ve Askeri
Ceza Yasasında değişiklik öngören bir tasarı hazırlanmıştır.
Tasarı 5 Mayıs 1938'de Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Meclis
Başkanlığına sunulmuştur. İlgili komisyonun da olumlu görüş bildirmesi üzerine
tasan 28 Haziran 193 8'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.2
3.6. Türk Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler
Yeni Türkiye Devleti yapılanırken, ceza kanunu da yeniden gözden geçirildi.
İtalyan Ceza Kanununu temel almarak yeni bir ceza kanunu yapıldı ve 1 Mart
1926'da TBMM'ye sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tasarıyı kabul
ederek yasalaştırdı ve 1 Ağustos 1926'da uygulamaya başlandı.
Ancak dünya giderek küçülüyor,toplumlann çağdaşlaşma ivmesi giderek artıyordu.Gelişen teknolojiler sayesinde devletlerarası siyasal, sosyal ve ekonomik
ilişkiler de yoğunlaşıyordu. Olaylar artık bölgesel olmaktan çıkarak uluslararası
bir boyuta uzanıyordu. İşte bu gelişmeler devletlerin kendilerini koruyabilmeleri
için yasal önlemler almalarını zorunlu kılıyordu.Kimi devletler ceza yasalarında
çağdaş ihtiyaçları karşılayacak değişiklikler yaparak sorunu çözmeye çalışırken;
kimileri de ceza yasalarını tümüyle gözden geçirerek yeni yasalar hazırlıyordu.
Çağdaş Avrupa ve Amerika Devletleri caza yasalarında gerekli değişiklikleri yap
mıştı.
Yasaların ihtiyaçtan doğduğu ilkesini benimsemiş olan Türki Cumhuriyeti
Hükümeti de 1933'te Ceza Yasasının 84 maddesini değiştirmişti. Ancak son
/ bkz.TBMMZb C, V. Devre, C. 7, s. 69-75, S. Sayısı: 25-26
2 bkz.TBMMZb.C, V. Devre, C. 26, s. 426, S. Sayısı: 333, s. 1-7
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zamanlarda meydana gelen, özellikle devlete yönelik eylemlerin önlenmesinde
yetersiz kaldığı görülen ceza yasasında değişiklik yapılması 1936'da gündeme
geldi. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapma görevini Adliye Vekâleti üslendi.
Uzun bir çalışmanın sonunda ceza yasasının 74 maddesinde değişiklik yapıl
masını ön gören bir tasarı hazırlandı. Tasarıda, Ceza yasasının "devletin em
niyetine karşı cürümler" kısmı köklü değişikliğe uğrayarak adeta yeniden yazıl
dı. O güne değin Türk Ceza yasasmda yer almayan ve etkileri günümüzde de tar
tışma konusu olan 141 ve 142. maddeler, Ceza yasasına eklendi. Tasan, Bakanlar
Kurulunda görüşüldükten soma 10 Nisan 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunuldu. Başkan tasarıyı Adliye Encümenine gönderdi.
Tasarıyı inceleyen Adliye Encümeni "tadil teklifinin acil ihtiyaçları kar
şılayıcı mahiyette olduğunu" saptayarak benimsenmesini bildirdi. Ancak;
Hükümetin değiştirilmesini teklif ettiği her bir madde hakkında ayrı ayrı göster
diği mucip sebepler encümence incelenerek münakaşe edilmiş ve bunun sonunda
teklif olunan maddelerden bir fysmı olduğu gibi bir kısmın da değişiklikler yapıl
mak suretile kabul olunmuş ve ayni zamanda encümence yapılan tetkikler
kanunun bütün madlelerine de teşmil edilerek teklif haricinde bir takım maddeler
de dahi değişiklikler ve düzeltmeler yapılmasını istemiştir.
Encümen Ceza Yasasına yeni eklenen 141 ve 142. maddelerin gerekçelerini
de şöyle ortaya koymuştur: Bu maddeler, "memleketin siyasî, içtimaî ve hukukî
nizamını ve millî hissiyatın sağlamlığın korumağa matuf ve meri ceza kanununda
mevcud olmayan tamamileyeni hükümleri ihtiva etmektedir. Bu hükümlerin mem
leket dahilinde kurulmasını veya faaliyette bulunmasını menettiği cemiyetler, bil
hassa komünist ve anarşistlik gayelerini taşıyan siyasî cemiyetlerdir. Encümenimizce bazı değişikliklerle kabul edilen bu maddeler metnine göre, bu gibi
cemiyetlerin sadece kurulması bile yasaktır. Yani bunlar hiç bir faaliyette bulunmasalar bile, memleket dahilinde teessüs edemezler. Bunları tesis etmek cürüm
olduğu gibi, müesses fakat faaliyet imkânlarından mahrum olan böyle bir
cemiyeti, faaliyette bulunacak hale getirmek, diriltmek dahi cürümdür. Bu mak
sadı ifade içindir ki, 'tesis eden', 'teşkil eden', 'sevkü idare eden' ibaresi de
konulmuştur. Encümenin nazarında 'tanzim eden' ibaresinin manası, budur.
141 inci maddenin birinci fıkrasındaki hüküm, memleketin içtimaî nizamının
ikinci fıkra hükmü de, siyasî ve hukukî nizamlarının korunmasını istihdaf eder.
Üçüncü fıkra, bu gibi cemiyetlere girmeyi yasak eden bir hükmü muhtevidir.
Maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları millî hissiyatın sağlamlığını koru
mağa matuf hükümleri muhtevidir.
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Maddenin son fıkrası, bu gibi cemiyetlerin muvazaa suretile açılmasını temin
edecektir.
142 nci madde, bundan evvelki maddede kurulması, tanzimi, sevkü idaresi,
girilmesi yasak edilen bu cemiyetleri kurmak, tanzim veya sevkü idare etmek veya
millî hissiyatı zayıflatmak için propaganda yapılmasını yasak eden bir maddedir.
Maddenin son fıkrası, bu fiillerin işlenmesi için yapılan hareketlerin propaganda
derecesini bulmayıp, sadece 'methü istihsan' mahiyetinde kalması halinde de
ceza müeyyidesi altında bulunduğunu gösterir.
Bu iki maddenin muhtevi olduğu hükümler Devletin dayandığı rejimin katı ve
zarurî icaplarıdır.
Şimdiye kadar kanunumuzda buna dair sarih hükümlerin bulunmamasından
doğan mahzur ve müşküller bu suretle ortadan kalkmış olacaktır."
143 üncü madde de yukarıdaki iki maddede yazılı cemiyetler dışında ulus
lararası nitelikteki cemiyet ve müesseseleri izinsiz memleket dahilinde kurmayı,
işletmeyi, bu gibi cemiyetlere girmeyi yasaklamak için getirilmişti.
Ceza kanununda düzenlemelerin yapıldığı dönem kuşkusuz Türkiye'de Dev
letçilik politikasının en yoğun olduğu bir dönemdir. Devlet eliyle açılan fab
rikalarda, üretim merkezlerinde çalışan işçilerin sayısı hergün artmaktaydı. An
cak bu dönemde işçi sınıfının ideolojisi olan komünizm düşüncesi yükselen bir
değer olarak tüm ülkeleri özellikle de Sovyetler Birliğine sınırdaş olan ülkeleri
tedirgin etmekteydi. Devlet yöneticileri, ideolojik amaçla ülkede bir sınıf çatış
masının yaratacağı olumsuzlukları önleyebilmek için, ceza yasasına şu iki mad
deyi eklemeyi zorunlu görmüştü.
Madde 141- Memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin diğerleri üzerinde
tahakkümünü şiddet kullanarak tesis etmeğe veya içtimaî bir zümreyi şiddet kul
lanarak ortadan kaldırmağa veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî
veya içtimaî nizamları şiddet kullanarak devirmeğe matuf cemiyetleri tesis eden,
teşkil eden, tanzim eden veya sevk ve idare eden kimse beş seneden oniki seneye
kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır.
Memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hukukî her hangi bir nizamını şiddet
kullanarak ortadan kaldırmak gayesile cemiyetler tesis eden, teşkil eden, tanzim
eden veya sevkü idare eyleyen kimseye de aynı ceza verilir.
Bu cemiyetlere iştirak eden kimse bir seneden üç seneye kadar ağır hapis
cezasile cezalandırılır.
Maksada vusul için şiddet kullanmak ta istihdaf edilmiş ise verilecek ceza
birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen hallerde beş seneden on iki seneye kadar,
üçüncü fıkrada yazılı halde ise bir seneden üç seneye kadar ağır hapistir.
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Yukarıki fıkralarda gösterilen haller haricinde memlekette millî hissiyatı
sarsmağa veya zayıflatmağa matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim eden
veya sevkü idare eden kimse bir seneden üç seneye kadar ağır hapis cezasile
cezalandırılır.
Mezkûr cemiyetlere iştirak eden kimseye altı aydan iki seneye kadar hapis
cezası verilir.
Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemiyetleri sahte nam altında
veya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden teşkil edenler hakkında verilecek
cezalar üçde birden eksik olmamak üzere artırılır.
Madde 142- Memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin diğerleri üzerinde
tahakkümünü şiddet kullanmak suretiyle tesis etmek veya içtimaî bir zümreyi şid
det kullanarak ortadan kaldırmak veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî
veya içtimaî nizamları şiddet kullanarak devirmek yahud memleketin siyasî ve
hukukî her hangi bir nizamını yıkmak için propaganda yapan kimse bir seneden
beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır.
Propaganda, millî hissiyatı sarsmak veya zayıflatmak için yapılırsa ceza altı
aydan iki seneye kadar hapistir.
Yukarıda Madde hükümlerde yazlı fiilleri methü istihsan eden kimse de ayni
cezaya mahkûm olur. " Tasarı komisyondan geldiği şekliyle 11 Haziran 1936'da
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir.1 Hükümet bununla kalmamış
tır. 1938'de ceza yasasında yeni değişikliklere gitme gereksinimi duymuştur.
Yapılacak değişikliğe gerekçe olarak şunları göstermiştir.
Madde 141 ve 142: Bu maddeler ceza kanunumuzun rejimi koruyucu hüküm
leri ihtiva eden iki mühim maddesidir.
Bunlardan 141 inci madde, memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin diğerleri
üzerinde tahakkümünü şiddet kullanarak tesis etmeğe veya içtimaî bir zümreyi
şiddet kullanarak ortadan kaldırmağa veya memleket dahilinde teşekkül etmiş ik
tisadî veya içtimaî nizamları yine şiddet kullanarak devirmeğe matuf cemiyetler
le memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hukukî her hangi bir nizamını şiddet
kullanarak ortadan kaldırmak gayesini güden cemiyetlerin ve memleket dahilin
de millî hissiyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf cemiyetlerin tesis ve teşkilini
ve bunların sevkü idaresini ve bu cemiyetlere girmeyi men eylemektedir.
142 nci madde ise yukarıda yazılı maksatlar için propaganda yapmağı men
eylemektedir.
1 bkz. TBMMZb.C,

V Devre, C. 12, s. 203-228, S. Sayısı: 250, s. 56-57
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Bu hükümler memleket dahilinde rejimi tam bir surette korumak için kâfi
görülmemektedir.
Zira Hükümet şeklim tağyir maksadına müstenid cemiyetlerin müessislerile
îdare heyeti azaları ve içtima mahallinin sahib veya müsteciri haklarında
Cemiyetler kanununun koyduğu para cezasına dair olan hüküm istisna edilirse
mevzuatımızda , gayesi yukarıda yazılı maksadlar olduğu halde buna vusul için
şiddet kullanmağı istihdaf etmeyen cemiyetlerin tesis ve teşkili ve bunlara girmek
ve bu maksadlar için propaganda yapmak keyfiyeti bir ceza tehdidi altında bulun
mamaktadır.
Bundan başka son defa Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 'nda yapılan değişiklikle
Devletçilik, milliyetçilik, inkılabcılık, halkçılık ve lâiklik Devletin ana vasıfları
olarak kabul edilmiştir. Bu vasıflara muhalif gayesi olan cemiyetlerin tesis ve teş
kilini ve böyle bir cemiyete girmek keyfiyetini ve bu yolda propaganda yapmağı
ceza tehdidi altında men edici bir hüküm de yoktur. İşte bu iki maddede yapılan
değişiklikle bu noksanlar ikmal edilmiş ve tatbikatta her hangi bir tereddüde
mahal verilmemek üzere propagandanın fiil, söz veya her nevi neşir vasıtasile
olabileceği tasrih edilmiştir."
Hükümetin hazırladığı değişiklik tasarısını ve gerekçesini inceleyen Adliye
encümeni de şu gerekçeyi yazmıştır:
"Ceza kanunumuzun memleket içinde içtimaî bir zümrenin diğerleri üzerinde
tahakkümünü tesis etmeğe veya içtimaî bir zümreyi ortadan kaldırmağa ve mem
leketin iktisadî ve içtimaî nizamlarını devirmeğe matuf cemiyetleri tesis, teşkil,
tanzim veya şevki idare edenlerle böyle bir cemiyete iştirak edenlere ve millî his
siyatı sarsmağa ve zayıflatmağa matuf cemiyet kuranlara ve idare edenlere ve
bunu müteferri efal ve harekâta mütecasir olanlara ceza tayin eden 141 inci mad
dedeki Hükümet lâyihasının tadil şekli hakkında Encümence uzun münakaşa ve
müzakere cereyan etmiştir.
Teklifde meri kanun maddesinde mevcud (şiddet kullanarak) kaydı kaldırılmış
ve şiddet kullanılmadığı halde bile maddede gösterilen suretlerle bir içtimaî züm
renin diğerleri üzerinde tahakkümünü ve ortadan kaldırmağı ve sair madde mün
derecatına göre hareketleri hedef tutan cemiyetler tesisini cürüm sayarak
cezalandırmış ve bu hareketleri şiddet kullanarak yapanlara da cezanın daha
ağırı tayin olunacağını göstermek suretile bahsi geçen kayıd şiddet sebebi
olarak kabul olunmuştur.
Komünizme aid hareketler dolayısile tahaddüs eden bir takım mesailde mahkemelerimizce meri kanunda mevcud (şiddet kullanarak) kaydı komünizim
hareketlerinin esasında şiddet mevcud ve mündemiç bulunması itibarile şiddet
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hakkında ayrıca maddî delil aramaya lüzum görmeyerek hüküm verilmekte ve
Temyiz mahkemesince de bu hükümler tasdik olunmaktadır.
141 ve müteakib 142 nci maddeler İtalya kanunundan aynen iktibas edilmiş
olduğundan orada da tatbikat bu şekilde cereyan etmekte ve ceza hukuku âlim
lerinin buna dair mütaleaları ve kanunun şerhi maksadile telif ve neşriyatı da bu
merkezde bulunmuş olduğundan memleketimizde tekarrür etmiş sayılacak bir içtihaddır. Maksadı temin ettiğinden bu maddelerde değişiklik yapılmasına lüzum
olmadığı mütaleası dermeyan edilmişse de bu maddeler bu gün için taallûk ve
temas itibarile komünizm efali hakkında tatbik olunmakta ve filhakika komünizm,
nihilizim ve anarşizim gibi fiiller esaslarında şiddeti tazammun etmekte olub bu
maksadı güden her hangi bir cemiyetin kurulması şiddet kullanarak içtimaî bir
zümreyi devirmek ve mevcud iktisadî ve içtimaî nizamları kaldırmayı gaye ittihaz
etmiş olduğuna göre adı geçen maddelerin hali üzere kaldığı takdirde bu bah
sedilen hareketleri cezalandırmaya kâfi ise de böyle esasında şiddet meknuz ol
mayacak şekilde veya zahirî vaziyete göre bu kanaat ve içtihadı tam olarak ver
meyecek tarzda müesses ve bir nizamın ve ya bir içtimaî zümrenin kaldırılmasını
ve yıkılmasını istihdaf eden bir zümrenin cemiyet halinde kurulması mümkün ola
cağı düşünülmeğe değer bir mesele olmakla beraber cezaî işlerde sarih hüküm
lerin tatbikatta hâkimler için tereddüde ve kararlarda ihtilâfa mahal vermeyecek
faydaları olduğundan şiddet kullanmanın bu cürümler için kanunî bir unsur telâk
kisine meydan vermemek maksadile Hükümet teklifinin musib ve muvafık olduğuna
Encümen ittifakla karar vermiş ve 141 inci madde ile ayni cürmün propagan
dasına taallûk eden 142 nci maddeye yapılan ilâvelerle kabul etmiştir. Yalnız 142
nci maddedeki (fiille veya sözle veya her nevi neşir vasıtasile) diye yazılı cümleler
propagandanın mana ve mefhumunu tahdid mahiyetinde telâkki edilmesine sebeb
olacağı ve halbuki propaganda daha şümullü bir manada her vasıta ile
yapılabileceğinden lüzumsuz görülen bu kayidler maddeden çıkarılmıştır.
142 nci maddenin ikinci fıkrasında cezanın teşdidine mütedair hükümde
cezanın yalnız yukarı haddi gösterilerek aşağı haddinin hâkimin takdirine
bırakılması muvafık olacağı mülâhaza edilmiş ve fıkra bu suretle düzeltilmiştir.
Hükümet aleyhine halkı silâhla isyana teşvik etmek cürmünde silâhdan başka
uyuşturucu ve boğucu veya yakıcı gazlar yahud patlayıcı maddeler kullanılması
da silâh kadar ve belki daha fazla müessir olabileceğinden başka Devletler
kanununda da mevcud olan bu kayıdların maddeye konması hakkındaki teklif tasvib olunmuş ve 149 uncu madde bu ilâvelerle aynen kabul edilmiştir.
Devlet kuvvetleri aleyhine işlenecek cürümlerden birine vakıf olan kimsenin
bunu derhal Hükümete haber vermeğe mecbur olduğuna dair 151 inci maddede
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bu mecburiyete riayet etmemenin cürüm sayılması için maddede mevcud (sui
niyetle haber verilmemiş) kaydı batım hallerden olan sui niyetin subutü ekseriyet
le müşkil ve hatta mümkün olamadığından tevlid edeceği zararın vahameti kar
şısında her kese mükellefiyet olarak tahmil edilen ihbar keyfiyetinin ancak mak
bul bir mazerete müstenid olursa cürüm sayılmaması doğru olacağından bu maksadla maddede yapılan değişiklik encümence varid görülmüş ve tadil aynen kabul
olunmuştur.
Devlet kuvvetleri aleyhindeki cürümleri işlemeğe halkı teşvik etmek üzere
basılmış veya basılmamış evrak ve risaleler, neşretmeği cürüm sayan 154 üncü
maddede mevcud (fesad) kaydı yerine (münderecatını bilerek neşretmenin) cürüm
addedilmesi suretindeki Hükümet teklifindeki tadil Encümence esas itibarile
kabul edilmiş ise de fesad kaydının da maddede bırakılarak (münderecatını bil
erek) cümlesinin ilâvesi muvafık görülmüş ve madde o suretle kabul edilmiştir.
Teklif lâyihasındaki 159, 160, 161, 173, 258, 261, 459 ve 462 nci maddeler
deki tadiller hakkında Hükümetin noktai nazarı Encümence tamamile tasvib edil
erek bu maddelerdeki değişiklikler olduğu gibi kabul edilmiştir.
490 inci maddede yapılan tadil matbuat kanunile tenazuru temin etmekte ol
duğundan esas itibarile kabul edilmiş Encümence maddenin yazılış tarzı değiş
tirilmiştir.
516 ncı maddeye ilâve olunan heykel tabiri her ne kadar abide mefhumuna
dahil ve tatbikatta bu cihet tereddüdü mucib olmamakta ise de memleketin her
köşesinde yapılan imar faaliyeti arasında heykeller konulması da günden güne
arttığından zaid bir fayda olsa bile bunun maddede tasrihi muvafık görülmüştür.
Encümenimizce ittifakla kabul edilen bu lâyiha müstaceliyetle müzakere ve
kabul buyurulmak üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur." Türkiye Büyük
Millet Meclisi tasarıyı komisyondan geldiği şekliyle 29 Haziran 1938'de kabul
etmiştir.1
Adliye Encümeninin değişiklik önerilerini benimseyen TBMM Ceza Yasasını
değiştirmiştir. Bu değişiklikten sonra her ne kadar ceza indirimi olumlu bir geliş
me ise de şiddet öğesinin kaldırılmasıyla yasanın uygulama alanı genişlemiş kimi
özgürlüklerin sınırları iyice daraltılmıştır. Devletin temel yapısını korumak
amacıyla yapılan bu değişim ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk
toplumunun demokratik açılımının engellenmesinde önemli bir dayanak olmuş
tur.

1 Bkz TBMMZb.C, V. Devre, C. 26, s. 493-496, S. Sayısı: 320
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3.7. Avukatlık Kanununda Yapılan Değişiklikler
Bireylerin mahkemelerle olan ilişkilerinde hep avukatlar öne çıkmışdır. An
cak, avukatlık, ülkemizde çok yakın bir geçmişte bağımsız bir meslek olarak
kabul edilebilmiştir.
Oysa vekâlet, özel hukuk hükümleri arasında diğer bağıtlar gibi hiç bir koşu
la bağlı olmamıştı. Her birey dilediğini vekil tayin ederek hâkim huzurunda ken
dilerini temsil ettirebilmiştir. Vekil olan kişi de hiçbir kurala bağlı kalmadan
vekillik görevini yerine getirmiştir
Fıkıh hükümlerinin egemen olduğu Osmanlı İmparatorluğunda; Nizamiye
Mahkemeleri kurulduktan sonra, özellikle "usûl kanunları" Batıdan alındıktan
sonra İstanbul dava vekilleri nizamnamesi (1293) yayınlanmıştı. Bu nizamname
ile dava vekilliği bir meslek sayılmıştı. Ayrıca bu nizamnameye göre meslek
mensupları arasından sınırlı yetkilere sahip seçilmiş Heyeti daime denilen bir
grup oluşturulmuştu. Ancak, istibdat yönetiminin baskısı onları yıldırmış ve
görevlerini yapamaz duruma getirmiştir. Ceza mahkemelerinde vekillik edecek
lerin Adliyeden belge almaları zorunluluğu getirilmiş ise de diğer alanlar serbest
bırakılmıştı.
II. Meşrutiyet döneminde vekiller 1293 nizamnamesinin uygulanması için
büyük çaba göstermişler, "hukuk ve nüvab" mektepleri mezunlarıyla basit bir
sınavdan geçen kişilerin vekillik yapmasını öngören bir örgütlenme içine girmiş
lerdir. Böylece İstanbul Barosunun temelini atmışlardır.
Avukatlık konusunda bir yasa yapılması için çaba gösterilmiş ise de Cum
huriyet dönemine gelinceye kadar önemli bir yol alınamamıştır. 3 Nisan 1340'ta
çıkarılan 460 sayılı "Muhamat Kanunu" ile avukatlık koşula bağlı bir meslek
haline getirilmiştir.1
Bu yasa, avukatlık yapanları memnun ettiği gibi; avukatları devlet denetimi
altına alması avukatlık yapacaklarda çağın öngördüğü koşulların aranması, bun
ların kurallara bağlanması kamu yararı açısından da önemli olmuştur. Zira "bil
gisiz, karaktersiz " bazı kişilerin avukatlık yapması, avukatlığın kurallara bağlan
maması meslekte çeşitli olumsuzluklara yol açmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, adlî düzen çağdaş yasal ilkelere
göre düzenlenirken öncelik seri mahkemelerin kaldırılmasına verilmişti. Avukat
lığın bilgi ve ahlakî bakımdan tüm uygar ülkelerde geçerli olan kurallara uygun
hale getirilmesi için 460 sayılı yasa çıkarılmıştı. Fakat bu yeterli olmamıştı.
/ 6.1.1926'da 708, 29.11.1926'da 941, 11.4.1928'de 1220, 20.6.1934'te 2516, 5.7.1934'te 2573
sayılı yasalarla çeşitli değişiklikler yapıldı.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yeniden yapılanmasını sürdürürken "Cum
huriyet adliyesinin devamlı inkişafına yarayan vasıta ve tedbirlerden" gerekli
olanları almakta duraksamadı. Zira hükümet bireylerin "hakim ve mahkemeye
karşı" güvenin sağlanmasına, "adaletin sürat ve sadelikle temini(ne), kanunların
tam olarak tatbikı(na) " büyük bir önem veriyordu.
Avukatlık yasası da bu yaklaşımla yakından ilintiliydi. Adliye Vekili Şükrü
Kaya bu konuda şunları diyordu: "Hâkim ve müvekkil, bütün hakikatleri onun ağ
zından dinler, vatandaşların memleket adaleti hakkındaki fikir ve kanaatleri onun
eli ile yoğrulur. Doğruluk ve nezaketi rehber edinmiş bir avukatın mahkeme hak
kında şüpheli bir sözü davacı üzerinde derin izler bırakır. Bu suretle ilmin, doğ
ruluğun; istiklal ve şerefin timsali olan bir hâkimler kütlesi bile taarruzdan
masun kalamaz. Böyle bir halin adliyeye ve memlekete vereceği zarar her türlü
tahminin fevkindedir. Çünkü halkın itimad ve tasvibine dayanan demokratik
idarelerde, adaleti tesis ve tevzi sistemi ammeyi her bakımdan tatmin edecek bir
seviyede olması şarttır. Adaletin saf ve lekesiz olarak idamesi de hiç şüphesizdir
ki; Cumhuriyeti payidar edecek esaslardan biridir. "
Yasaların tam olarak uygulanıp uygulanmadığı konusunda da avukatların et
kin bir rolü vardır. Avukatın davacı ile yapacağı görüşme dayanaksız iddiaları or
tadan kaldıracak kimi anlaşmazlıklarda bir uzlaşma sağlayabilecekti. Avukat yar
gılama alanındaki makinenin önemli bir parçasıydı. "Bu itibarladır ki memleket
adliyesinde hakkı hak olduğu için izhar eden faziletli bir hâkimler kütlesine ne
derece ihtiyaç varsa hâkimin faaliyetini tenvir eden ve yalnız bilgi ve doğruluğu
kendine rehber tanıyan bir avukatlar topluluğuna da o mertebe de lüzum vardı."
Bunun için de Adliye Vekâleti uzun bir çalışmadan, barolarında görüşünü aldık
tan sonra yeni devletin yapısına uygun fakat, kimi devletlerin de bu konuda ki
yasaları gözden geçirilerek genel hükümler, staj, hak ve görev, levha, baro, disip
lin, adli yardım, ücret, sigorta gibi kısımları kapsayan 141 asıl ve 5 geçici mad
deden oluşan oldukça ayrıntılı yeni bir Avukatlık Yasası tasarısı hazırlayarak
hükümete sunmuştur. 19 Ocak 1938'de Hükümet üyeleri arasında görüşülen
tasan benimsenmiş ve 7 Mart 1938'de TBMM Başkanlığında gönderilmiştir.
Tasarıyı inceleyen Adliye Komisyonu, hükümetin gerekçesini olumlu bul
muş, hazırladığı raporla 21 Mayıs 193 8'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir. Tasarı 27 Haziran 1938'de TBMM'de görüşülerek kabul
edilmiştir.1
1 bkz.TBMM. Zb.C, V. Devre, C.26. s. 340-375, .S. Sayısı: 297, s. 1-70
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Böylece, avukatlık kamu hizmeti yapan bir meslek sayılmıştır. Ayrıca;
avukatların hukukî bilgi ve deneyimlerini adalet hizmetine sunan, tarafların yasal
ilişkilerinden ya da karşılıklı menfaatlerinden doğan uyuşmazlıklarının hakka uy
gun olarak çözümlenmesine yardım eden ve genellikle mahkemelerle diğer resmî
kurumlara yasaların tam olarak uygulanmasında yardımcı olacağı kabul edilmiş
tir. Vilayet sınırları içinde en az 15 avukat bulunduran her vilayette bir baronun
kurulması, adliyelerde avukatlar için yer ayrılması yasal hüküm altına alınmıştır.
3.8. Noter Kanunu
Cumhuriyet öncesi noterlik hakkında yapılan düzenlemeler, Cumhuriyetin ilk
yıllarında da uygulanmıştır. Ancak 1926'dan sonra yapılan düzenlemelerle noter
lik yasasının örtüşmediği görülmüştür. Bunun üzerine Adliye Vekâleti bir araştır
ma yaparak yeni düzenlemelerle çatışmayacak 91 maddeden oluşan yeni çağdaş
bir noter kanunu tasarısı hazırlamıştı. Bu çalışmayı yaparken, çeşitli Avrupa ül
keleri yanında, İstanbul noterleri tarafından hazırlanan bir tasarıdan da yararlanıl
mıştır.
Tasan 30 Nisan 1937'de Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra 4 Mayıs
1937'de TBMM Başkanlığına sunulmuştur.
Adliye Komisyonunca da olumlu bulunan tasarı 15 Haziran 1938'de
TBMM'de görüşülerek kabul edilmiştir. Bu yasayla noterlik serbest meslek sayıl
mış ve bu mesleğin kimler tarafından yapılacağı saptanmıştır. Ayrıca noterlerin
yetiştirilmesi, atanması, görevleri de belirlenmiştir.1

/ bkz.TBMMZb.C, C. 26, s. 152-170, S. Sayısı: 259, s. 2-36
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VIII. BÖLÜM

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER
1. YÜKSEKÖĞRETİMDE YAPILAN DÜZENLEMELER
1.1. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kendi ilkelerine uygun idarecilerin yetiştiril
mesine büyük önem veriyordu. Yıllardan beri Türkiye'nin yönetiminde önemli
işlevi olan Mülkiye Mektebini Ankara'ya taşımayı uygun buldu. Cebeci ile
Yenişehir arasında imar planında üniversite için ayrılan bölgede bu okulun in
şaatına başlanılması için bir yasa tasarısı hazırlandı.1
Bilindiği üzere Mülkiye Mektebi devlete yüksek tahsil görmüş memur yetiş
tiriyordu. Ancak buraya alınan öğrenci sayısı sınırlıydı. Gelişen Türkiye'nin ih
tiyacını karşılamaktan uzaktı. Devlet işlerinde verimliliği artırabilmek için
memurlar içindeki yüksek tahsil görmüş olanların sayısının artırılması gerekiyor
du. Cumhuriyet hükümeti bu konuda Mülkiye Mektebinin öğrenci kapasitesini
artırmayı düşündü. Bunun için Maliye Vekâleti bir yasa tasarısı hazırlayarak
Bakanlar Kuruluna sundu. Bakanlar kurulunun 22 Nisan 1935 tarihli toplantısın
da görüşülen tasarı Meclis Başkanlığına gönderildi. İlgili encümenlerde
görüşülen tasarı 10 Haziran 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.
Bu tasarıya göre Mülkiye Mektebinin adı Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu olarak
değiştiriliyor ve Ankara'ya taşınıyordu. Okula her yıl liseyi bitirmiş gençler
arasından sınavla öğrenci alınacaktı. Parasız yatılı öğrenci sayısı 420'i geç
meyecekti. Birinci sınıfa alınacak öğrenci sayısı Kültür Bakanlığınca tespit
edilecekti. Her yıl alınacak parasız yatılı öğrencinin 314'ü Maliye (Finans)
Bakanlığında çalıştırılacaktı. Parasız yatılı okuyan öğrencilerden okulu bitirenler,
Finans Bakanlığına ayrılanlar bu bakanlığın emrinde, diğerleri ise hükümetin
belirleyeceği yerlerde ve işlerde çalışacaktı. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
lerden eğitim masrafı yüzde elli fazlasıyla alınacaktı. Okulu bitiren öğrenci baş
vuru tarihinden itibaren altı ay içinde ataması yapılmaz ise zorunlu hizmeti
düşecekti.2
Tasarının Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında Manisa Milletvekili
Refik İnce bazı itirazlarda bulunmuş ise de tasarı aynen benimsenmiştir.3
1 TBMMZb.C, V. Devre, C.3, s.348
2 bkz. TBMM Zb.C, .V. Devre, C.4, s. 110-111
3 bkz. a.g.e., s. 108-111
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Yüksekokulların varlığını sürdürebilmesi kuşkusuz öğretim elemanlarının
yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da okul kadrosuna asistan ve doçent almakla sağ
lanabilirdi. Oysa Siyasî Bilgiler Yüksek Okulu açılırken bu konu üzerinde durul
mamış, profesörlük ek bir iş olarak görülmüştü. Oysa bu okulun gelişmesi tüm
vaktini dersine vermiş öğretim üyelerinin yetiştirilmesiyle sağlanacaktı. İlerde
çeşitli şekilde boşalacak profesörlerin kadrolarına aday yetiştirmek ve derslerde
öğrencilere yabancı dilde kitap okutmak üzere Siyasal Bilgiler Okulu kadrosuna
doçent ve asistan eklenmesi zorunlu görülmüş ve 2777 sayılı yasaya bir ek
yapılarak 6. dereceden 3 doçent, 10. dereceden de 3 asistanın alınmasını sağlayan
bir yasa 27 Haziran 1938'de kabul edilmiştir.1
1.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Açılması
Cumhuriyetin başkenti olan Ankara'yı siyasal yaşamın yanında eğitim ve kül
türün de odak noktası haline getirebilmek için büyük bir çabanın harcandığı görül
mektedir. Çeşitli yüksek okulların yanında "hükümet merkezinde bir taraftan Türk
kültürünü bilgi metodu ile işleyecek bir tetkik ve araştırma müessesesine olan ih
tiyaç diğer taraftan orta tahsil müesseselerimize ulusal dil ve tarihimizin ilmi ve
en yeni telakkilerine göre hazırlanmış muallim yetiştirmek ve bugünkü muallim
lerimizin bu yönden bilgilerini tamamlamak lüzumu " Ankara'da Dil ve Tarih-Coğ
rafya Fakültesi'nin kurulmasını gerektirmiştir. Atatürk 11 Mart 1935'te Kültür
Bakanı Abidin Özmen'e Ankara'da bir fakülte kurulması emrini vermiştir. Maarif
vekâleti bu amaçla bir tasarısı hazırlamıştır. Buna göre fakültenin adı "Ankara
Tarih-Coğrafya Fakültesi" ve tahsisatı da 150 bin lira olacaktı. Fakat daha sonra
bu projeye Dil sözcüğü eklenmiş ve tahsisatı da artırılarak yeni bir tasarı hazırlan
mıştır.2 20 Mayıs 1935'te Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra 23 Mayıs'ta
TBMM Başkanlığına gönderilmiştir.3 Maarif Encümeni Kültür Bakanının
katılımıyla yaptığı toplantıda tasarıyı incelemiş olumlu bulmuş, ilerde bir Ankara
Üniversitesi kurulması dileğiyle Meclis Başkanlığına sunmuştur. 14 Haziran
1935'de TBMM Genel Kurulunda ivedi olarak tasan ele alınmıştır.
Maarif Vekili Saffet ARIKAN (Erzincan) "Atatürk'ün yüksek dehasından
doğan ve kendi kutlu eli ile yaratılan tarih ve dil hareketi, bunlara bağlı olan ar
keoloji ve coğrafya bilgileri için Ankara'da bir fakülte açılacaktır. Bu fakülte bu
ilimleri öğretecek, üretecek, mümkün olan kısa zaman zarfında ilim dünyasının
gözü önüne bu gerçek hakikatleri sermeğe çalışacaktır" Diyerek fakültenin kuru
luş amacını açıkça belirtmiştir.4
1 TBMM. Zb.C, V. Devre, C.26, s.382
2 bkz. Musa Çadırcı-Azmi Süslü, Ankara Üniversitesi Gelişim Tarihi, Ankara, Ankara Üniver
sitesi Rektörlüğü Yayını, 1982, s. 145
3 TBMM.Zb.C, V. Devre, S.Sayı: 178
4 TBMM Zb.C, V. Devre, C.4,s.l89
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Yasa bakanın bu konuşmasından sonra tartışılmadan kabul edilmiştir.1 Fakül
te, 9 Ocak 1936'da Atatürk'ün huzurunda TBMM Başkanının, Başbakanın,
Bakanların, konuk Afganistan Dışişleri Bakanının, Elçilerin, öğretim üyeleri ve
öğrencilerin katıldığı büyük bir törenle Kültür Bakanı Saffet Ankan'ın konuş
masıyla açılmıştır.2
1.3. Ankara'da Tıp Fakültesinin Açılması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ülkesini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabil
mek için her alanda büyük atılımlar yapıyordu. Bunu yaparken, halkçı bir prog
ram izliyordu.
Yeni Türkiye Devleti'nin kurucuları yurttaşın sağlığına büyük önem veriyor
du. Bunun için de doktor sayısını arttırmaya özen gösteriyordu. Ancak istenilen
yeteneklere sahip doktor yetiştirme konusunda sıkıntılar vardı. Ülkede Darül
fünuna bağlı tek bir tıp fakültesi vardı. Ülkenin doktor ihtiyacı buradan yetişen
gençlerle sağlanıyordu. İşte bu nedenle başlangıçta İstanbul Tıp Fakültesine
mümkün olduğu kadar çok öğrenci alınarak ülkenin doktor ihtiyacı giderilmeye
çalışıldı. Ülkenin bir başka yerinde ya da İstanbul'da yeni bir tıp fakültesinin açıl
masına koşullar uygun değildi. Zira Cumhuriyetin kurulmasından sonra liseler
den mezun olacak öğrenci sayısı ikinci bir tıp fakültesinin açılmasına yetecek
sayıda değildi. Bu nedenle başlangıçta liselerin sayısının arttırılmasına çaba gös
terildi. İşte liselerden mezun öğrenci artışına paralel olarak Ta tıp fakültesinin öğ
renci sayısı arttırıldı.
Hükümet Anadolu'nun çeşitli kentlerinden İstanbul'a gelip tıp eğitimi alacak
öğrenciler için 1924'de bir tıp öğrenci yurdu kurdu. Bu yurtta kalanların her tür
lü giderlerini devlet karşılayacaktı. Ancak bunlar da okulu bitirince belli bir süre
zorunlu olarak devlette çalışacaktı.
1924'den 1935'e kadar bu yurda 1007 öğrenci alınmıştı.
1935'te yatılı tıp öğrenci yurdunda ki Askerî ve sivil öğrencinin toplamı 401 'i
birinci sınıfta olmak üzere 1198'di.
1933 'de Fen Fakültesinin F.K.B. sınıfına doktor olmak üzere 476,1934'de ise
377 öğrenci alınmıştır.
İstanbul tıp fakültesinde ki bu öğrenci artışı eğitim de kalite sorununu gün
deme getirmiştir. Maarif Vekâleti, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin, Tıp Fakültesi
kontenjanının arttırılmasından yakınmaya başladıklarını, hatta konunun fakülte
meclisinde görüşülerek bir de rapor hazırladığını hükümete bildirmiştir.
1 13 Ocak 1936'da kadrosunda değişiklik yapılarak idarî işlerden sorumlu olmak üzere bir yöne
tim direktörü kadrosu oluşturulmuştur. TBMMZb.C, V. Devre, C.8, s.41
2 Çadırcı-Süslü, a.g.e., s. 147
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Raporu hazırlayan komisyon üyeleri tıp fakültesinin kapasitesinin 300 öğren
ciyi kaldırabileceğini, daha fazla öğrenci alınır ise uygulamalardan, klinik çalış
malarından kısıntıya gidilerek daha çok teorik bir eğitime yönelineceğini bunun
da kaliteyi düşüreceğini belirtiyorlardı. İyi hekim yetiştirebilmek için ise İstanbul
Tıp Fakültesinin öğretici kadrosunu güçlendirmek, dershanelerini, enstitülerini,
laboratuvarlarını, kliniklerini, yatak sayılarını artırmak gerekiyordu. Ancak İstan
bul Üniversitesi henüz kuruluş aşamasında olduğuna göre ülkenin doktor ih
tiyacını gidermek için Ankara'da ikinci bir tıp fakültesinin açılmasının daha
yararlı olacağı vurgulanıyordu.1 Kaldı ki başbakan da Ankara'da bir tıp fakül
tesinin açılmasını istiyordu. Doktor azlığı nedeniyle yurttaşlara yeterince hizmet
götürülmediğini gören Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti uzun bir çalışma
yaparak bu konudaki görüşlerini yansıtan bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Tasarı 3
Mayıs 1937'de İcra Vekilleri Heyeti arasında görüşülerek TBMM Başkanlığına
gönderilmiştir.
Tasarının hazırlandığı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde 879 kişiye bir
hekim Almanya'da 1552 kişiye bir hekim, Bulgaristan'da 3059 kişiye bir hekim,
İran'da 40.000 kişiye bir hekim düşerken Türkiye'de 5516 kişiye bir hekim
düşüyordu. Yani İran'dan sonra ikinci sıradaydık. Oysa çağdaş dünyada 2000
kişiye bir hekimin düşmesi normal sayılıyordu.
Yasanın gerekçesine baktığımızda ülke nüfusunun 16 milyon, asker, sivil tüm
hekim sayısının ise 2900 kişi olduğu görülüyor. 2900 kişiden 1000'i İstanbul da
oturduğu için ülkenin diğeryerlerine hizmet vermiyorlardı. Ayrıca, bu sayıdan 45
yabancı doktoru, çalışamayacak kadar yaşlanmış olanları da düştüğümüzde
ülkedeki doktor gereksinimi iyice kendini gösterir. Öyleyse Türkiye çağdaş ül
keler düzeyine ne zaman ulaşabilecekti? Yapılan hesaplar 25-30 yıl sonrasını gös
teriyordu.
Sıhhat ve İçtimai Mauvenat Vekâletinin yaptığı hesaplara göre 1939'da dok
tor sayısı 3653'e ulaşacak. Bu sayı 1940'da 3820'e, 1960'da 11604'e ulaşacaktır.
İşte bu sayıya ulaşabilmek için 1941 yılından başlayarak her yıl tıp fakültelerin
den 544 hekimin çıkması gerekiyordu. Bunun içinde Ankara'da açılan tıp fakül
tesi yeterli olmayacak 10-15 yıl sonra bir üçüncü tıp fakültesine ihtiyaç
duyulacaktı.
Yapılan tüm hesaplar gösteriyor ki Türkiye'de ikinci bir tıp fakültesine ihtiyaç
vardır. Bunun da Ankara'da kurulması gerekirdi. Çünkü; Ankara Türkiye Cum
huriyetinin başkenti aynı zamanda tıp fakültesi için gerekli olan alt yapıya da
sahipti. Örneğin Yüksek Ziraat Enstitüsünün sınıflarından, Numune Hastanesinin
1 bkz. TBMMZb.C, V. Dönem, C.19, S.Sayı: 184
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yataklarından yararlanılacak, doğumevinin kurulması ile klinik Hıfzıssıhha Ens
titüsü ile de laboratuvar ihtiyacı karşılanacaktı.
İşte bu verilere dayalı gerekçelerle hazırlanan Ankara'da bir tıp fakültesinin
açılmasını öngören yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2 Haziran
1937 tarihli toplantısında gündeme alınarak tartışmaya açıldı.
Dr. Osman Şevki ULUDAĞ (Konya) : İbn-i Sina'nın ölüm yıldönümünde
Ankara'da Tıp Fakültesinin açılmasını öngören yasanın tartışılmasının yerinde
olduğunu, Türklerin her devirde tıbba büyük bir önem verdiğini, Sivas, Amasya,
Tokad, Erzurum, Kayseri, Çankırı, Mardin, Konya, Ankara ve Kastamonu gibi
çeşitli kentlerde şifahaneler kurduğunu, çiçek hastalığı ile savaşı Türklerin
Batılılara öğrettiğini, akıl hastalarını Batılılar cinlere karışmış günahkarlar diye
ölüme terkederken, Türklerin onları müzikle tedavi ettiğini belirttikten sonra An
kara Tıp Fakültesi'nin de ülkeye ve tıp dünyasına hayırlı olmasını dilemiştir.1
Hasan Vasıf SOYÜREK (Balıkesir) : "... her yükselen milletin tarihi tetkik
edilecek olursa bunlarda en derin, en esaslı tesiri yapan kuvvetlerden bir tanesi,
başlıcası, yeni açılan üniversitelerdir. Bunlar bulundukları yerlerde bir nur, irfan,
ilim, medeniyet merkezi mihraki teşkil ederler. Ve bu mihraktan etrafı da sâyileri
derecesinde geniş bir saha da müstefid olur, feyzinden nurlanırlar. Hiç şüphesiz
Ankara 'mızda açılacak tıp fakültemiz de diğer emsalleri gibi siyasî terbiye de,
içtimaî terbiyede, milletin sağlamlık ve sağlığında büyük tesirler yapacak ve bun
larla beraber Türk kütlesinin hastalıklardan kurtarılması hususunda şamil hiz
metler görecektir ki bunlarla da hepimizin yüzü gülecek ve göğsümüz kabaracak
tır" dedikten sonra bu fakültenin kadrosunu oluşturmak üzere yurt dışına öğren
ci gönderilmesini istemiştir.2
Yusuf Hikmet BAYUR (Manisa) : İstanbul'da açık fakültenin eksiklikleri
henüz giderilememiş iken, yeni bir fakülte açılmasına pek sıcak bakmaz. Bunun
yanında tıp fakültesinin Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekâletine bağlı olmasını da
doğru bulmaz. Bundan 70-80 sene evveline gidersek Maarif Teşkilâtı diye bir
teşkilât göremeyiz. Bir çok mektepleri bir çok makamlar idare ederdi. Dini
makamlar, adliye, dahiliye ve sair muhtelif daireler. Maarif Nezaretinin teşkilin
den sonra bunları yavaş yavaş o nezaret almağa başladı. Fakat bazı büyük mek
tepler mevcut ananeye göre eski vaziyette kalmışlardır. Dünyanın her tarafında
muhtelif ihtisas mektepleri vardır ki, Maarif Vekâleti teşkil edilmeden kurulmuş
lardır. Onlar, kurucu vekâlet tarafından idare olunmaktadırlar. Fakat 40-50 sene
den beri bu gibi acayiplikler artık yapılmamaktadır.
1 TBMM Zb. C, V. Devre, C. 19, s.38
2 a.g.y., s.39
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" ...İstanbul'daki Tıp Fakültesi Maarif Vekâleti tarafından idare edilirken An
kara 'da açılacak tıp fakültesinin Sıhhiye Vekâleti tarafından idare edileceğini
görüyoruz. Bu bir acayipliktir" diyerek fakültenin Sıhhiye Vekâletine bağlı ol
masına karşı çıkmıştır. Bayur; Ankara tıp fakültesinin de idaresinin Maarif
Vekâletine ya da İstanbul tıp fakültesinin yönetiminin Sıhhiye Vekâletine veril
mesini önermiştir.1 Bayur'un bu eleştirisine Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekili
Refik Saydam (İstanbul) yanıt vererek, tıp eğitiminin teorik olmaktan çıkarak
koruyucu tıp eğitimine dönüştüğünü, bu nedenle yetişecek öğrencinin toplumun
ihtiyaçları göz önüne alınarak yetiştirilmesi gerektiğini, o nedenle de ülkenin bu
konudaki ihtiyaçlarının neler olduğunu bilen vekâletin denetimi altında çalışa
cağını belirterek bunda bir acayiplik görmediğini, üstelik yarar olduğunu vur
gulamıştır. Ankara'da bir üniversite kurulur ise o zaman üniversitenin bir parçası
olarak kuşkusuz Maarif Vekâleti'ne bağlanacağını da söylemiştir.2 Fatma Memik
(Edirne), Mitat Altıok (Zonguldak), Huriye Öniz (Diyarbakır) da görüşlerine
açıklamışlardır. Tasarı 2 Haziran 1937'de benimsenerek Ankara'da bir Tıp Fakül
tesinin açılması kabul edilmiştir.3
1.4. Yükseköğretimde Diğer Düzenlemeler
İstanbul Darülfünunundan üniversiteye geçilirken bazı doçent adayları doçent
kadrolarına alınmıştı. Bunlar geçen sürede doçentlik için ön görülen koşullan yer
ine getirdikleri için doçentlik kadrosunun yeniden düzenlenmesi istenmiş ve bu
konuda hazırlanan yasa tasarısı 11 Haziran 1937'de TBMM, Genel Kurulunda
kabul edilerek 70 lira maaş alan doçent sayısı 30'a, 40 lira maaş alan doçent sayısı
da 22'ye indirilmiştir.4
Orta Ticaret Mektepleri ile ticaret liseleri Maarif Vekâletine bağlı iken, İstan
bul'da bulunan ve Orta-Lise-Yüksek kısımları içeren Yüksek İktisat ve Ticaret
Mektebi İktisat Vekâletine bağlı bulunuyordu (1938). Ayrıca İstanbul Üniver
sitesine bağlı bir İktisat Fakültesi vardı. Bu durum eğitim açısından da sakıncalar
doğuruyordu. Aynı amaç taşıyan bu mektepleri bir çatı altında toplamanın yararlı
olacağı düşünülmüş Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebinin Maarif Vekâletine bağ
lanması kararlaştırılmıştır. Bunun için hazırlanan yasa tasarısı, 27 Haziran 1938'
de Meclis'te görüşülerek kabul edilmiştir.5
/
2
3
4
5

a.g.e., s.39-40
bkz. a.g.e., s.42-43
bkz. a.g.e., 44. Düstur, s. 1293, 3 Tertip, C.184
bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.19, s.207
TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s.383-384
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2. ORTAÖĞRETİMDE YAPILAN DÜZENLEMELER
2.1. Nalband Mektebi
Türkiye'nin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanıyordu. Çifçinin en yakın
yardımcısı ise hayvanıydı. Ülke ekonomisine olduğu kadar, savunmada da önemli
bir güç olan hayvanların bilgisiz nalbandlar tarafından nallanmasıyla tırnaklarının
bozulduğu, bunun da hayvanın gücünden yararlanmayı engellediği bir gerçekti.
Ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bu durumu olumlu bir yöne
kanalize edebilmek için Ziraat Vekâleti nalbandlık sanatı ile uğraşanlara bu
sanatm inceliklerini öğreterek hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlamak
amacıyla nalband okulu açılmasını uygun buldu. Bunun için bir yasa tasarısı
hazırladı. Tasarı 8 Mayıs 1934'de İcra Vekilleri Heyetinde görüşüldükten sonra
Meclis Başkanlığına sunuldu. Çeşitli komisyonlarda görüşülen tasan 1 Aralık
1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ele alındı. Aydın Millet
vekili Tahsin San'm itirazına rağmen tasarı kabul edildi. Buna göre, ihtiyaç duyu
lan bölgelerde Ziraat Vekâleti tarafından Nalband Mektebi açılacaktı. Nalbandlık
yapabilmek için Askeri ve Mülki Nalband Mektebini bitirmiş olmak ya da kurs
görmüş olmak gerekiyordu. Fiilen bu işi yapanların da açılacak kurslara katılması
zorunluydu. Çağrıldığı halde mazeretsiz kursa katılmayanlara bulunduğu bölgede
çalışma izni verilmeyecekti. Kursa çağrılanların yol, yeme, yatma harcamalarını
Ziraat Vekâleti karşılayacaktı. Nalband dükkanları veterinerler tarafından kontrol
edilecekti. Yapılacak ve kullanılacak nal ve mıhların teknik şart ve şekillerine uy
gun olması zorunluydu.1
2.2. Ortaöğretimde Yapılan Düzenlemeler
Vilayetlerce açılmış çeşitli sanat okulları vardı. Valilikçe yönetilen bu okul
ların giderleri, vilayetlerce karşılanıyordu. Oysa okulların ülkenin gereksinimleri
göz önüne alınarak daha verimli kılınması zorunluydu. Nitekim 26 Mayıs 1927
tarihli 1052 numaralı yasa ile ders ve iç programlarının, memur ve öğretmen kad
rolarının vb. Tespiti Maarif Bakanlığı'na verilmişti.
Maarif Vekâleti 1 Haziran 1929'da 1491 numaralı yasa ile bütçesi yeterli ol
mayan yerlere yardım yapma kararı almıştı. Ancak bir süre sonra fazla har
camalara neden olan okullara valilik para yetiştiremez hale gelmiştir. Bunun üze
rine bir sanat okulunun tüm giderlerini bulunduğu vilayete yüklemekten vazgeçil
miş, sanat okulunu vilayetin değil mıntıkanın sanat okulu biçimine dönüştürül
mesi kararlaştırılmıştır. Bu konuda 22 Temmuz 1931 tarih ve 1867 sayılı yasa
/ bkz. TBMMZb. C, V Devre, C.21, s. 18-20
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çıkarılmıştır. Ancak bu yasanın uygulanması da sorunu çözememiştir. Zira her
vilayet gereken katkıyı zamanında yapmamıştır. Bu durum sanat okullarında
derslerin bile yapılabilmesini zorlaştırmıştır.
Oysa, ülkenin ekonomik bakımdan kalkındırılması, ulusal sanayiinin geliş
tirilebilmesi için ihtiyaç duyulan uzman işçiyi yetiştirecek bu tip okullara daha
çok özen göstermek gerekiyordu.
İşte bu nedenle Maarif Vekaleti ulusal sanayiinin temel prensiplerine, gelecek
te alacağı biçime göre devletçe bu mekteplerin "gelişmelerini" güven altına ala
cak daha köklü önlemler alıncaya dek söz konusu okulların zayıflamasını ön
lemek için bir yasa teklifi hazırlamıştır. Buna göre; Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbekir, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya "mıntıka sanat mektepleri" tüm
araç ve gereçleriyle, binalarıyla Maarif Vekâletine devredilmiştir. Öğretmenlerin
maaşlarının da Maarif Vekâletince ödenmesi saptanmıştır. Ayrıca Erkek Sanat
Okullarına alınacak yatılı öğrencilerin sınavla alınması da kabul edilmiştir.1
3. ÖĞRETMENLER İÇİN YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER
3.1. Ertik Okulları Öğretmenleri Kanunu
1927'de Ertik (Sanat okulları) okulları Maarif Vekâletine bağlanmıştı. Bu
okulların geliştirilmesi için yabancı ülkelerden uzman getirtilerek incelemeler
yaptırılmıştı.
Ertik okullarının geliştirilebilmesi için bu okullara öğretmen yetiştirmek
üzere Avrupa'ya öğrenci gönderilmiş, bu okullarda öğretmenlik yapabilecek
yetenekte olanlar öğretmen olarak atanmaya başlamış, böylece okulun öğretmen
kalitesinde bir iyileştirme yapılmıştı.
Orta öğretim okullarına atanacak, yükseltilmelerini sağlayacak yasalar ol
masına karşılık ertik okulu öğretmenlerini kapsayacak bir yasa yapılmamıştı. Bu
durum öğretmenler arasında rahatsızlık yaratıyor, öğretmenlerin başka alanlara
kaymalarına yol açıyordu.
Maarif Vekâleti bu kayışları önleyebilmek amacıyla bir yasa tasarısı hazır
lamış ve Bakanlar Kuruluna sunmuştu. Bakanlar Kurulu 10 Mayıs 1935'de bu
tasarıyı görüşerek Meclis Başkanlığına göndermeyi benimsemişti.
İlgili komisyonlarda görüşülen tasarı 8 Haziran 1936'da TBMM Genel
Kuruluna gelmiştir. Maarif Vekilinin istemi ile ivedi olarak görüşülen tasan şu il
keleri taşıyordu.
7 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.4. S.Sayısı: 155, s.69
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Ertik okullarına atanacak öğretmenlerin şu koşullan taşıması gerekecekti.
a) Orta tecim okulları ile tecim liselerinde ertik dersleri öğretmenliğine atan
mak için yüksek derecede bir tecim okulu diplomasına sahip olmak,
b) Kız enstitülerinde ertik dersleri öğretmeni olmak için ertik derslerinin uz
manlarını yetiştiren yüksek bir okuldan veya kız ertik öğretmen okulu ihtisas
sınıfından veya yabancı memleketlerde bu derecede öğrenim veren bir okuldan
diploma almış olmak,
c) Kız enstitülerinde atölye öğretmenliklerine atanmak için kız ertik öğretmen
okulu ihtisas sınıfında veya yabancı memleketlerde bu derecede veya daha üstün
sayılan bir derecede öğrenim veren bir okuldan diploma almış olmak,
d) Erkek sanat okullarında ertik dersleri öğretmeni olmak için yüksek dere
cede bir teknik okuldan veya teknikumdan veya o derecede bir okuldan diploma
almış olmak,
e) Erkek sanat okullarında atölye öğretmenliğine atanmak için bir erkek sanat
okulunu bitirdikten sonra bir teknikum veya bu derecede sayılan bir ertik okulun
dan veya ertik öğretmen okulundan diploma almış olmak,
f) Yapı ustası veya terzilik ve kürkçülük okullarında veya bu gibi ertik okul
larında ertik veya atölye öğretmenliklerine atanmak için yapı ustası veya terzilik
ve kürkçülük okullarından veya bu gibi okullarda gösterilen derslerin uzmanlarını
yetiştiren bir okuldan diploma almış olmak gerekecekti.
Bu niteliği taşıyanlar iki yıl için stajyer olarak atanacak, yeterli görülenlerin
asaleti onaylanacaktı.
Ertik okullarında kültür dersleri okutacaklar ise orta öğretim öğretmenliği
koşullarını taşıyacaktı.
Ertik okullarında görev yapan öğretmenlerden genel ders öğretmenleri lise
derecesindeki sınıflarda en çok onbeş ve belletim olarak ta iki saat, orta derecede
bulunan sınıflarda ise ençok on sekiz ve belletim olarak da dört saat, atölye öğ
retmenleri yirmi sekiz saat ders alacaklardı. Bu ders yükünün üzerinde derse gire
cek öğretmenlere ücret ödenecekti. Genel kültür dersi öğretmenleri en çok 6 saat,
atölye öğretmenleri ise 16 saat ücretli ders alabilecekti.1
3.2. Köy Öğretmenleri Kanunu
Son nüfus sayımına göre şehir ve kasabaların nüfusu 3.799.742'dir. Öğrenci
sayısı ise 450.000'dir. Bu çocuklardan 308.000'i okula gönderilmekte, 130140.000 civarında çocuk okula gidememektedir.
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.12, s. 111-113
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Ülkede nüfusu 800'den fazla köylerde 2.388.354, nüfusu 400-800 arasındaki
köylerde 3.175.759, nüfusu 400'den az olan köylerde de 6.836.839 yurttaş
yaşamaktaydı. Nüfusu 400 den az olan köy sayısı 32.000'di.
Nüfusu 400 den az olan köylerin % 50'sinin nüfusu 150'yi geçmiyordu. Böy
le köylerdeki tüm çocuklar okula gitse bile okulun öğrenci sayısı (nüfusun % 12
hesabıyla) 18'i geçmeyecekti. Nüfusu 150 ila 400 arasındaki köylerde ise öğren
ci sayısı 40'tan fazla olmayacaktı.
Köy okullarının üç sınıflı olduğu düşünüldüğünde her sımfa düşecek öğrenci
sayısı son derece az olacaktır.
Köylerde okula giden öğrenci sayısı 370.000'di. Zorunlu öğrenim çağındaki
çocuk sayısı 1.800.000 civarındaydı. Şehir ve kasabalardaki öğrenci sayısı ise
308.000 civarındadır.
Ülkedeki ilk okul öğretmenlerinden 6800'ü şehir ve kasabalarda 6950'i de
köylerde çalışıyordu. Şehir ve kasabalar için 2570. Köyler için 10.300 olmak
üzere 12.870 öğretmene ihtiyaç vardır.
Her yıl 700 öğretmen yetiştiren öğretmen okullarıyla bu açığı kapamak zor
du. Kaldı ki öğretmen okullarının kapasitesini artırmakta olası gözükmüyordu.
Bunun yanında öğretmen okullarının karakteri de köye faydalı olacak öğretmen
yetiştirmekten uzaktı. Bu nedenle köye gönderilecek öğretmenin köylünün üreti
mini arttıracak, köyde sağlıklı yaşamı tehdit eden unsurları giderecek, köylünün
yaşam standardını yükseltecek bir şekilde yetiştirilmiş olması gerekiyordu.
Bunun yanında okuma-yazma, matematik, yurt ve yaşamı içeren bilgilerle de
donatılmalıydı. Bu da yeni bir yaklaşımla olurdu. Köy eğitimine yeni bir bakış
açısı getiren Köy eğitmenlerinin yetiştirilmesi işte bu yaklaşımın bir ürünü olarak
ortaya çıkmıştır.
Köy Eğitmenleri yasasına göre köy eğitmeni adayı köy yaşamını bilen, köye
bağllı bir kişi olmalı,
Yaş, bilgi, görüş, anlayış bakımından köyde yapacağı işler dolayısıyla kar
şılaşacağı güçlükleri aşabilir olmalı,
Köye sade fakat ileri yaşamı sokabilmek için usanmadan çalışır olmalı,
Köyün zorunlu eğitim yaşındaki çocukları ile gençlere okuma-yazma,
matematik, yurt ve yaşam bilgisi öğretecek yeterlikte olmalı,
Köyde eğitim ve tarım işleri konusunda devleti temsil edebilecek, köylüye yol
gösterecek düzeyde olmalı,
Köyün yazgısı ile kendi yazgısının dolayısıyla da Devletin yazgısının bir
birine bağlı olduğu bilincinde olmalı.
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Bu özelliklere sahip okuma-yazma bilen, askerliğini yapmış, köyüne bağlı
köylüler arasından seçilenler Eskişehir'in Çifteler çiftliğinde kursa tabi tutulduk
tan sonra Ankara köylerine stajyer olarak gönderilmiş ve alman sonuçların olum
lu olduğu görülmüştür. Yurttaşın bilgi düzeyinin yükselmesine, köylünün kalkın
masına, üretimin arttırılmasına katkıda bulunacağı saptanan bu uygulamanın tüm
yurt yüzeyine yaygınlaştırılması uygun bulunmuştur.
Bunun yamnda 8-10 köy bir bölge olarak adlandırılmış ve her bölgenin dene
timi köy eğitmenleri yetiştirme kursuna katılan bir ilkokul öğretmeninin dene
timine verilmiştir. Gezici başöğretmen olarak nitelenen bu kişi, eğitmenleri sık
sık denetleyerek işlerin çabuk bitmesini sağlamıştır.1 Bu olumlu gelişmeler üzer
ine köy eğitmenleri tasarısı 11 Haziran 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Tasarıya göre;
Nüfusları öğretmen gönderilmesine uygun olmayan köylerin öğretim ve
eğitim işlerini görmek, Ziraat işlerini fenni bir şekilde yapılmasını sağlamak köy
lülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri görevledirilecekti. Köy eğitmenleri,
Maarif ve Ziraat Vekilleri tarafından, Ziraat işleri yaptırılmaya elverişli okul ve
çiftliklerde açılan kurslarda yetiştirilecekti. Eğitmen bulunan köylerden yeteri
kadarı birleştirilerek bir bölge oluşturulacak her bölgeye gezici bir baş öğretmen
veya öğretmen atanacaktı. Bunlar köy eğitmeni yetiştirme kursuna katılmış ilk
okul öğretmenleri arasında seçilecekti.
Bu tasan aynı gün görüşülerek yasalaştı. Böylece Cumhuriyetin aydınlığının
uzak köylere kadar ulaştırılması için yeni bir çalışma başlatıldı.2
Orta öğretim okullarında da öğretmen açığı vardı. Hükümet, orta öğretim
okullarındaki öğretmen açığım kapatabilmek için ilk öğretmen okulu mezunların
dan yararlanmayı kararlaştırdı. Bu amaçla Gazi Terbiye Enstitüsünde bir kurs
açtı. İlk öğretmen okulu mezunlarından bu kursa katılıp başarılı olanları orta öğ
retime atayacağım, kursa katılacak öğretmenlerin masraflarını Maarif Vekâletin
ce karşılayacağım, orta okul öğretmeni olup da, kendi branşı dışında başka ders
lerin öğretmenliğini yapmak isteyenlerin de bu kursa katılabileceklerini belirtti.3

/ bkz.TBMMZb. C, C.19, S.Sayı: 258, s. 1-3
2 bkz.TBMMZb. C, V. Devre, C.19, s.213
3 bkz.TBMMZb. C, V. Devre, C.23, s.49-51, 58-64
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IX. BÖLÜM

ULUSAL BÎLÎNCÎ GELİŞTİRME ÇABALARI
1. ULUSAL BAYRAM VE TATİL GÜNLERİ
Ulusların yaşamında bazı günlerin büyük bir yeri vardır. O günlerin birlikte
anımsanması ulusal birliğin korunması, ulusal kimliğin pekiştirilmesi bakımından
önem taşır. Zira sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler paylaşıldıkça azalır.
Yeni Türkiye Devleti; emperyalizme ve onunla işbirliği içinde bulunan imparator
luk kalıntılarına karşı verdiği millî mücadele sonunda çağdaş, egemen, tam
bağımsız bir kimlik kazanmıştı. İşte bu yeni kimliğe uygun tüm ulusun ortaklaşa
kutlayacağı günlerin belirlenmesine gereksinim vardı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yandan işgalci güçleri yurttan atarken öbür
yandan da kuruluş günü olan 23 Nisan 1920'yi 23 Nisan 1921'de, Millî Bayram
olarak kabul etmişti.1
Kurtuluş Savaşının kazanılması ve saltanatın kaldırılmasından sonra 24 Ekim
1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'yi Hakimiyet Bayramı
olarak kabul etmiş, 2 Ocak 1924'te de hafta tatilini belirleyen bir yasa çıkarmış
tı. Buna göre hafta tatili Cuma günü yapılacaktı.2 Cumhuriyetin ilânından sonra
bu günün ulusal bayram olarak anılması için bir çaba başladı. Hariciye Vekâleti
bu konuda bir yasa tasarısı hazırlayarak İcra Vekilleri Heyetine sundu. Tasarı
Hükümet üyelerince olumlu bulunarak TBMM Başkanlığına gönderildi. Anayasa
komisyonunda da incelenen tasarı olumlu bulunarak yasalaşması için TBMM
Başkanlığına verildi. 19 Nisan 1925'te TBMM'de görüşülen tasarı, kabul edil
erek Türkiye içinde ve dışında Devlet adına yapılacak Millî Bayram töreninin
Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü olması saptandı.
1935'e geldiğimizde ulusal bayram ve tatil günlerinin belirlenmesine gerek
sinim daha da artmıştı.
Dahiliye Vekâleti "Ulusal bayram ve genel tatiller" hakkında bir yasa tasarısı
hazırladı. Hükümet bu tasarıyı 6 Mayıs 1935'te görüştü ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne sunmaya karar verdi.
Böylece ileri ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ulusal bir bayram günü tesbit edilecek o gün ülke içinde ve ülke dışındaki tüm temsilciliklerimizde ulusal
/ bkz.TBMM Zabıt Ceridesi I Devre, C. 10, s. 69-74, Türk Parlamento Tarihi, I. Devre, C.l s.660662
2 bkz. Türk Parlamento Tarihi, II.Devre, C.l, s. 258-262)

435

törenler yapılacaktı. Tasarının gerekçesinde 29 Ekim'in ulusal gün olması öneril
miştir. Zira "Türk Milletinin benliğine o gün kavuştuğu, Türkiye'nin ilerleme ve
yükselme devrinin o gün başladığı" belirtiyordu.1
Bunun yanında diğer tatil günleri de bu tasanda belirlenmişti. Çünkü hafta da
bir gün dinlenmenin yeterli olmadığı, her ulusun kendi ananelerine ve teamül
lerine göre dinlenme günleri kabul ettiği belirtilerek 30 Ağustos, 1 Ocak, 23
Nisan, 1 Mayıs günlerinin dinlenme günü olarak benimsenmesi isteniyordu. Türk
toplumunun dini ve kültürel yapısında önemli bir yeri olan Şeker bayramının üç,
kurban bayramının da dört gün olarak dinlenme günü kabul edilmesi de belirtil
mişti.
Teklifte hafta başımn Pazar günü olduğu vurgulanarak o günü tatil günü
olarak kabul edilmesi isteniyordu. Zira dünyanın büyük bölümünde benimsenen
Pazar günü tatilinin Türkiye'de de uygulanmasının yerinde olacağı, böylece Tür
kiye'nin dünya ile entegrasyonunda birgün daha kazanılmış, böylece iktisadî
bakımdan bir günün kaybının önlenmiş olacağı belirtiliyordu.
Teklif 27 Mayıs 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiştir. İlk sözü
Hakkı KILIÇ (Muş) almıştır.
Hakkı Kılıç Yahudilerin Cumartesi gününü, Hıristiyanların Pazar gününü,
Müslümanların ise Cuma gününü dinlenme günü olarak kabul ettiklerini belirttik
ten sonra "Arkadaşlar günlerin adları gökten inmiş ve bir kısmı mukaddes tanın
mış değildir. Herşeyin adını veren insanlar günlerinde adlarını kendileri vermiş
lerdir. Layiha da teklif edildiği gibi bunun esası doğrudan doğruya ekonomiktir.
Hakikaten biz Cumhuriyetin ilânı ile tamamen garp medeniyetine doğru
yürümekte olduğumuz bir sırada artık şarka bağlı kalamayız. Bilakis köhne
kanunların hiçbir hükümleri bizim üzerimizde müessir olamaz.... Binaenaleyh
kanunun olduğu gibi kabulünün çok doğru olduğuna kaniyim" diyerek teklife
destek vermiştir.
Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : "Hafta tatili meselesi ta (bibliaue)
zamanlarından kalma bir meseledir. Eski kitablar diyor ki, Allah bu dünyayı inşa
etmek için altı gün çalışmış ve yedinci günü istirahat etmiş. Bu mesele bence dini
değil sıhhi bir meseledir. Maalesef o vakitler din işlerini kendi menfaati şahsiyet
lerine göre kurmak için çalışan ruhaniler zümresi beşeriyeti birbirinden ayırmak
için kimi cumayı, kimi cumartesini ve kimi de pazarı mukaddes bir gün diyerek
milletler nezdinde teşebbüslerde bulunmuşlar ve muvaffak olmuşlar. Sonra aklı
1 TBMMZb.C, II. Devre, C.3 S Sayısı: 13
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selim ashabı ve iş adamları dünyanın hemen hemen her tarafında müttefikan
pazarı istirahat ve tatil günü olarak tesbit ve kabul etmişler. Biz Cumhuriyetin
teessüsünden beri Avrupalı büyük devletler sırasına girdik iktisadî, ticarî ve malî
işlerimize bir hız verdik. Binaenaleyh biz de ekseriyetin kabul ettiği tatil gününü
kabul etmeğe mecburuz. Şimdiki vaziyette işler mucibi teahhur oluyor, karışıyor.
Bunun için haftanın her günü allanın günüdür. Hangi gün işimize geliyorsa ve
hangi günü dünya ekseriyeti kabul etmişse o günü kabul edelim ve daima olduğu
gibi Türkün yüksek seviyesini ve Terraki arzusunu dünyaya bildirelim."1
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın de belirttiği gibi bu kanun devrimci bir nite
lik taşımakta ve çağdaş Türkiye'nin çağdaş Batı Devletleriyle entegrasyonunu
sağlayacaktı.
Tasan, 27 Mayıs 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir.2
Tasan, genellikle olumlu karşılanmış Hacım Kezer (Balıkesir) Şeker ve Kur
ban Bayramının uzun olduğunu belirterek birer güne indirilmesini istemiş ise de
kabul ettirememiştir. Tarık Us (Giresun) ise 1 Mayıs'm Bahar Bayramı olarak adlandınlmasmdaki gerekçeyi sormuş İçişleri Bakanı ülkemizde tatil günlerinin az
olduğunu, çalışkan bir milletin dinlenmeye de hakkı olduğunu, ülkemizin çiftçi ol
duğunu her yanda yeşillenmenin ve ziraî faaliyetlerin mayısta başladığını o neden
le de 1 Mayıs Bahar Bayramı olarak almayı uygun bulduklarını söylemiştir.
Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği ve her yıl kutlanan 19 Mayıs
gününü TBMM Hükümeti resmileştirmeye karar verdi. Ulusal Bayram ve Tatil
Günleri Yasasında 13 Haziran 1938'de bir değişiklik yaparak 19 Mayıs'ın, Genç
lik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasını kararlaştırdı.3
2. DEVRİM ANITFNIN DİKİLMESİ
Türk devrimini canlandıracak, onun büyüklüğünü anlatacak sanat eserlerine
ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı hisseden İstanbul Belediyesi bir devrim anıtı yapmak is
tediğini hükümete bildirdi.
Dahiliye Vekili belediyenin isteğini olumlu karşıladı. Ancak Türk devriminin
anlam ve içeriğini yansıtacak bir anıtı yapacak kişinin kişiliği, mesleği, kariyeri
yanında bu anıtm konacağı yerin de iyi seçilmesi gerekiyordu. Hükümet devrimin
kökleşmesini sağlayacak böyle bir yapıtm ortaya çıkanlması için bir yasanm
çıkanlmasmı uygun buldu.
/ a.g.e., V. Devre, C.3, s.303
2 bkz. a.g.e., C.3, s.303-304
3 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s. 127
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Dahiliye Vekâletinin hazırladığı tasarı Bakanlar Kurulunda 11 Mayıs 1936'da
görüşüldükten sonra Meclis'e sunulmasına karar verildi. Dahiliye Encümenin de
de görüşülen tasarı 1 Haziran 1936'da TBMM Genel Kuruluna sunuldu. Buna
göre Anıt, İstanbul da yapılacak ve parası İstanbul Belediyesince ödenecekti.
Anıtın yeri saptanırken, şekli ve projesi belirlenirken Belediyeden; sanat açısın
dan da Maarif Vekâletinden görüş alınacaktı. Anıtın uluslararası yarışmaya
sunulacak planı ve resimleri hükümet tarafından onaylandıktan sonra yapımı
kesinleşecekti.
Tasarı 1 Haziran 1936'da görüşülerek kabul edildi.1
3. TÜRK BAYRAĞI KANUNUNUN ÇIKARILMASI
Bir ulusun bağımsızlık simgelerinin başında bayrak gelir. Tutsaklıktan kur
tulan her ulus kendi kültürüne göre bir bayrak belirler. Türk ulusu tarihinin çeşit
li evrelerinde bir birinden farklı bayrak kullanmıştır.
Örneğin Selçuklu Sultanı tarafından Osman Gazi'ye gönderilen bayrağın
beyaz renkte olduğu bilinmektedir. İslâm dünyasında etkin olan sancak-ı şerif ise
yeşil renkteydi. Yeniçeri ocağında ise beyaz, sarı, kırmızı bayrak kullanılmıştı.
Bunların üzerinde ay yıldız motifleri vardı. Nizamı Cedid ocağı kurulunca kır
mızı bayrak benimsenmişti. Bu bayrağın ortasına ve köşelerine de sarı renkte ay
lar konmuştu. II Mahmut döneminde kırmızı zemin üzerinde ay ve sekiz köşeli
yıldız motifli bir bayrak kullanılmıştı.
Bayrağın değişik biçimlerde yapılması, değişik amaçlarla kullanılması üze
rine 22 Ekim 1925'te bir yönetmelik yapılmıştı. Fakat istenilen sonuç alınamamış
tı.2 Zira, çeşitli törenlerde karşılaşılan manzara yurttaşları rahatsız ediyordu. Cum
huriyet yazarlarından biri (Hem Nalına Hem Mıhına sütununda) bu konuda bir
kampanya başlatmış ve 4 Mart 1933'te köşesinde şunları yazmıştı.
"Milli, vatanî terbiye itibariyle henüz bir hayli eksiğimiz vardır. Dile hürmet,bayrağa hürmet.millî marşa hürmet gibi millî ve vatanî terbiyenin yüksek
liğini gösteren hareketlerde mübalâtsızlık gösteririz.
Uzun seneler bayrağını sevmekten öz dilini kullanmaktan men edilen ve millî
marşı yerine zalim bir padişahın çok yaşamasını isteyen temenni ve dualarla
dolu güftesi de bestesi de bayağı bir havayı dinlemeğe mecbur olan bir millet için
bu mübalâtsızlıkları, düne kadar mazur görmek mümkündü. Fakat bu halin

1 bkz. TBMMZbC, V. Devre, C. 12, s. 15, C. 17 s. 1102
2 bkz. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 3.Kitap 2. Bölüm, s. 117
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devamına müsaade ve müsamaha etmek artık hükümet için de fertler için de bir
kusur ve kabahat olmuştur. Umumî Harp içinde bir çok haklı haksız kararlar
veren Divan-ı Harbi Örfilerin birisi çarşıdaki dükkanında bayrağımızı perde ye
rine kullanacak kadar bayrağın ne olduğunu bilmeyen cahil bir kunduracıyı hap
se mahkûm etmişti. Bugün de bayrağımıza hürmetsizlik edenleri cezalandıracak
kanun maddelerimiz vardır. Fakat bilmiyorum bayrak nizamnamesine uymayan
eşkal ve ebatta veya yırtık pırtık bayrak asanları tecziye edecek kanuni ahkâm
var mıdır?
Cuma veya bayram günleri çekilen bayrakların çoğu bayrağımıza karşı kasdî değilse bile bilgisizlikten ve kayıtsızlıktan ileri gelen bir hürmetsizliğin nişane
si halinde sallanır durur.
Bayrak vatanın, Devletin nişanesidir. Bayrağımızı sevmek ona hürmet etmek
vazifemizdir.Koskoca bir müessesenin üzerinde yarısına kadar yırtılmış bir Türk
bayrağının sallanması o şanlı timsalin şerefini hiçe saymak demektir. Vatanın ve
devletin şerefini hiçe sayacak kadar gafil ve cehil olanlara ise bayrak saygısını
ve sevgisini öğretmek devletin bir vazifesidir.Bu vazife yapılmalıdır1 dedikten
sonra 23 Nisan 1933'te de;
"23 Nisan Bayramı günü, İstanbul sokaklarını dolaşırken avuç içi kadar bayraklar,kirli ve buruşuk bayraklar,kırmızısının boyası beyaza vurmuş soluk bayraklar.yırtık pırtık bayraklar, iğri büğrü bir değnek parçasına geçirilmiş bayrak
lar"2 gördüğünü bu durumun onu hem üzdüğünü hem de kızdırdığını belirterek
konuya dikkat çekmiştir.
Yazarın bu tutumu giderek, Millî Türk Talebe Birliği ve basın tarafından da
desteklenmişse de ne yazık ki V. Döneme gelinceye dek bayrağın rengi, şekli,
kumaşı saptanmamıştır. Bunun yanında bayrağın ne zaman çekileceği de belli
değildi. Zaman zaman birbirine benzemeyen, kirli, ölçüsüz simgeler bayrak diye
kullanılıyordu. Kâzım Nami Duru "Bayrak ulusun başlıca mümessilidir. Dün
yanın neresinde olursa olsun bir Türk, Türk bayrağını görünce onda kendi ulusu
nun, kendi mukaddesatının temsil edildiğini görür ve ona içten gelen saygıyı gös
terir... Halbuki maalesef bunu bu kürsüden söylemek mecburiyetinde bulunuyo
rum lâzım gelen hürmet gösterilmiyor. Geçenlerde Afyon Karahisar 'daki törene
gitmiştim. Halk sokaklara ve dükkanlara bayrak asmıştı. Fakat o bayraklarda her
türlü lekeler vardı, çiriş, çamur içerisinde ve pis bir halde bulunuyordu "3 di
yerek bu konudaki özensizliği gözlemlerine dayanarak dile getiriyor ve böyle bir
simgeye insanların saygı gösteremeyeceğine dikkat çekiyordu.
/ Cumhuriyet, 4 Mart 1933
2 Cumhuriyet, 23 Nisan 1933
3 TBMMZb. C, V. Devre, CM, s.39
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Hükümet Yurdun içinde ve dışında Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek üzere
çekilmekte olan Türk Bayrağının çekiliş ve indiriliş yöntemlerini, çekilme ve in
dirme zamanlarında ortaklığı sağlamak, bayrak kumaşının cinsini, ölçüsünü ve
rengini belirlemek üzere bir yasanın gerekli olduğunu görmüş ve Millî Müdafaa
Vekâletinden böyle bir yasa tasarısının hazırlanmasını istemişti. Hazırlanan tasan
14 Şubat 1936'da Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra TBMM Başkanlığına
gönderilmiştir.
Dahiliye ve Millî Müdafaa Encümenlerince incelenen tasarı 11 Mayıs
1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmaya başlanmıştır.
Buna göre Türk Bayrağı bu yasaya bağlı örnekte gösterilen biçim ve oranlar
da olmak ve al zemin üzerine beyaz ay yıldız konmak şartı ile şaliden yapılacak
tı. Ancak şalinin bulunmasında güçlük çekilir ise en büyük mülkiye memurunun
izni ile zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilecekti.
Kara, deniz, hava kuvvetleriyle resmî daire ve teşekküller tarafından bayrak
ların çekiliş ve indirilişlerinde yapılacak tören Millî Müdafaa Vekâletince hazır
lanacak yönergede gösterilecekti. Yabancı ülkelerde bulunan temsilciliklerde
uluslararası kurallara göre bayrağın ne zaman çekileceği-indirileceği Hariciye
Vekâletince belirlenecekti. Yası işaret etmek üzere bayrağın yarıya çekileceği
durumlar devlet protokolünce belirlenecek ve ilgili yerlere bildirilecekti. Bayrak
resmi dairelerde, ulusal kurumlarda sabah saat 8'de çekilecek ve gün batarken in
dirilecekti. Ulusal bayramlarda, genel tatil günlerinde tatil sürdüğü sürece bayrak
gece-gündüz asılı kalacaktı. Hergün bayrak çekilecek resmi binaları hükümet
belirleyecekti. Kamu binalarıyla ulusal kurumlara asılacak bayrak bu amaçla
yapılmış özel direklere çekilecekti. Temsil ve süsleme için bayrağın nerede ve
nasıl kullanılacağı bir yönerge ile tesbit edilecekti.
Tasarının tartışılması sırasında bazı milletvekilleri mülkiye memurunun iz
niyle başka kumaştan bayrak yapımına karşı çıkmıştır. Ancak bu o günkü ülke
koşullan nedeniyle benimsenmedi. Zira hükümet bayrağın sadece şali kumaştan
olmasını zorunlu görür ise ülkenin dört bir yanında ulusal günlerde bayrak asıl
mama gibi bir durumla karşılaşılabilecekti. Tartışmalar sırasında bayrağın çekil
işi ve indirilişi ile ilgili yönergenin ayn kurumlarca değıi tek elden yapılmasının
daha uygun olacağı belirtildi. Bu tartışmalar üzerine tasan tekrar komisyona gön
derildi ve 29 Mayıs 1936'da bazı düzeltmelerle kabul edildi.1
7 bkz. Bayrak ölçüleri TBMMZb. C, V. Devre, CM, s.344, S.Sayısı: 170; Düstur, C. 17, s.1016;
C.18.S.1485
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Türk Bayrağı Kanunu
Kabul tarihi: 29 Mayıs 1936
[Resmî Gazete ile neşir ve ilanı: 5 Haziran 1936 - Sayı: 3322]
Kanun No: 2994
Madde 1 - Türk bayrağı, bu kanuna bağlı örnekte gösterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin üzerine beyaz ay - yıldız konmak, şartil yerli şaliden
yapılır.
Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en büyük mülkiye memurunun iznile
zemin rengi al olmak üzere başka kumaştan da yapılabilir.
Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmi daire ve teşekküller tarafından bayrakların
çekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tören ve bunların kul
lanacakları hususi alamet ve filamaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Tür
kiye Cümhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına
(Uluslararası metotlarına göre) Türk bayrağının çekiliş ve indirilişleri ve resmî
dairelerle teşekküllerden başka yerlerde Türk bayrağının ve diğer hususî bayrak
ların ve forsların gerek temsil ve gerek süsleme için ne zaman ve nasıl çekileceği
ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik -şekilleri bir nizamname ile
tesbit edilir.
Madde 3 - Türk bayrağı ordu kuvvetlerile resmi dairelerde ve millî teşekkül
lerde sabah sekizde çekilir ve gün batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren
ve çıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tüccar gemilerinin bayraklarının çek
iliş ve indiriliş saatleri için nizamnameye istisnai hükümler konulabilir.
Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil günlerinde tatilin devam ettiği müd
detçe bayrak gece ve gündüz çekili kalır. Her gün bayrak çekecek resmi daireler,
İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.
Madde 4 - Yas alameti olmak üzere bayrağın yarıya çekileceği haller ve
devam müddeti Devlet protokolünce tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bil
dirilir.
Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekküllerde çekilecek bayrak, bu iş için
yapılmış hususi direk ve göndere çekilir.
Madde 6 - Bu kanun hükümlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak
bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Türk Ceza
Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarak
çekilmiş bayraklar mahallin en büyük mülkiye memuru emrile indirilir.
Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına
tabidir.
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Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra,muteberdir.
Madde 9 - Bu kanun hükümlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
3/6/1936
TÜRKBAYRAĞI
3 Yapraklı
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G Genişlik
A Ay merkezinin uçkurluktan mesafesi
B Ayın dış kutru
C Ayın iç dış merkezi arası
D Ayın iç kutru
E Yıldız dairesinin kenarı
F
Yıldız dairesi kutru
L Boy
M Uçkurluk genişliği
Not: Yaprak genişliği 50 santimetredir.
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X. BÖLÜM

BANKACILIK ALANINDA YAPILAN
DÜZENLEMELER
Avrupa'da bilimsel gelişmeler toplumu tarım toplumundan sanayi toplumuna
dönüştürdü. Bu dönüşüm sırasında Avrupa'da ki üretim ilişkileri alt-üst oldu.
Üretim arttı, pazara olan gereksinim büyüdü, ticaret devletlerin sınırlarım aştı.
Paranın dolaşımı da hızlandı. Kredi kurumlarına dolayısıyla da bankaya duyulan
ihtiyaç da artı. Bunun sonunda var olan bankalar daha da geliştirildi ve çağdaş ih
tiyaçları karşılayabilecek bir niteliğe büründürüldü.
Osmanlı İmparatorluğu tarım toplumu olduğu için 19. yüzyıla gelinceye
değin bankayla tanışmadı. İmparatorlukta para işleriyle sarraflar uğraştı. Genel
likle büyük kentlerde bulunan sarrafların çoğu Rum, Ermeni, Musevi gibi azın
lık unsurlardan oluşuyorlardı. Bunlar para değiştirme yanında başkalarının pa
ralarını işletiyorlar, borç para alıp veriyorlar, poliçe alım satımı yapıyorlardı.
Nüfusun hızla artması, ticaret olanaklarının zayıflaması, sanayileşen Avrupa
karşısında giderek Osmanlı İmparatorluğunun zayıflaması, ülkede baş gösteren
isyanlar, savaşlar, modernleşme hareketleri İmparatorluğun bütçe dengesini boz
du. Osmanlı yöneticileri ihtiyaç duydukları paraları Galata'ya yerleşmiş olan sar
raflardan bulmaya yöneldi. Böylece sarraflar devletle iş yapmaya başladılar.
Devletin paraya olan ihtiyacının artması üzerine 1847'de İstanbul'da İstanbul
Bankası kuruldu. Böylece Türk toplumu da bankayla tanışmış oldu. Artık bundan
sonra kısa-uzun süreli çeşitli bankalar kurulacaktır.1
Osmanlı İmparatorluğunda ulusal banka kurma girişimini Mithat Paşa başlat
tı. Mithat Paşa 1863'te Niş'te Memleket Sandıkları adıyla bir kredi kurumu oluş
turdu. Bu kurum 1888'de Ziraat Bankası adını aldı ve sürekli gelişti. Mithat
Paşa'nın başlattığı bu hareket özellikle İkinci Meşrutiyet döneminde ivme kazan
dı. Birinci Dünya Savaşı içinde kurulan millî bankaların sayısı arttı.2
Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ülkede yirmisi millî on üçü yabancı ol
mak üzere otuz üç banka vardı. Millî bankalar çoğunlukla küçük ölçekli yöre tüc
carının ihtiyaçlarını karşılayan küçük bankalardı. Yabancı bankalar ise bol şube
li ülkenin çeşitli yerlerinde şubesi olan büyük ölçekli bankalardı.
/ bkz. Burhan Ulutan, Bankacılığın Tekamülü, Ankara 1957, s.137 vd, Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Ekonomisi (1923-1978), İstanbul, Ak Bank Kültür Yayınlı, 1980, s.465
2 bkz. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi, s. 466-467
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Ülkesini bağımsızlığa kavuşturan ulusalcılar, ekonomik bağımsızlığı kazan
madan siyasî bağımsızlığı sürdürmenin olanaksız olduğunun bilincindeydi. Bu
nedenle ülkenin ekonomik yapılanmasını sağlayabilmek amacıyla İzmir'de ünlü
iktisat kongresini toplayarak bir durum tespiti yaptılar ve alınması gereken ön
lemleri tartıştılar.1 Ulusalcılar, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyabilmek için millî
bir iktisat politikasının izlenmesini kararlaştırdılar. Böyle bir politikanın yaşama
geçirilmesi için millî kredi kurumlarının oluşturulmasını zorunlu gördüler. İktisat
Vekili Mahmut Esat Bey, "Kredi müessesatından mahrum Türkiye iktisadiyatı
millî inkişaftan mahrum kalabilir ve daha uzun asırlar yabancılar hesabına
çalışır bir müstemleke mahiyetinden kendisini kurtaramaz. Ellerini mütemadiyen
ecnebi sermayesine, kredisine açık bulunduran memleketler esir ülkesi olmaktan
ileri geçemez" diyerek bu konuyu açıkça ortaya koydu.2
Cumhuriyetin ilk yıllarında yaygınlaşan özel bankacılık -Ziraat ve İş Bankası
dışında- büyük ölçüde yöresel kalmış yurt yüzeyine yayılamamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1925'ten başlayarak "amme müessesesi"
olarak nitelediği bankacılık alanına da girmeye başlamıştır. 1925'te Türkiye
Sanayi ve Maadin Bankası, 1927'de Emlak ve Eytam Bankası, 1930'da Merkez
Bankası kurulmuştur.
İhsan Feyzi Beyoğlu'nun belirttiğine göre 1931 yılı sonunda 47'si ulusal, 15'i
yabancı olmak üzere ülkede 62 banka faaliyet gösteriyordu.3 Dünya ekonomik
buhranının yarattığı sıkıntı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin devletçi bir
ekonomiye yönelmesi devlet destekli bankaları öne çıkarmıştır. 1932'de Sanayi
Kredi Bankası 1933'te Sümerbank ve Belediyeler bankası kurulmuştur. Devlet
destekli bankaların nominal sermayesi ulusal bankaların sermayesinin % 85'ine,
tüm bankaların sermayesinin ise % 71'ine ulaşmıştır. 1934'te bu oran daha da
yükselmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin V. Döneminde bankacılık hizmetine hız
verildiği ve yeni bankalar açılırken var olan bankaların çalışmalarıyla ilgili bazı
düzenlemelerin de yapıldığı dikkati çekmektedir.
1 bkz.Gündüz Ökçin,Türkiye İktisat Kongresi, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayını, 1971
2 Ökçin, a.g.e., s.335
3 bkz. İhsan Feyzi Beyoğlu, "Atatürk ve Bankacılık" Maliye Dergisi, Ekim 1981, s.328. Gürgen
Çelebican ise 1938'de ulusal banka sayısının 39 olduğunu belirtmektedir. Gürgen Çelebican, "Atatürk Döneminde Para-Kredi Siyaseti ve Kurumlaşma Hareketi" Atatürk Dönemi
Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, Ankara 1982, s.28
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1. BANKALAR KANUNU
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her alanda olduğu gibi ülkede ki bankacılık
sistemini de mercek altına aldı ve bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılmasını
zorunlu gördü. İktisad Vekâleti uzun bir çalışmanın sonunda hazırladığı tasarıyı
Bakanlar Kuruluna sundu. Bakanlar Kurulunda görüşülen tasarının 25 Ocak
1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırıldı. Tasan 3
Şubat 1936'da şu gerekçelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gön
derildi.
Bankalar Kanunu Esbabı Mucibe Lâyihası
Millî ekonomi hayatımızda ve ilerleyişimiz deki önemli mevki ve rollerini, mil
li tasarruf ile yakın ve sıkı münasebetlerini göz önünde tutarak bankalar mevzuunun, bütün esaslı cepheleri içine alan, ana bir kanun ile tanzim edilmesi lüzu
muna inanmış bulunuyoruz.
Millî bayatımıza kök saldığını şükranla görmekte olduğumuz bankalarımız
yalnız sermaye ve ihtiyaç akçelerini değil fakat bunlardan çok daha ehemmiyetli
menabii idare etmektedirler. Böyle sınırları geniş salâhiyetlere tekabül eden
mesuliyetlerin muvazeneyi temin edecek ehemmiyette olması lâzımdır.
Gerek Ticaret Kanununun hükümleri ve gerek bu mevzuda ilk adımın ifadesi
olan mevduatı koruma kanununun tedvin ettiği esaslar bu bakımdan kâfi değildir.
Bundan dolayı bankalar mevzuunun iktisadî, inikatî ve idarî bütün cephelerini
derpiş eden bir ana kanuna katı lüzum ve ihtiyaç vardır. Bu ana kanun, tecrübe
senelerinin icab ettirdiği tadilât ile takviye edilmiş olarak mevduatı koruma
kanununun prensiplerini de içine almıştır.
Bir taraftan millî tasarruf ve sermayeye lâyık olduğu teminatı bahşeylemek,
diğer taraftan bankaların sarsılmaz temeller üzerinde inkişafına hızvermek ül
küsü ile bu kanun lâyihasını yüksek huzurunuza sunuyoruz.
Lâyihanın birinci maddesi bu kanunun hükümlerinin tâbi bulunan malî mües
seseleri tesbit eylemek suretile kanunun tatbik ve şümul sahasını tayin eylemek
tedir.
Lâyihanın ikinci maddesi, şirketlerin teşekkülüne dair ticaret kanunlarının
vazeylediği ahkâm ve merasimin umumî hatlarını mahfuz bulundurmakla beraber
banka muamelesi yapmak isteyen müesseseleri, bu muameleleri yapabilmek için,
Maliye ve İktisad Vekâletlerinin bu hususta verecekleri müşterek bir izin istih
saline mecbur eylemektedir. Memleketin malî ve ekonomik hayatında bankaların
oynadığı rolün ehemmiyeti nazarı dikkate alınarak bu müesseselerin faaliyeti her
iki vekâletin müştereken verecekleri izne bağlanmak suretile Hükümetin bankalar
tesis ve faaliyetini yakından takib etmesi esbabı temin edilmiştir.
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«Banka» kelimesinin her isteyen tarafından her çeşid iş için «Unvanı ticaret»
olarak kullanılabilmesi imkânı, ammenin vicdanında bu kelimenin takarrür etmiş
mefhumundan tasarruf erbain aleyhine bazı suiniyet sahiplerinin, istifade temi
nine kalkışmaları ihtimali düşünüldüğünden bu kelimenin ancak bir kanunun çer
çevesine giren malî müesseseler tarafından unvanı ticaret olarak istimal
edilebileceğinin tasrihinde faide görülmüş ve ikinci maddede bu esas tesbit olun
muştur.
Bankaların anonim, limitet veya hisse senetli komandit şirket halinde teşek
kül edebilmesi için üçüncü maddeye vazedilen hüküm bu ticaret şirketi şekil
lerinin daha emniyetti olduğu kanaatine dayanmaktadır.
Hususî kanunlarla tenkil edilen malî müesseselerle emniyet sandığının tarzı
teşekkülleri emniyet verici bir mahiyette bulunduğundan, bunlar yukarıdaki
kayıttan istisna edilmişlerdir.
Lâyihanın dördüncü ve beşinci ve altıncı maddeleri halen mevcud bankalar
la, ileride teşekkül edecek bankaların teessüs ve teşekkül şartlarını hakkile takip
ve murakabe edebilmek maksadile yazılmıştır.
Mevduatı koruma kanununda yer bulmuş olan bu maddelerin mevzuunu teş
kil eden beyannamelerin muhteviyatı kontrol edildikten sonra bankaların adeta
sicillerinin tutulmasına esas teşkil edecektir.
Bununla beraber bu maddelerde; beyannamelerde mevzuu bahs sermayenin
tediye edilmiş sermaye olması, ecnebi bankaların beşinci maddenin son fıkrası
mucibince Türkiyeye tahsis ettikleri sermayeyi 'ayni' olarak tesis edemeyip
'nakid' olarak Türk parasına tahvil ettikten sonra sermaye hesabına ithal ey
lemeleri mecburiyeti gibi prensipler vazıh ve kati olarak ifade kılınmıştır, 'mev
duat kabilin' mevzuunun ekonomik ehemmiyeti ve şümulü aşikâr bulunduğundan
esasen bütün ticarî şirketlerle umumî murakabe bakımından alâkası bulunan İktisad Vekâletinin mevduatı kabili edecek bankalara bu hususta verilecek izinde,
Maliye Vekâleti ile müştereken vazife ve mesuliyet alması muvafık görüldüğünden
yedinci madde bu esasa göre hazırlanmıştır.
Sekizinci madde ile bankaların mevduat kabulünde, tediye edilmiş sermaye,
ihtiyat sermaye ve diğer ihtiyatlarının baliğine göre bir kıstas kabul edilmek
suretile bir teminat vücude getirilmiştir. Mevcudatı koruma kanununda yer bul
muş olan bu prensip ve şehir nüfuslarına göre vaktile konulmuş olan nisbetler ol
duğu gibi muhafaza edilmiştir. Burada hâkim olan düşünce, küçük ve orta ban
kaların emniyetli, tedbirli ve ölçülü olmak şartile çalışmalarına müsaade etmek
ve kendilerine inkişaf imkânları bırakmaktır.
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Dokuz, on, on bir ve on ikinci maddeler : Bir bankanın muhtelif idare uzuv
ları arasında salâhiyetlerin makul ve mantıkî bir şekilde taksimi, bu salâhiyet
lerin idarenin icaplarına göre tahdidi sağlam, verimli ve rasyonel bir banka
idaresinin ilk esas şartıdır. Bu tedbir, bankalarda dahili iyi ve muntazam bir teş
kilât yaratacağı gibi vaziyetin bu suretle vuzuh kazanması indî karar ve hareket
leri önleyecek ve icabında mesuliyetlerin tesbitini de kolaylaştıracaktır.
Dokuz, on, on bir ve on ikinci maddeler bu esasları tesbit eylemektedir.
Bankaların dahilî teşkilâtına aid olan bu fasıl mesuliyet ve cezaya taallûk
eden fasıl ile yakından alâkadardır. Gerek cezaî ve gerek hukukî mesuliyetlerin
fiiliyatta tecelli edememesi ve nazari kalması ekseriya mesul makamların ve
şahısların salâhiyetlerinin vazıh, olarak tesbit edilmemesinden neşet eylediği,
mesuliyetlerin tayinini mümkün kılan âmillerin başında; "salâhiyet makam
larının vuzuhla tesbiti" geldiği düşünülerek bu esaslar hazırlanmış ve bu esas
lara mesuliyetin muhtelif makamlar arasında yayılıp erimesine mahal ver
meyecek bir şekil verilmiştir.
Lâyiha dokuzuncu madde ile banka idaresinde "İdare komitesi" namile yeni
bir uzuv tesis etmektedir. Umumî müdürlük ile idare meclisi arasında yer alan bu
komite kanunda ve esas mukavelede gösterilen hudutlar içinde işlerin idare mec
lisine havalesinden doğacak uzamalarını önleyen karar verici bir organ olacaktır.
Umumî müdürü de içine alan bu idare komitesi bankanın gidişi ve hayatı ile
yakından ve daimi olarak alâkadar bulunacak ve böylece umum müdürlük ile
idare meclisi arasında fiiliyatta görülen uzaklık ve bundan mütevellid mahzurlar
ortadan kalkacaktır. Bir banka idaresinin hukukî, idarî, malî, ve iktisadî cepheleri
bakımından arzeylediği müşkülât nazarı itibare alınırsa idare komitesinin daimî
olarak vazife görmesi zarureti kolaylıkla anlaşılır.
Ecnebi bankaların onuncu maddenin sonuncu fıkrasına tevfikan, Türkiye 'deki
idare merkezlerinde, tesis edecekleri idare komitesi azaları da daimî bir tarzda
vazife ifa edeceklerdir. Lâyihanın sarahati karşısında Türkiye dışında bulunan bir
zatın bu vazife ile tavzifine imkân yoktur. Lâyihanın kolladığı gaye mesul makam
ve unsurların tesbiti olduğuna göre bunların idare merkezinde toplanmaları
kanunun ruhuna nazaran şarttır, idare komitesinin, bu günkü fiili bir boşluğu dol
durmak ve mevcud mahzurları ortadan kaldırmak maksadile, tesis edilmesine
göre bu uzuv, ticaret kanunu hükümlerine tevfikan idare meclisinin haiz olduğu
salâhiyetleri ve maruz bulunduğu mesuliyetleri hiç bir veçhile tahdid etmiş veya
zaafa uğratmış değildir. Lâyiha, on birinci maddesindeki hükümle idare komitesi
ni idare meclisinin daimi murakabesi altına koymak suretile idare meclisini bu
murakabeyi ifaya mecbur tutmaktadır.
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Lâyihanın on ikinci maddesi mesuliyetlerin teshilini mümkün kılacak makul
ve yerinde bir tedbiri havidir.
On üçüncü madde idare komitesinin salâhiyetine dahil meselelerdeki, karar
larının resen infaz edilebilmesini bu kararların ittifakla verilmesi haline hasret
mekle bir taraftan bu kararların ittihazında, büyük bir ihtiyat ve itidal fireni koy
makta, diğer taraftan ekseriyetle verilen kararların tatbikini idare meclisinin tas
vibine talik ederek idare meclisinin banka idaresi üzerindeki vazife ve mesuliyeti
prensibinin mahfuz bulunduğunu tebarüz ettirerek bu meclisin salâhiyetlerini
zayıflatabilecek her hangi açık bir kapı bırakmak istemediğini göstermektedir.
Lâyiha çok esaslı addettiğimiz yeni bir prensip getirmektedir ki, bu da her
hangi bir şekilde kredi mevzuuna temas eden tekliflerin ancak bankanın teknik uz
vu olan umum müdürlük tarafından tahriri olarak gelmesi şartile müzakereye
mevzu teşkil edebilmesidir.
On dördüncü madde: Bankaların millî hayat ve millî ekonomi sahalarındaki
ehemmiyetli rolü ve bir bankayı idare edenlerin yalnız kendilerini intihap etmiş
olan hissedarların banka sermayesindeki hisselerini kullanmadıkları ve bilâkis
sermaye ve ihtiyat akçelerinden daha geniş, çok geniş membaları idare ettikleri
düşünülürse bunların bütün zekâ kabiliyet ve mesailerini bu mühim vazifeye has
retmeleri zarureti kendiliğinden anlaşılır.
Bir bankanın idaresi mesuliyetini omuzlarına almış olanların bulundukları
makamlara verilmiş salâhiyetlerden istifade ederek her hangi bir şekil ve surette
mensup oldukları müessesenin menabiini ve itibarını şahsi menfaat ve kazanç
larına vasıta ittihaz etmeleri ihtimalini önlemek diyebiliriz ki, bu lâyihanın
temelini teşkil eylemektedir.
Sunduğumuz lâyiha bu ana temel prensibi her tedbirin üstünde tutmaktadır.
Çünkü bir bankanın emniyet ve inkişafının her hangi bir tedbirden ziyade o ban
kayı idare edenlerin şuurlu faaliyetine, vazife ve mesuliyet duygularının çer
çevelediği teşebbüs kabiliyetlerine ve zekâ ve meharetlerine, müdebbirane
hareketlerine ve şahsî menfaatlerini idareye hâkim kılmamalarına bağlı olduğuna
kani bulunuyoruz.
Kanunların koyacağı hiç bir müdahale tertibi ve murakabe usulü yukarıda
yazdığımız vasıfları haiz bulunmayan bir banka idaresinin arzettiği boşlukları
dolduramaz ve zaafları gideremez. Hissedarların idare uzuvlarını seçerken, seç
tikleri şahıslarda bu vasıfların mevcud bulunduğuna kanaat getirmeleri bu his
sedarların menfaatlerinin temini bakımından da ayrıca ehemmiyeti haiz bir key
fiyettir.
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Millî tasarrufu ve bankaları hakikaten korumanın, aktiflerini sağlam bulun
durmanın en müessir ve kestirme yolu bankaları idare etmek vazife ve mesuliyeti
ni deruhte edenlere fiili ve hakiki mesuliyetlerini kanun dili ile anlatmak, bu
kanun bükümlerine aykırı hareketlerinden tevellüd edecek hukukî ve cezaî
mesuliyetlerden kurtulabilmelerine imkân olmadığını katiyet ve vuzuh ile ifade
eylemektir.
Bu tedbirin doğrudan doğruya Devlet müdahalesinden ziyade, bu sahada em
niyet verici neticeler temin edeceğine kaniiz. Bankaların gerek yüksek idare uzuv
larını ve gerek teknik teşkilâtında vazife alanları şuurlu bir mesuliyet havası için
de çalıştıracak olan bu usul, doğrudan doğruya müdahalenin arzettiği mahzur
ları da ortadan kaldırmaktır. Çünkü doğrudan doğruya müdahele, hassas olan
kredi mekanizmasını sarsabilmek tehlikesini göstermekle beraber, aynı zamanda
da Devlete büyük bir mesuliyet teveccühünü de icab ettirebilecek mahiyettedir.
On beşinci madde : Bu madde, iki hükmi şahsiyet arasındaki münasebetleri
imkânsız bırakacak bir tarzda on dördüncü maddenin yanlış tefsire uğramaması
için konulmuş bir tavzih maddesidir. Lâyiha, mevzuatımızda mevcud olmayan
yeni esaslar ve prensipler vazetmektedir. Bu yeni esas ve prensipleri hiç bir suret
le makable teşmil etmek gibi bir maksad gözetilmediğine ve gayenin tabii yollar
dan gidilerek, bankalarda sarsıntı tevlid etmeden ıslahat vücuda getirmek ol
duğuna göre vaziyetleri bu kanun hükümlerine uymayanlara intibakı kolaylaş
tıran bir "mühlet" verilmesi zaruri görülmüş ve on sekizinci madde bunu temin
için yazılmıştır. Lâyiha, halkın bankalara karşı beslediği emniyet ve itimadı bir
kat daha sağlamlaştırmak gayesini güttüğünden bu emniyet ve itimadı lüzumsuz
vefaidesiz bir tarzda sarsabilecek menfi tedbirlerden kaçınmıştır.
Ondokuzuncu maddenin tetkikinden anlaşılacağı veçhile lâyiha daha ziyade
bankaların kendi kendilerini sıkı ve ciddi bir murakabeye tâbi tutmalarını istil
zam etmektedir.
Konulan cezaî mesuliyetlerin ağırlığı ve bu mesuliyetlerin tesbitinin kolaylığı
bu murakabeyi kuvvetlendirecek mahiyettedir. Lâyiha para ve hapis cezasından
maada yeni bir hüküm getirmektedir. Bu yeni hüküm banka idaresi vazife ve
mesuliyetini deruhte edenlerden bu kanun hükümlerine aykırı hareket etmiş olan
lar hakkında, bankanın iflâsı halinde, iflâs hükümlerinin tatbik edilmesi key
fiyetidir. Bu suretle "müflis " addolunanlar hiç bir banka ve şirket idare meclisi
ve komitesinde aza, murakip ve müdür olamayacaklardır.
Yine yeni bir esas olarak bu madde ile, mürakiplerin, banka idare meclisi,
idare komitesi reis ve azalarile müdür ve memurlarının bu kanun hükümlerine ay
kırı olarak yapacakları hareketleri vesikalara dayanarak heyeti umumiyeye
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hitaben tanzim edecekleri raporda zikretmeleri ve bu raporun birer suretini
Maliye ve İktisad vekâletlerine tevdi eylemeleri mecburiyeti konulmuştur.
Ceza ve mesuliyet /aslındaki maddelerin ihtiva ettikleri şiddetli hükümler
nazarı itibare alınırsa murakiplerin kanun ve şirket esas mukavelesine muhalif
hareketleri gizlemek cesaretinde bulunamayacaklarını tabii görürüz. Hissedarlar
Heyeti Umumiyesi namına icra edilen murakabeyi kuvvetlendirmek için lâyihanın
aldığı bu tedbiri hem daha pek çok müessir, hem de (Banka) denilen ticarî teşek
küllerin bünyesine ve çalışma mekanizmasına daha uygun bulmaktayız.
Lâyiha, murakiplerin Hissedarlar Heyeti Umumiyesine hitaben tanzim
edecekleri raporda derçedecekleri maddelerin vesikalara müstenid olmasını is
temektedir. Kabul edilen bu esas kanun ve şirket esas mukavelesine dayanan ten
kitler için en geniş bir serbesti temin etmekle beraber murakıpları, idare edenler
le aralarında mevcud olabilecek şahsî vaziyetlerden dolayı bankanın itibarının
sarsılmasına kadar gidebilecek indî beyanattan da meneylemektedir.
Raporlarda, kanun ve esas mukavele hükümlerine muhalif hareketlere dair
vesikaya istinad etmeksizin dercedilecek indî ve hilafı hakikat beyanat, bu rapor
ları imza eden murakipler için mesuliyeti davet edecektir.
Yirminci madde : Kredi muameleleri; mevduat kabulüne mezun olan ban
kaların, mevduatın emniyeti ve seyyaliyeti bakımından plasmanlarında bazı em
niyet ve seyyaliyet prensiplerine riayete mecbur tutulmaları lüzumlu ve faydalı
telâkki edildiğinden lâyiha bu nevi bankaların plasmanları için bazı umumî
kaideler vazetmiştir.
Mevduatı koruma kanunu bu sahada sermaye ve ihtiyat akçelerinin yekûnuna
nazaran bir had koymak suretile ilk adımı atmış ise de üç milyon liradan fazla
sermayesi bulunan bankalar hariç bırakıldığından hükmün şümulü ve tesiri pek
mahdud kalmıştır. Fakat şunu da derhal ilâve edelim ki; dikkatli, sağlam
muhakemeli çalıştığı ekonomi muhiti, memleket ve dünya konjonktürünü çok
yakından takib edebilen, kredi taleb edenin solvabilitesini süratle tahlil edip seze
bilen teknik unsurların yerine hiç bir tedbir kaim olamaz.
Solvaibilite mevzuu çok girift ve muğlâk bir mevzudur. Hadler, prensipler,
kredi şekilleri hep solvabilite denilen âmil iyi teşhis edildikten sonra kıymet ve
mana bulur. Maamafih öyle ana prensipler de vardır ki, her muntazam bankanın
çalışmasına bu prensiplerin hâkim olması lâzımdır, işte lâyihada yer bulan pren
sipler bunlardır. Bu ana prensiplere riayet etmeyenler ceza ve mesuliyet faslının
hükümlerine tâbi tutulacağından bankanın plasmanları, pratik ve normal bir
şekilde emniyet ve sağlamlık elde etmiş olacaktır. Bu prensipler ayni zamanda
bankanın likiditesini de fiilen ve hakikaten arttırmış bulunacaktır. Kanaatimizce
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bir bankanın likiditesini arttırmanın en müessir ve pratik usulü riyazi bir nisbet
ifadesinden ziyade, her hangi bir şekilde olursa olsun, aşırı denecek derecede
bağlantılara sebebiyet veren muamelelerden cezaî müeyyidelerle bankayı menet
mektedir.
Bankaların kredi muamelelerine aid fasılda, lâyiha şu prensiplerden kuvvet
le ilham almıştır:
a) Hem bankaların emniyet ve likiditesini arttırmak,
b) Hem de ekonomik yükseliş ve ilerleyiş hareketimizin seyrini lüzumsuz bir
kredi deflasyonu ile felce ve akamete uğratmamak, bu maksatları temin için lâ
yiha bankaların teşebbüs kabiliyet ve imkânlarını lüzumsuz bir tarz ve derecede
takyid ve tahdid etmemiş ve bankaların çalışma saha ve imkânlarını lüzumsuz bir
tarz ve derecede daraltmamış ve böylece bu malî müesseselerin randımanlarını
da düşünmüştür. Kanaatimizce, bankaların itibarları, hiç şüphesiz ki, bir çok
âmiller arasında randıman derecelerine de tâbidir.
Mevduatına memleket ekonomik konjonktürünün şartlarile mütenasib ve
makul bir faiz veremeyen;
Aksiyonerlerine yine memleket ekonomik konjonktürünün şartlarına uygun ve
mümasil müesseselerin tevzi ettikleri temettü seviyesine yaklaşır bir "temettü"
dağıtamayan bir bankanın ayakta durmasına imkân yoktur. Böyle bir banka ha
yatiyetini kaybederek yıkılmağa mahkûmdur.
Halbuki bu lâyiha ile ermek istediğimiz gaye bankaları kanunî mecburiyetler
le çalışamayacak, kâr yapamayacak bir hale getirerek yıkmak değil, bilâkis on
ları esaslı ıslâhata, tâbi tutarak gerek kendilerine gerek memleket ekonomisi için
çok daha faydalı bir hale getirmektir.
Yirmi dördüncü madde : Bu madde münasebetile memleketimizde henüz tees
süs etmiş bir "Sermaye marşesi" bulunmadığını tebarüz ettirmek gerektir. Böyle
bir marşe olmayınca millî tasarrufun millî ekonomik hayatına ve onun muhtelif
istihsal şubelerine iştiraki ve bunların veriminden "gelir " beklemesi ancak millî
bankaların kanalile mümkün olabileceği müşahedesine varılır.
Bankalar millî sermaye toplayıcı, tevzi edici vazifelerinden başka böylece bir
de millî sermayeyi kısmen işletici rolünü de - hususî şartlarımızın icabı olarak ifa etmektedirler.
Bu objektif müşahede bir de memleketimizin, aşırı derecede cihazlanmış, her
istihsal şubesinde sürprodüksiyona uğramış ülkelerle mukayese edilemeyeceği
mütaleası ile tamamlanırsa memleketin ve bankaların yüksek menfaatlerine uy
gun "emniyetli yol ve usul" kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Yirmi dördüncü
madde işte bu muhakeme silsilesinden doğmuştur.
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Yirmi dördüncü maddedeki sanayi tabiri en şümullü mânasında kullanılmış
olup maden, orman teşebbüslerini de ihtiva etmektedir.
Yirmi yedinci madde: Lâyiha yirmi yedinci madde ile bankacılığımız için çok
önemli ve faydalı bir yenilik getirmektedir. "Kredi verme" mevzuunda en mühim
tedbir; kredi isteyenin hakiki vaziyetini tetkik ederek öğrenebilmektir. Bu ise;
hakikate yakin bir tarzda ancak; borçlanacak olanın hesaplarının tetkiki ile müm
kün olabilir. Lâyihanın yirmi yedinci maddesi bu tetkiki mecburi kılmakla ban
kalar için en kuvvetli bir emniyet unsuru ihdas etmiş oluyor. Bu mecburiyet ban
kaya muhtaç olanları da azami derecede düzgün ve muntazam defter tutmağa
sevk etmekle iş hayatında terbiye edici ve kurtarıcı bir rol oynayacaktır. Küçük
esnaf kredileri tabiatile bu hükmün dışında kalmış bulunacaktır.
Lâyiha; bu maddede zikredilen hesap vaziyetini almadan kredi vermiş olan
ları bu kanunun "ahkâmı âmiresine " aykırı hareket etmiş saymaktadır. Bu itibar
la müşterilerin, kredi isteyen iş adamlarının, tüccarın en zayıf ve nazik tarafını is
tismar ederek yani hesap vaziyeti istememek suretile diğer bankalara karşı gayri
kanunî rekabete teşebbüs edecek olan müesseselerin dirijanları ceza ve mesuliyet
faslının hükümlerine tâbi bulunacaklardır.
Lâyiha mevduat ve karşılık bahislerinde aşağıdaki esaslara dayanmaktadır.
a) Hususi bir himayeye muhtaç olan hakiki tasarruf mevduatı sahipleridir.
Çünkü bu gibi tasarruf erbabı mevduat kabul eden müesseselerin hakiki vaziyeti
ni, ilerleyiş ve gerileyişini bir kelime ile gidişini yakından takip ve tetkik etmek
imkânlarına maddeten malik değillerdir. Bunların büyük bir ekseriyeti iş ve
ticaret aleminin dışında bulundukları tehlikeli vaziyetlerden vakit ve zamanile
haberdar olmaları pek müşkül ve tesadüfe bağlı gibidir.
Halbuki diğer mevduat sahiplerinin mühim bir ekseriyeti iş ve ticaret
hayatında faal rol oynayan kimseler olduklarından bankalarla temasları
daimidir. Bundan başka bu nevi mevduatın bir kısmı bankaların gişelerine nakten
yatırılmış değildir. Bunlar bizzat bankanın açtığı kredilerin mevzuu olan hesap
lardan alâkadarların alacaklı hesaplarına yapılan münakale neticesinde
"hesaben " bir mevcudiyet iktisap ederler. Ancak şu var ki bu mevduatı bankanın
bilançosunda ve hesaplarında nakden yatırılmış mevduattan da tefrike imkân
yoktur. Bundan dolayı hakiki tasarruf mevduatının karakterlerini bir hususî mad
de ile tebarüz ettirmek zarureti vardır. Mevduatı koruma kanunu bu tarifi tüccar
ve iş adamlarının şahsi ve ailevi tasarruflarını da içine alan bir genişlikte yap
mıştır. Bu tarif lâyihada da aynen yer bulmuştur.
Lâyiha tasarruf mevduatı sahiplerine şimdiye kadar mevzuatımızda mevcud
olmayan çok şümullü ve tasarrufu hakkile teşvik edici, koruyucu bir hukukî
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garanti getirmektedir. Tasarruf mevduatı sahibi bankanın bütün aktifi üzerinde,
tasarruf mevduatının yüzde kırkına müsavi bir miktar için imtiyazlı alacaklıdır.
Mevduatı koruma kanunu tasarruf mevduatına vasatı yüzde yirmi, yirmi beş
olarak bir karşılık tefrik ettirmekte ve bunu da haciz edilememek üzere tasarruf
sahiplerinin karşılığı addetmekte idi. Fakat bu karşılığın muhafazası bankalara
tevdi edilmişti. Eğer banka bu karşılığı iki murakabe arasında kendi muamelâtı
nakdiyesi ve vezne muameleleri için kullanacak olursa bu "kanuni rehin hakkı"
tamamen nazari ve hayali bir vaziyete düşecekti. Böyle bir vaziyette de, tatbik
edilecek cezaî müeyyideler pek gayri kâfi hatta gayri mevcud idi.
Bu itibarla bankalar kanunu lâyihası, seri bir inkişaf seyri takip eden milî
tasarruf hareketine lâyik olduğu ciddi ve hakiki, ehemmiyeti inkâr edilemeyecek
bir teminat bahşetmektedir.
Bir bankanın aktifi, bu müessesenin bütün alacaklarını, menkul ve gayrimenkullerini hulâsa mevcud varlığın tamamını ifade eder.
Lâyihanın yeni bir başka hükmü de iflâs vukuunda tasarruf mevduatının im
tiyazlı kısmının tasfiye neticesi beklenmeksizin sahiplerine tediyesini istemek
suretile tecrübelerin verdiği mühim bir neticeyi tesbit eylemektedir.
Umumiyetle iflâs vukuunda tasfiyenin neticelerini alabilmek için oldukça
uzun bir müddetin geçmesine ihtiyaç hâsıl olmakta ve bu müddet içinde hakikî
tasarruf erbabı müşkil vaziyette kalmaktadır.
b) Bu iki hükümden maada lâyiha bir teminat unsuru daha ihtiva etmektedir.
Bankalar taahhütlerine karşı bulunduracakları umumî disponiplitcden mâada
kabul eyledikeri mevduatın yüzde on beşine muadil ayrıca bir munzam karşılık
tesis etmek mecburiyetindedirler.
Bankalara bu emniyet tedbirine intibak için mühlet verilmiş ve munzam kar
şılığın tesisinde bu maksatla tedrici bir sistem takip olunmuştur. Beş sene bu mun
zam karşılığın bilhassa Devlet dahili istikraz tahvilâtından müteşekkil bulunması
iki mühim fayda temin etmektedir:
I- Memleket borsalarında nazım rolü oynanabilmesi imkân ve vesaitinin mev
cudiyeti bu tahvilâtın kıymetlerinin muhafazası için en değerli bir teminattır.
II- Bu tahvilâtın mühim bir gelir getirmesi randıman bakımından bankalar
için büyük ehemmiyeti haizdir. Çünkü; verimsiz, gelir getirmeyen bir karşılığın
kaybettirdiği kazanca riskli, tehlikeli teşebbüslerle elde etmeğe mahal yoktur.
Mevduatın azalması nisbetinde bu munzam karşılığın tenezzüle tekabül eden
kısmının derhal nakte tahvil, taahhüd ve mecburiyeti Devlet ve hazine için mut
laktır. Hazine, muamelâtı nakliyesini bunu karşılayacak surette idare ve tanzim
edecektir.
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İlk mubayaa fîatinanazaran bankaların, fıat tebeddülü yüzünden, her hangi
bir zarara duçar olmamaları lâyihanın sarih düşüncesidir. Layihanın tasdikli
fiatten maksadı, kontrolü temin olup bu kavid mezkûr tahvilâtın Merkez bankasın
dan mubayaası mecburiyetini ifade etmez.
O tuzdördüncü madde : Bu maddedeki hak, umumî mevzuatımız bakımından
çok sarih ve mutlak olmakla beraber her hangi bir yanlış tefsire mahal bırak
mamak üzere lâyihada bir defa dahi katiyetle ifade edilmiş olmasında fayda
görülmüştür.
Bütün bu emniyet tedbirlerinden başka bankaların kabul edebilecekleri
tasarruf mevduatı için de azamî bir had kabul eden mevduatı koruma kanununun
bu husustaki hükümleri bu lâyihada yer bulmuş ve yalnız nisbetler, tediye edilmiş
sermaye ve ihtiyat akçeleri yüksek olan bankalar lehine ufak bir tadile tâbi tutul
muştur.
Otuz beşinci madde : Muhtemel riskler karşılığı; bu madde, bankaları uzun
müddet, ticaret kanununun 462 nci maddesinin ve esas mukavelelerinin mecburi
kıldığı ihtiyatlardan başka bir provizyon ayırmağa mecbur etmekle bu mües
seselerin bünyelerini kuvvetlendirmek gayesini takib etmektedir.
Tecrübe göstermiştir ki bazı malî müesseseler senelerce yüksek temettü tevzi
ettikleri halde mecburî ihtiyat akçesi olan yüzde beşlerden gayri şimdiye kadar
esaslı bir ihtiyat tefrikini düşünmemişlerdir.
Bankalar ihtiyatları için 2395 numaralı kazanç vergisi kanununun on dördün
cü maddesi mucibince vergi de vermeyeceklerdir.
Otuz altı, otuz yedi ve otuz sekizinci maddeler: Defterler, üç aylık hesap
hulâsaları ve blânçolar hakkında mevduatı koruma kanununun bu meselelere
dair ihtiva ettiği prensipler takviye edilmek suretile bu kanun lâyihasında yer bul
muştur.
Otuz dokuzuncu maddenin istihdaf ettiği gaye şudur: Türk tasarruf erbabının
bankaların Türkiyeye aid blânçolarını takip edebilmeleri lâzımdır. Bilançolar ve
ilân etmek keyfiyeti yalnız bir kısım bankalara hasr ve tahdid edilemez. Bu mec
buriyetin bütün bankalara teşmili zaruridir.
Kırkıncı madde: Bu madde mevduatı koruma kanununun prensiplerini aynen
ihtiva etmektedir:
a) Memleket dışındaki faaliyetler için sermaye çıkarmak müsaadeye bağlıdır.
b) Ecnebi memleketlerde teşekkül edip Türkiye 'de şube açmış bankalar Tür
kiye 'deki şubelerine tahsis ettikleri sermayeyi veya alelûmum bankalar kabul et
tikleri mevduatı ecnebi memleketlerde plasman ve tevdiat suretiyle istimal
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edemezler ve Türk borsalarında kote olmayan esham ve tahvilât iktisabında ve
bunlara mukabil kerdi küşadında kullanamazlar.
Kanunun yukarıda tasrih ettiğimiz ahkâmı âmiresine riayet etmemek, mev
duat kabul eden bankalar için bu husustaki iznin geri alınmasını istilzam edeceği
gibi, banka, dirijanları için de hukukî ve cezaî hükümlerin tatbikini intaç ey
leyecektir.
Bu itibarla lâyiha mevduatı koruma kanununun bu mühim prensipleri için
kuvvetli ve müessir müeyyideler getirmektedir.
Bilanço ve üç aylık hesab hulâsaları formülleri Maliye ve İktisad vekâletlerince müştereken tesbit edileceğine ve her üç ayda bir defa alakadarlarca bu
vekâletlere birer nüshası tevdi edileceğine göre Devlet namına bu vekâletlerin
tehlikeli vaziyetleri vakit ve zamanile görebilmeleri mümkün olabilecektir.
Kırk birinci madde: Bankalar muhabirleri ve şubelerde hesap mutabakatı el
de etmeden senelik bilançolarını kapatamazlar. Çünki bilanço başka türlü hakiki
vaziyeti gösteremez. Bundan başka, mutabakat elde edilmediği takdirde bir takım
suiistimallerin gizlenmesi ihtimali vardır.
Kırk ikinci madde: Ticaret kanununun 66 nci maddesinin zikreylediği
"musaddak kopye defteri" son sistem yazı ve hesap makineleri kullanan malî
müesseseler için maksatsız bir mükellefiyet haline girmiştir. Esasen kazanç ver
gisi kanununun 15 inci maddesine göre bu kanunun 2 nci maddesinde edilen
ticarî teşebbüsler muayyen şartlar dahilinde kopye defteri tutmakla mükellef
değildirler. Bununla beraber lâyiha buistisnaiyeti senelik bilançoları yekten on
milyon Türk lirasını geçen bankalara hasr eylemiştir.
Kırk üç, kırk dört ve kırk beşinci maddelerle on dördüncü maddenin son fık
rası Mesuliyet ve ceza faslı:
Bu kanunun hükümlerine yani bazı esaslı emniyet ve seyyaliyet prensiplerine
riayet edilmek şartile, lâyiha bankaların jestiyon salâhiyet ve mesuliyetini tama
men hissedarlar heyeti umumiyesine müntehap idare meclisine ve onun içinden
seçilecek idare komitesine ve bankanın teknik uzvu olan umum müdürlüğe bırak
mıştır.
Fakat bu salâhiyet ve teşebbüs hakkının tabiî bir karşılığı olarak ta baş
kalarına aid servetleri, millî tasarrufu işletenlerin muayyen saha ve mevzulardaki
cezaî ve hukukî mesuliyetleri sarih olarak tesbit olunmuştur.
Bu hükümler gerek millî tasarruf ve gerek bankanın bütün alacaklıları için en
müessir ve pratik bir teminat teşkil etmektedir. Bununla beraber bir taraftan hüs
nü niyet sahibi diri/anların haksız yere mesul olmamalarını temin için de lâyiha455

da icap eden hükümler konulmuştur. Diğer taraftan mesuliyetin nazari kalmaması
için idare faslında esaslı tedbirler alınmıştır.
Bu lâyihanın istihdaf ettiği gayelerden biri de halkın ve tasarruf sahiplerinin
suiniyet erbabına karşı himaye ve müdafaasıdır. Bu suretle başka bir cepheden
halka ve tasarruf sahiplerine muhtaç oldukları malî emniyet havasını temindir.
Bir bankanın kuruluşuna, hisse senetlerine ve tahvilâtına dair hilafı hakikat, hal
kı aldatıcı, iğfal edici neşriyatta bulunularak "mali dolandırıcılık" etmek isteyen
lerin bu hareketlerine mâni olmak üzere lâyihanın kırk beşinci maddesi yazılmış
tır.
Kırk altıncı madde : Hissedarlarının malı olduğu kadar memleketin de malı
olan ve millî iktisad hayatında çok önemli vazifeler görmesi icap eden bankaların
hakikate mugayir şayialar ve neşriyat ile şantaj, tehdit ve sair garez mahsulü
veya gayrimeşru menfaat celbi gayesini güden hareketler yüzünden sayıl
mamalarını temin eden 46 ncı maddenin tedvinine lüzum görülmüştür.
Tecrübe bir bankanın itibarının halk nazarında hakikate uymayan neşriyat ve
şayialar ile ihlâl edilmesinin pek kolay olduğunu göstermiştir. Maamafih madde
yalnız suiniyet erbabının hareketlerini mene matuf olup objektif tenkitler her
zaman mümkün, hakikate muhalif olmamak şartile tenkit salâhiyeti daima gayri
mahduttur.
Kırk yedinci madde : Hemen bütün garp memleketlerinde tatbikat sahasına
girimiş olan "ifşayı sır" cürmünü tecziye etmekle beraber mensub olduğu mües
seseye müteallik malûmatı müesseseden bankaları lehine kullananlar için de
cezaî müeyyide tayin etmiştir.
Kırk dokuzuncu ve ellinci maddeler: Yeminli bankalar mürakipleri bu mad
de yeminli bankalar murakıplerinin kontrol salâhiyetlerini bankanın kredi tevzi
ve idaresine teşmil etmektedir. Kredi mevzuu gibi nazik ve mulâk bir işe yeminli
de olsa Devlet murakıplerinin direkt müdahalesi, tahriri ve şifahi istihzalarda
bulunması istihdaf edilen maksat ve gayeyi temin edemeyeceği gibi aksine banka
ve kredi sisteminde lüzumsuz sarsıntı tevlit edebilir.
Bankaları riskten koruyacak en müessir çare: "salâhiyet" ve "teşebbüs " mef
humları mukabilinde "hakikî mesuliyet" mefhumunu vazeden düsturdur.
Yukarıda arzeylediğimiz veçhile: mesele yalnız kanunen tesbit edilecek kredi
hadlerine riayet etmekten, kanunen menedilecek kredi şekillerini tatbik etmemek
ten ibaret değildir. Asıl mesele bu kredilerden müstefit olacakların solvabilitesini
bütün anasırı ile birlikte tahlil ve teşhis edebilmektedir.
Kredi idare ve tevzii dışında kanun lâyihası yeminli mürakiplere mühim va
zifeler tahmil etmektedir. Eğer bu vazifeler hakkile ifa edilir ve elde edilecek
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bilanço ve hesab hulâsaları da mesleki tecrübe ve vukufun verebileceği bir görüş
kuvvetile tahlil ve tetkik olunursa, Devlet tehlikeli vaziyetleri vakit ve zamanile
görebilir ve umumî mevzuatı kanuniyemiz hükümleri dahilinde tehlikeyi ön
leyebilecek tedbirler alabilir.
Müteferrik hükümler madde elli bir ve elli iki; Sahipsiz mevduata aid olup
mevduatı koruma kanunundan aynen alınmıştır. Şu kadar ki 3035 tarihli amortis
man sandığı kanunu mevzubahs mühleti 4 seneden 2 seneye indirmiş bulunduğun
dan burada ona göre tadilât yapılmıştır.
Madde elli dört : Mevduatı koruma kanunu; mevduat kabulüne mezun ol
madığı halde mevduat kabul eden şahıs ve müesseseler için bir kanunî müeyyide
ihtiva etmediğinden bu madde ile bu noksanı doldurmuş oluyoruz.
Elli beşinci maddenin son fıkrası: Millî bankayı tarif etmektedir. Bu lâyiha
nasıl Banka kelimesinin gelişi güzel unvanı ticaret olarak kullanılmasına mâni ol
mak istiyorsa, "Millî banka " sıfatının da haksız yere kullanılmamasını temin ede
cek hükümler koymaktadır.
Bu suretle; diğer hususî kanunlarda mevzubahs olan millî banka tabiri bu fık
radaki vasıf ve şartları haiz bankalara aittir.
Elli altıncı madde : Bu lâyiha, yukarıda arzeyleliğimiz veçhile, kanunî mev
zuatımızda şimdiye kadar mevcûd olmayan yeni esaslar veprensibler vazetmek
tedir. Nasıl bazı muameleler için intibak mühleti verilmiş ise idarî teşkilât ve esas
mukavelenin tadili ve bu kanun hükümlerine uydurulması için de bir sene mühlet
verilmektedir.
Elli sekizinci madde: Bu kanunun hükümleri dairesinde beyannameler alınıp
vaziyet yeniden tesbit edilinceye kadar tasarruf mevduatı sahiplerinin himayesiz
kalmaması için derpiş olunmuş ve bir intikal devresine aid hükümleri ihtiva et
mekte bulunmuştur.1
Bu tasan iktisad, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinde de incelendikten
sonra 1 Haziran 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ivedi
olarak görüşülmeye başlandı. Tasarının tümü hakkında söz alan Afyon Millet
vekili Berç Türker şunları söyledi:
Sayın arkadaşlar, bu gün Yüksek Kamutaya arzolunan bankalar kanununu,
muhterem İktisad Bakanının inisiyativ i ile meydana konmuş önemli bir kanundur.
Kendilerini candan tebrik ederim. İktisad encümeninde bu kanun arz ve amik tet
kik edildi, maddelerdeki her bir nokta üzerine incelemeler yapıldı ve bu kanunun
ehemmiyeti tesbit edildi. Diğer muhterem encümenler de bu kanunu gözden geçir
diler ve kıymetli mütalealarını yazdılar.
I TBMMZb. C, V. Devre, C.12, S.Sayısı: 204, s.1-9
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Ben diyorum ki böyle bir kanım çoktan beri mevkii meriyete vazedilmiş ol
malıydı. Memleketimizdeki bankaların bir kısmı, başıbozuk bir halde yürümekte
idiler. Banka usul ve kaidelerine ait muamelelerde bulunanlar vardı. Hissedar
larının ve halkın menafiini korumak şöyle dursun, çok defa mevduat sahiplerinin
paralarını ve hissedarların menfaatini ayak altına alarak tehlikeli işlere
girişiyorlardı.
Bundan maada, ecnebi bankalar, sermayelerini Türkparasile tesbit etmezler
di. Türkiye 'deki muamelelerine dair ayrı bir bilanço çıkarmazlardı. Bu notlar da
halledilmiştir. Banka unvanını taşımağa layik olmayan şayanı itimad olmayan
müesseseler artık iş göremeyeceklerdir.
Velhasıl bu kanunla Cumhuriyet Hükümeti bankaları murakabe altına alarak
bilhassa mevduat sahihlerini himaye ediyor. Hükümet, bankada filanın nekadar
parası vardır, asla bununla meşgul olmuyor ve olmak istemiyor. Hükümet
murakıblerine bu cihet menedilmiştir. Hükümetin maksadı, sırf bankaların sağ
lam temeller üzerine kurulmuş olmalarını ve sağlam iş yaptıklarını görmek is
tiyor. Bundan bir kaç sene evvel Amerika 'daki bankalar kontrolsuz iş gördük
lerinden dolayı yüzlerce banka iflâs etti ve halk milyonlarca para gaybetti. Ruzvelt gelir gelmez bu işi düzeltti, bankaları bir kanun dahilinde işlemeğe icbar et
ti. Ve iflâsların önüne geçti ve halkın servetini muhafaza etmek çaresini buldu.
işte ismet İnönü Hükümeti de bu gayeyi güdüyor ve Yüksek Kamutayın mev
zuu bahsolan kanunu kabul buyuracağına tereddüd etmiyor.
Sayın arkadaşlar; mütareke senelerinde ve Damat Ferid hükümeti zamanın
da maliye işleri berbad bir halde idi ve mütemadiyen Ziraat Bankası 'ndan para
çekiliyordu ve bu bankanın temeli sarsılmağa başlamıştı. Meclisi idare azaları
şiddetli bir protesto mazbatasını imzaladılar ve müdürü umumî vasitasile Damad
Feride verildi. Damad Ferid bilhassa bankanın altın stokunu almaya çalışıyordu.
Prodesto mazbatasını okuduktan sonra Damad Feridin cevabı şu olmuştu:
"Memleket batıyor, Ziraat bankası da batarsa ne olur" demişti. İşte o zaman
ki mütedenni ve garib zihniyet, işte o zamanki yıkıcı ve batırıcı zihniyet hamdolsun o kara günler yerin dibine geçmiştir.
Sayın arkadaşlar; bugün parlak bir cumhuriyet rejimi vardır, bugün büyük
önderimizin yüksek direktiflerile yüriyen çok muhterem İsmet inönü Hükümeti
diyor ki; hem memleketimiz ilerliyor ve daima yükselecektir, ve hem de ban
kalarımız batmayacak ve daima yaşayacaktır ve halkm manevii hayatiyesi himaye
edilecektir. Türk ulusu, Cumhuriyet Hükümetinin bu gibi önemli teşebbüslerini
büyük bir alâka ve sevinçle karşılıyor ve müsterih oluyor, işte o günkü batırıcı ve
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mütereddi zihniyet işte bugünkü sağlam temeller kuran ve islâh edici yüksek zih
niyet}
Bu konuşmadan sonra tasarının maddelere geçilmesi oylanarak kabul edildi.
69 maddeden oluşan tasarının maddeleri hakkında herhangi bir görüş bildiren ol
madığı için tasarı, 1 Haziran 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce benim
sendi. Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren ve gösterecek olan tüm kredi kurum
lan da bir düzene bağlanmış oldu.
2. YENİ KURULAN BANKALAR
2.1. Etibank
Ülkedeki maden miktarını saptamak üzere İktisat Vekâletine bağlı Maden
Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştu. Ancak kurmak yeterli değildi. Bu kurumun
çalışmalarından yararlanmak gerekiyordu. Bunun için de; bulunan ve işletilmesi
uygun görülen madenleri işletmek üzere ticari bir örgütle ilişki kurulması zorun
luydu. Oysa var olan malî kurumlar arama sırasında çok riskli olan ve büyük ser
maye isteyen maden işlerine para yatırmamaktaydı. MTA Enstitüsünün kurul
masıyla hükümet bu riski yüklenmişti.
Çağdaş uygarlığı sanayileşmede gören hükümet; bu konuda önemli atılımlar
yapmıştı. Maden alanındaki çalışmalarının büyüklüğüne paralel olarak yeni bir
kurum oluşturması kaçınılmazdı. Zira bu kurum; MTA Enstitüsünün bulduğu
madenleri işleyecek, malî bakımdan destekleyecek, yardım edecek hatta koru
ması altında olacaktı.
Su ve kömür gibi doğal kaynaklarımızdan hakkıyla yararlanılırsa, ülkemizin
uygun yerlerine kurulacak elektirik santralleriyle şehirlerimize köylerimize,
sanayi ve maden bölgelerimize ucuz elektirik ulaştırma olanağı doğacaktı. Bu da
halkın refahını yükseltecek, sanayinin gelişmesine yardım edecekti.
Büyük elektrik santrallerinin girdilerini genellikle linyit ve maden kömürü
oluşturacaktı. Bunların ucuz fîatla elektrik santrallerine verilmesi elektriğin de
ucuza mal edilmesini sağlayacaktı. Maden alanları elektriği daha ucuza alacaktı.
Temel uğraş alanı ülkenin maden ve elektrik işleri olmak üzere Etibank adıy
la bir malî bir kurumun oluşturulmasına hükümet karar verdi. Bu amaçla ve aşağı
daki gerekçeyle İktisat Vekâletince hazırlanan ve 20 maddeden oluşan tasarı İc
ra Vekilleri Heyetinin 6.VI.935 tarihli toplantısında görüşülerek Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne sunulmasına kararlaştırıldı.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.12, s.2-3
459

"Memleketimizde varlığı görünen veya söylenen maden servetlerimizin işlet
me noktai nazarından kıymetlerini tetkik ettirmek ve bunları aramak için İktisad
Vekâletine bağlı bir Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması hususunu
temin edecek kanun, bu enstitünün maksadı tesisini ve lüzumunu etraf ile anlatan
esbabı mucibe lâyıhasile birlikte, ayrıca takdim edilmişti. Mezkûr lâyihanın
kanunlaştırılması sayesinde, maden varlıklarımızın tetkik edilmesi ve aranması,
malî imkânlarını umumî bütçeden alan ve madencilik tekniğinin en son vasıtalarile kurulacak olan bu enstitü tarafından bir amme hizmeti gibi temin olunacaktır.
Faaliyetinden gereği gibi istifade edebilmek için, enstitüyü, arayacağı maden
servetlerimizden işletme tesisine elverişli görünenleri işletecek olan ticarî teşek
külleri kuracak ve bunları «financer» edecek yüksek malî bir müessese ile teşriki
mesai ettirmek ihtiyacı karşısında bulunuyoruz. Mevcud malî müesseselerimiz,
bilhassa aranma devresinde çok riskli «risque» olan ve büyük sermayeler isteyen
maden işlerine ehemmiyetli surette alâkalarını hasredememişlerdir. Maden tetkik
ve arama enstitüsünün kurulmasile, bu arama risklerinin Hükümet tarafından
deruhde edilmiş olmasına rağmen, zaten kendi yollarında pek mühim sanayi iş
lerine girişmiş olan mevcud millî müesseselerimizi, bunların bünyelerinde esaslı
tadilât yapmadıkça maden işlerile de uğraşmaya sevketmek, memleketin bu
faaliyet sahasından beklenilen istifadeyi hiç bir veçhile tahakkuk ettirmez.
Tutulacak olan en doğru yol, memleketin maden sahasındaki faaliyetinin
kazanabileceği büyük ehemmiyette mütenasib ve madenciliğin hususiyetlerine ve
şartlarına uygun yeni bir müessese kurub, kendisini bilhassa ve müstekir bir
surette bu işlerle alâkalandırmak olacaktır. Kurulacak olan bu malî müessese,
enstitünün meydana çıkarıb hazırladığı madenlerle iştigal eylemek ve onları iş
leyecek olan müesseseleri (financer) etmek, yardım ve himayesi altında bulundur
mak, bunların muhtaç olduğu büyük sermayeleri memleket menfaatine en uygun
şekilde tedarik imkânlarını araştırmak vazifelerile mükellef olacaktır.
Su ve kömür gibi tabiî kuvvet membalarımızdan hakkıle istifade edilmek
suretile memleketin en münasib yerlerine kurulacak olan elektrik santrallerinden
şehirlerimize, köylerimize, sanayi ve maden mıntıkalarımıza ucuz elektrik kuv
veti dağıtmanın, refahımızın yükselmesinde ve sanayiimizin inkişafında, ne
derece yardım edeceği kolaylıkla anlaşılır.
Bu gibi büyük elektrik santrallerinin kuvvet membalarını, umumî surette, lin
yitlerimiz ve maden kömürlerimiz teşkil edecektir ve bu madenlerin maliyet
fiyatlarına yakın ucuz fiyatla elektrik santrallerine verilmesinde, elektrik kuv
vetinin ucuza maledilmesi noktasından, büyük ehemmiyeti vardır. Bundan başka
elektrik santrallerinin mühim müşterileri bulunacak olan madenlerimizin de
muhtaç oldukları bu kuvveti mümkün mertebe ucuz satın almaları lâzımdır.
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Bundan dolayı, bir taraftan linyit ve taşkömürü madenlerimiz ile kurulacak
olan elektrik santrallerimiz ve bunlarla bilûmum madenlerimiz ve maden sanayii
müesseselerimiz arasında ki yukarıda arz edilen bu karşılıklı ticarî alâka,, diğer
taraftan elektrik istihsal, nakil ve tevzii sanayii ile madencilik arasındaki sıkı tek
nik yakınlık, halen mevcud diğer malî müesseselere verilmeyecek olan elektrik iş
lerini de maden faaliyeti için kurulacak olan yeni malî bir müesseseye gördür
meği lüzumlu vefaideli addettirmektedir.
Bu mülâhazalara müsteniden, esas iştigal mevzuu, memleketin maden ve elek
trik işleri olmak üzere teşkilini düşündüğümüz Etibank yüksek malî müessesenin
kurulmasına müteallik hazırladığımız kanun lâyihasını ilişik olarak sunuyoruz.
Büyük maden ve elektrik sanayiini kurma imkânlarını karşılayacak surette
tasarladığımız bu bankanın, alâkadar olacağı iki mühim sanayi şubesinin ham
veya mamul mahsullerini ve enerji müstahsalâtını en iyi şekilde sürmek için ay
rıca ticarî mevzularla da iştigali ve yukarıdan beri sayılan bütün mevzular üzer
ine banka muamelâtı ve kredi işleri yapmak suretile müessesenin malî imkân
larından azamî surette istifade etmesini temin eylemesi esas iştigal mevzularının
tabiî icabları telâkki edilmiştir.
Bu bankanın itibarî sermayesi, iki misli arttırabilmek üzere şimdilik 20 mil
yon lira olarak derpiş edilmiştir, Hükümet, Etibank'a muktazi sermayeyi bilhas
sa İktisad Vekâleti bütçesine ilâve edeceği tahsisatı, makbuz mukabilinde defaten
ödemek ve bundan başka bankanın blânçolarındaki safi temettüleri, itibarî ser
mayesinin tamamı tesviye edilinceye kadar, sermayesine ilâve suretile kendisine
bırakmak yukarıda sayılan iştigal mevzuları arasındaki işler için kurulmuş olan
ticarî teşekküllerdeki Hükümet veya Hükümete bağlı müesseselerin iştirak his
selerini devretmek, ruhsatname veya imtiyaz halindeki maden haklarını, elektrik
istihsal, nakil ve tevzi imtiyazlarını veya bu gibi haklara bağlı olub kıymetlen
dirilmesi iktiza eden arazi ve demirbaş eşyayı devretmek suretlerile temin edecek
tir.
İdarî bünye itibarile, Etibank'in teşkilâtı ve hesablarının murakabesi, müm
kün mertebe Sümerbank 'a muadil olacak surette düşünülmüştür.
Kurulmasında beklediğimiz gayeyi temin maksadile teşkil ve bünyesini
yukarıda arz ettiğimiz bu bankanın meydana getirilmesine müteallik bulunan
ilişik kanun lâyihasının kanunlaştırılması için Büyük Millet Meclisine tevdi
buyurulması Yüksek tasviblerine arz olunur." l
1 bkz. TBMM Zb. C, V. Devre, C.4, S.Sayısı: 212
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İktisat, Maliye ve Bütçe encümeninde de incelenen tasan bazı değişiklikle 14
Haziran 1935'te TBMM'i gündemine alınmıştır.
Yasaya göre, Etibank hükmi şahsiyete sahip olacaktı. İktisat Vekâletinin iz
nini alarak Ankara dışında da şubeler açabilecekti. Ticari yöntemlerle çalışacak
muhasebei umumiye, artırma ve eksiltme ve ihale yasası ile Divan-ı Muhasebatın
vize ve denetimine tabi olmayacaktı. İcra vekilleri Heyetinin karan ile faizli-faizsiz, ikramiyeli-ikramiyesiz tahvil çıkarabilecek, 15 yıllık vadeye kadar borçlanma
yapabilecekti. Ancak borçlanmanın tutarı 20 milyon lirayı geçemeyecekti.
Etibank, maden cevherleri, taşocağı madenleri, madeni ham maddelerle maden
malzemesi almak, satmak ve bunların alımına, satımına aracı olmak, elektrik
üretmek, üretilen elektriği taşımak, dağıtmak, işletmek, santraller kurmak, hatlar
yapmak, elektrik malzemesi üretecek fabrikalar yapmak, elektrik malzemesi;
aleti, makinaları alıp satmak, bu amaçlarla şirketler kurmak, kurulmuş olanlara
ortak olmak, bankacılıkla uğraşmak zorundaydı. Ayrıca, Etibank avans ya da borç
vermeyi ancak kendinin kurduğu ya da ortak olduğu sanayi ve ticaret kurumlarına
yapabilecekti.
Etibank; genel direktörü de dahil olma üzere bir başkan dört üyeden oluşan
beş kişilik bir idare meclisi tarafından yönetilecekti. Genel direktörün üç yardım
cısı olacaktı. Bunlardan birinin maden diğerinin elektrik ve üçüncüsünün de ban
kacılık alanında uzman olması gerekiyordu.1 Meclis Başkanı, genel direktör ve
yardımcıları İktisat Vekilinin, bir üye Maliye Vekâletinin isteği, icra vekilleri
heyetinin kabulü ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacaktı. Bir üye de genel
heyetçe seçilecekti. Atanacak ve seçilecek başkan ve üyelerin bankacılık, maden
cilik, maden ve elektrik sanayi işlerinde uzman olması gerekiyordu.
İdare Meclisi Başkanı ve üyelerinin görev süresi üç yıldı. Tekrar seçilebilme
hakları vardı.
2.2. Denizbank
Üç tarafı denizle çevrilmiş olan ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve
ulaşımın kolaylaştırılmasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti denizlerden de
yararlanmanın yollarını araştırmıştır. Bunun için deniz filosunun yenileştiril
mesine gereksinim duymuştur. Bu amaçla sermayesi devlet tarafından kar
şılanacak bir bankanın kurulması yararlı bulunmuş ve bu konuda bir çalışma baş
latılmıştır. İktisad Vekilliğince hazırlanan yasa tasarısı İcra Vekilleri Heyetinin
11 Mayıs 1937 tarihinde yaptığı toplantıda görüşülmüş ve Meclis'e sunulması
kararlaştırılmıştır.
1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.4, s.207-210
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24 Mayıs 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisine aşağıdaki gerekçelerle
sunulan tasarı ilgili encümenlere gönderilmiştir.
Denizbank Kanun Projesi Esbabı Mucibe Lâyihası
Memleketlerin ekonomi hayatında alelumum münakalâtın ve bilhassa üç
bucağı denizle çevrilmiş memleketimizin ekonomik kalkınmasında deniz işlerinin
ehemmiyeti izahtan müstağni bulunmaktadır
Memleketin en hayati menfaatlerile alâkadar bu ekonomi şubesinin ancak
Devlet sermaye ve otoritesi ile kurulabileceğini bilen Cumhuriyet rejimi, deniz iş
lerimizde de filomuzu yenileştirmek için tahsisat vermek bir kısım deniz teşekkül
lerini etatize etmek gibi mühim adımlar atmış bulun maktadır.
Ancak memleketin ziraî ve sınaî hayatındaki inkişaf ve memleket iç
piyasalarının tedricen deniz kıyılarına, bağlanmasındaki ilerleyiş, hem memleket
sahilleri arasında ve hem de memleketten dışarıya ve dışardan memlekete
münakale ihtiyacını halen artırdığı gibi günden güne artıracaktır.
Bu itibarla münakale ve muvasale icablarından emin muntazam ve ayni
zamanda ihtiyaca cevab verecek şekilde tanzimi zamanı gelmiş bulunmaktadır ki,
bu ihtiyaç yalnız denizde münakalenin emin ve muntazam unsurlar çalıştırmak
suretile temininden ibaret olmayıp muhtelif şubelere inkısam, eden bütün deniz
hizmetlerinin biri birini tamamlayarak muhtaç olduğunun münakale icabların
dan bir kül halinde ve muayyen bir sistem dahilinde tanzim ve yekdiğerine muvazi
olarak inkişaf ettirilmesi için bir noktada teksifi icab etmektedir.
Diğer taraftan deniz işlerimize aid teşkilâtın bir kısmı halen Devletleştirilmiş
bulunmasına rağmen bunların Devlet idaresi, Devlete aid ticarî müessese, hususî
sermayeli ve imtiyazlı müessese itibarile ve bir birinden mahiyeten ayrı şekiller
le idare edilmesi, birleştirilmekten maksad olan hedef ve gayeyi temin edememek
tedir.
Bu günkü vaziyet bu şekilde olduğuna göre deniz teşkilatımızın plânlı ve şuur
lu çalışabilmesi için bütün bu işlerin bir elde toplanmasına ihtiyaç olduğu kana
atine varılmış ve böyle bir teşekküle ise ancak uhdesine verilecek hizmetlerin ay
nı zamanda mühim olan finansman ve kredi işlerini tanzim ve idare edebilecek
kabiliyette olması düşünülerek kendisine hakikî bir banka mahiyeti verilmesi
zarurî görülmüş ve bu maksadla da Denizbank kanunu projesi hazırlanmıştır.
Kuruluşundaki sebeb ve zaruretlerin ana hatları bu şekilde arz ve izah edilmiş
olan bankanın temin edeceği başlıca faydalar şu suretle mülâhaza edilmiştir:
1 - İktisad Vekâletinin bu günkü kadrosu ile kâfi derecede kontrol edilmesine
imkân olmayan deniz teşekküllerinin Denizbank vâsıtasile bir elden ve aynı
zamanda hem daha iyi ve hem de ticarî, malî ve teknik icablar dairesinde idaresi
imkânları elde edilmiş olacaktır.
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2 - Ticarî mahiyette ve hükmî şahsiyeti haiz bir teşekkül olarak kurulacak
olan Denizbank, Eti ve Sümer gibi mümasili bankalarda bittecrübe sabit olduğu
veçhile, kendi iş programının tatbiki için hariç ve dahilde daha kolay krediler
temin edebilecektir.
3 - Ticaret ve teknik esaslar dairesinde, iş görecek olan bu banka Devlet sis
tem ve formalitelerine tâbi tutulmayacağından idaresindeki teşekküllerin işlerini
daha geniş ve daha basit imkân ve sistemlerle yürütebilecektir.
4 - Deniz nakliye hizmetleri üzerinde iş birliği vücude getirilmek suretile hal
kın muhtelif müesseseler ve mercilerle olan iş irtibat ve münasebetinin doğurduğu
müşkülât ortadan kaldırılmış olacaktır.
Bundan başka kendi sahası dahilinde inkişaf etmek zaruretinde olan bu gün
kü müteferrik teşekküllerin bu maksadla sarfedecekleri para bir elde toplanarak
bütün deniz mevzuunun kül halinde mütaleası ve ehemmin mühimme tercihi
suretile inkişaf işlerinin plânlı surette tatbiki ve rantabilitesi az ve bu yüzden de
kendi bünyesi ve varidatı dahilinde inkişafı kabil olmayan hizmetlerin, dış kısım
ların fazla varidatile takviyesi mümkün bulunacaktır.
Hazırlanan projede yukarıda izah edilen sebeb ve zaruretler yüzünden ban
kanın umumî heyetle idare meclisi teşkilâtı, murakabe sistem ve şekilleri ve mazhar olacağı müsaadet mümasili millî bankalarımızın kanunlarındaki hükümlere
göre yapılmıştır.
Kendisine intikal eden ve âtiyen iltihak edecek veya kendisi tarafından kuru
lacak olan müesseselerin mahdud mesuliyetli şirketler veya hükmî şahsiyeti haiz
ticarî teşekküller mahiyetinde idare edilebilmesi hususu da hükümetin takdirine
bırakılmıştır.
Bu bankanın sermayesi, kanunun aid olduğu maddesinde de tasrih edildiği
üzere, hâlen mevcut ve bu lâyiha hükümlerine göre aynen bankaya devredilecek
olan müessesatın gerek takdir edilmiş ve gerekse de bu proje mucibince takdir
edilecek kıymetlerinden teşekkül edecektir.
Teşkilâtın sahib olacağı haklara mütedair hükümler yine mümasili ban
kaların kanunlarındaki ahkâma tevflk edilmiştir.
Hükümler meyanında ayrıca, bankaya intikal edecek memurların mükteseb
hukukunu müemmen kılacak ahkâma dercedilmiş bulunmaktadır.'
İktisad, Maliye ve Bütçe encümenlerince incelenen tasarı gerekli düzelt
meler yapıldıktan sonra 24 Aralık 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
görüşülmeye başlanmıştır. Milletvekilleri bu tasarı dolayısıyla söz alarak şunları
söylemişlerdir:
/ TBMMZb. C, V. Devre, C.21, S.Sayısı: 38, s. 1-2
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Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : Sayın arkadaşlar; Sayın Hükümetimiz
tarafından bu gün Kamutaya teklif edilen Denizbank Kanununa dair mülâhaz
alarımı muhtasar surette arzetmek isterim.
Denizbank bütün deniz işlerile alâkadar olan bir takım müesseselerin birleş
tirilmesi maksadile kurulacak bir bankadır.
Ancak bir banka teessüs ederken, en evvel düşünülecek şey nakdî sermayedir
ve bu da hisse senedi veyahud tahvil çıkarmak suretile olur.
Bu gün, işe başlayacak olan Denizbank 'in sermayesi bir takım eski gemiler
den, dubalardan, fabrikalardan, rıhtımlardan, demirbaş eşyadan ibaret olub nak
dî sermayesi de, devredilecek müesseselerin kasalarında bulunan ihtiyaca kifayet
etmeyecek, az mikdarda nakitten ibarettir.
Hükümet diyebilir ki; Denizbank sırf Hükümet müessesesidir, hisse senedi
çıkarmak lüzumu yoktur. O halde niçin Hükümet muayyen nakdî bir sermaye tah
sis etmiyor. Hiç olmazsa fonds de roulement için mühim nakidparaya ihtiyaç var
dır.
Kanunun sekizinci maddesinde deniyor ki, Denizbank, Hükümetin teklifi ile
tahvilât çıkarabilecektir.
Eğer tahvilât çıkarmak şimdilik kabil değilse, Hükümet nakdî yardımda bulu
namaz mı?.
Denizbank işe başladığı zaman, kasasında, mühim mikdarda nakdî sermaye
bulunmalıdır ki, kendisine terettüb eden işleri bihakkın başarabilsin. Acaba buna
dair Sayın Hükümetimizin mülâhazası nedir?. Bunu söyledikten sonra bir iki nok
taya da temas etmek isterim.
Denizbank, bir takım işler yaparken deniz ticaretile de meşgul olacaktır. Bir
Hükümet müessesesi olmak hasebile elbette ki büyük işlere girişir, fakat bunu
yaparken bu gün deniz ticareti yapan halkın aleyhine rekabet etmiş olmaz mı? Bu
nokta üzerine sayın Hükümetimizin nazarı dikkatmı celbetmeği bir borç bilirim.
Sonra, deniyor ki Denizbank'in merkezi Ankara olacaktır. Bu pratik bir karar
mıdır? Sümerbank'ın ve Etibank'ın ve diğer bankaların merkezi Ankara olabilir,
fakat sırf deniz işlerile meşgul olacak Denizbank'in tabiî merkezi İstanbul ol
malıdır.
Merkezi Ankara olursa, bir takım fuzulî masraflara, harcırahlara yol açıla
cak ve direksiyon noktai nazarından dahi işlerin muntazam ve seri surette intaç
edilmesine mâni teşkil edecektir.
Biz bol bol harcırah vermeğe alıştık, bazı işler için. Bugün olmazsa yarın ol
sun diyoruz. Eğer bu düstura göre Denizbank iş görecekse merkezinin Ankara 'da
bulunmasında bir beis yoktur.
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Biz bir tecrübe devri geçiriyoruz.
Sayın Hükümetimiz, memleketimizin kalkınması için yeni teşebbüsler ihdas
ediyor.
Denizbank'ın teessüsü de bu teşebbüsler meyanında olduğundan, sayın
Hükümetimizi tebrik eder ve Denizbank 'a muvaffakiyetler dilerim.'
Refik İNCE (Manisa) : Her kanun bir ihtiyacın ifadesidir ve her kanun bun
dan evvelki mevcudkanunu ikmal eder. Bu noktai nazardan Denizbank'ı, muhtelif
şubelere ayrılan ve deniz işlerile meşgul olan muhtelif müesseseleri bir noktada
toplamak itibarile hakikaten çok güzel ve faydalı bir müessese olarak telâkki
ederim. Bunun merkezine, veya şuna, buna taallûk eden keyfiyetler bence mad
delerde hallolunabilir. Yalnız sözümün mebdeinde söylediğim gibi, her kanun yeni
bir ihtiyacın mütekâmil bir şekilde edası ve ifadesi olduğuna göre, Denizbank
idaresinden bu memleketin isteyeceği çok yenilikler vardır. Bu gün deniz yol
larının elinde bulunan vesaitin noksanlığından doğan zaruretlere şahid olmayan
arkadaşlarımız hemen yok gibidir. Haftalarca Karadeniz sahillerinde çoluğu ile
çocuğu ile bekleyen memurlar, yığılmış olan mallarını çıkaramamasından tüccar
lar için doğan zarar ve ziyanların hepsinin esbabı, idarenin fena işlemesine at
fedilemez. Ancak vesaitinin, noksanlığına hamlolunabilir. Çok temenni ederim ki
Denizbank milletin yeniliğe doğru beslemekte olduğu heyecan ve arzu ile mütenasib bir şekilde az zamanda bu ihtiyacı tatmin edecektir. Yalnız vesaiti teminle
iktifa etmeyerek onları daha mükemmel bir hale koyduğunu görmek saadeti bizim
için çok faydalı olacaktır.
İktisad vekili arkadaşımıza, malûmu ilâm kabilinden olmakla beraber, bu gün
deniz vesaitinin noksanlığından doğan ıztırabın ifadesi olmak üzere söylediğim
sözlerle, zaten kendisinin pek yakından malûmu olan bu ciheti işaret etmiş olmak,
ve bu yeni müessesenin memleket için yeni ve meşkûr bir adım olacağını bildir
mek isterim.2
AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) : Arkadaşlar, deniz kıyıları çok olan ve
halkının pek çoğu da denizci bulunan biz Türklerin en çok muhtaç olduğumuz şey
denizciliktir. Denizbank'ın tevekkülü de doğrudan doğruya deniz idarelerinde
görülen noksanların ikmali için atılmış bir adımdır. Fakat vekil burada bu ban
kanın sermayesinden bahsederken 27 milyon liralık ayniyat ve bunun içinde biraz
da nakdî sermaye vardır, üst tarafı da kazançdan gelecek ve yahud Hükümetten
yapılacak yardımla doldurulacaktır dediler.
Mefruz kârlardan sermaye teşekkülüne akıl erdiremedim.
Emin SAZAK (Eskişehir): Sümerbank var?
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.21, s.95-96
2 a.g.e. s.96
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Ahmed İhsan TOKGÖZ (Devamla) : Başka misallerle meşgul değilim.
Mevzuubahs müessese çok mühimdir. Çünkü denizciliğe çok muhtacız. Ta çocuk
luğumdan beri yeni bir uzak deniz gemisine binmedim. Yoktur ki bineyim.
Karadeniz'e, İzmir'e işleyen, 30-40 yaşında alınmış gemilerdir. Yeni olarak ya
Şirketi Hayriyenin, yahud îdarei mahsusanın, seyrisefanin vapurlarını gördüm.
Bundan sonra ise hepsi yeni olacaktır. Bu iş büyük sermayeye muhtaçtır. 50 mil
yona değil belki 100 milyona ihtiyaç gösterecektir. Hükümetin yardımı lâzımdır.
Fakat kârla toplanacak sermaye ile diye başlarsak bu işin iyi inkişaf edeceğine
kani değilim.
Bu noktai nazardan muhterem vekil bu hususu iyice izah ederlerse minnettar
olurum.1
Ziya Gevreh ETİLİ (Çanakkale) : Bizim ananelerimizden biri olan deniz
cilik, ümid ediyorum ki bu yeni kanun ile yeni bilgi ile bu müessese yeni baştan
memlekette teessüs edecektir. Fakat benim sayın bakandan sormak istediğim bir
sual var. Şimdi hepimiz itiraf etmeliyiz ki denizcilik, uzun senelerin ihmal ve
teseyyübünden dolayı bizde çok düşmüştür. Yalnız elimizdeki malzeme değil,
elimizdeki malzemeyi işleteceklerin derecelerini dahi bu günkü fennin ve dün
yanın denizcilik sanatının icabettirdiği mevkie çıkarmak için acaba bu yeni
müessesede mütehassıslar düşünülüyor mu? Gerek idare işlerinde ve gerek işlet
mede mütehassısın yeri inkâr edilemez. Hattâ kamarotun dahi denizcilikte mühim
bir işi olduğu malûmdur. Ahmed ihsan arkadaşımızın sözlerindeki şikâyetlerin
esasını da bu teşkil ediyor zannederim. Gerçi biz kendisi gibi değiliz. Karadenize
de, Akdenize de bu gemilerle gidiyoruz. Fakat şikâyetin esbabı mucibesini teşkil
eden, asrın icabettirdiği en mütekâmil şekilde bir müesese yaptığımıza göre, el
bette ki asrın her icabına uyacağız. Elimizde kâfi derecede eleman olduğunu id
dia edecek mevkide değiliz. Acaba bu müessese için mütehassıs getirilecek midir?
Avrupaya yetiştirmek üzere adam gönderecek miyiz? 10 tane yeni gemi geliyor.
Bu 10 gemiye yeni fikir, yeni kafa ve yeni eleman lâzımdır. Sayın bakandan bunu
rica ediyorum.2
Ziya Gevher ETİLİ (Çanakkale) : Sayın Bakanım izahatına teşekkür eder
im. Elbette mutmainim. Yalnız bir noktayı tasrih edeceğim. Mevcud elemanlara
itimad. Ben hem bir deniz çocuğuyum hem de dairei intihabiyem deniz üzerin
dedir ve yaz tatilini denizde geçiririm. Ahmed İhsan Tokgöz gibi mevcud gemilere
binmekten, çekinmedim.
1 a.g.e., s.96-97
2 a.g.e., s.97
467

Ahmed İhsan TOKGÖZ (Ordu) : Ben de çekinmedim,
Ziya Gevher ETİLİ (Devamla) : Ne ise. Mevcud elemana itimad meselesin
de ben itimad etmem demedim. Bulundukları seviyenin çok yükseğine benim söy
lediğim -ki mevcud eleman da bu fikirdedir- bulundukları seviyeden çok yüksek
lere hamle ile atlamalarıdır. Benim kasdım budur. Ben, bu çürük addedilen
vesaite ve mevcud elemanlara güvenen ve onların fevkalbeşer bir gayret sarf et
tiğine inanan bir insanım. Başka türlü olamaz. Daha evvelki gün denizlerde olan
facia da bunun birinci misalidir. Kendine güvenemeyen adam bu teknelerle bu
denizlere çıkamaz. Onlar daima benim kafamda, en yüksek fedakârlığı yapmış ve
yapar insanlardır. Fakat bu fedakârlık, benim burada bu hamleyi söylememe
mâni olamamalıdır. Benim söylediğim hamle işi nazari itibabare alınırsa, bu
fedakâr insanların gerek gayretleri ve gerek memlekete verecekleri faide bunun
20-30 misline çıkar. Bilgi denilen şeyin her gün ilerlemekte olduğunu ve teknik
denilen şeyin dev adımlarile koştuğunu o insanlar da biliyorlar ve benim gibi
kendileri de takdir ediyorlar. Benim arzum, genç elemanları müterakki memleket
lerdeki gemilerde bilfiil çalıştırarak bu görgülerini arttırsınlar ve bizi de ayni
vaziyete soksunlar. Benim söylediğim tamamile teknik meseledir, itimad meselesi
değildir. Benim emelim; onların derecesine çıkmaktır. İnşaallah Sayın bakanımız
bu cihetleri nazarı itibare alırlar.'
AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) : Kıymetli vekilimizin ağzından 125
milyon liraya kadar sermayenin çıkacağını işitmek benim için bahtiyarlıktır. Çün
kü bu böyle taahhüd olunan 50 milyon lira ile, 27 milyon liralık ayniyatla,
yeniden gelecek vapurların 10 milyon lirasını hazır sermaye gibi kaydetmekle bu
iş döndürülemez. Yeni vapurlar gelecektir fakat onlar da taahhüdat karşılığıdır.
Onun için gayet cesur, çalışkan büyük milletten ve bu verimli işi getiren Hükümet
ten beklediğimiz, denizciliği kurarken sağlam yollardan, sağlam ve maddî ser
mayeler üzerinde yürümektir.
Bunu 125 milyon liraya çıkarmak çok yerinde olur. Tahvil çıkarılırsa millet
bunu seve seve verir, çünkü denizcilik çok kârlı bir iştir. Deniz aşkı bir de Baş
vekilimiz vardır. Kendisinin denize olan aşkı ile onun yanında maddi işteki vukuf
ları da çok büyüktür. Onun için tekrar söyleyeyim, tahvilât çıkarmak çok iyi bir
iştir. Halk da bunun kârlı bir iş olduğunu bilir ve verir. Fakat böyle 50 milyon lira
sermayenin 27 milyon lirası ayniyattır, yani vapurlar sipariş ettik, 10 milyon lira
kıymeti dahildir diye bunları sermaye olarak tutmak zannederim biraz tereddüdü
mucib olur.
1 a.g.e., s.98
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Bu gün gazetede okudum, Galata rıhtımından Haydarpaşa 'ya giden bir mav
na içindeki bir kaç sandalı dalga denize almış. Bu hiç bir yerde görülmüş değil
dir. Liman da bu idarenin içine giriyor, bunlarm hepsi için, çalışan, kontrollü ve
büyük sermayeli, kuvvetli bir idareye raptetmek lâzımdır.
Başbakanımızın kurduğu müessese gibi Denizbankı 'nda randıman ve mater
yal noktalar içinde yapıldığını isterim.'
Sadri Maksudi AKSAL (Giresun) : Arkadaşlar; ben bankanın teşkilâtından
bahsedecek değilim. Benim dikkatimi celbeden mesele; bu bankanın ismidir.
Biliyorsunuz ki Türk lisanı tebellür etmiş, gayet vazıh gramer kaidelerine malik
tir. Türk lisanı dünya lisanlar içinde en çok işlenmiş bir lisandır, bunu hepimiz
biliyoruz. Türk lisanında hiç bir vakit hiç bir terkip, Denizbank, Sümerbank şek
linde olamaz. Türk lisanı ıcabatından olarak, Sümer sanat demekse Sanat ban
kası, Denizbankası olur. Fakat katiyyen Denizbank isminde bir kelime Türk
lisanında yer bulamaz. Eğer bu doğru ise Merkez Bankasını değiştirerek, Merkez
Bank, iş bankası yerine de İşbank demek lâzımdır. Bunların içinde İş bankası
kelimesi tamamen doğrudur, gayet isabetle bu isim verilmiştir. Merkez Bankası
doğrudur, Türkçe 'dir. Sümerbank, ve Denizbank hiçbir vakit gramer kaidelerine
uymayan bir garibedir.2
tktisad Vekili Şakir KESEBİR (Tekirdağ) : Dinlediğimiz mütalealar
arasında muhterem hatib biraz yanlış tasvirde bulundular. Teşkili mevzubahs olan
Deniz Bank'ın hiç bir parası olmaksızın, eski, işe yaramaz bazı dubalarla ve
vapurlarla işe başlayacağını işaret etmiş oluyorlar.
Hakikat böyle değildir. Arzetmiş olduğumuz lâyiha Denizbank'a 50 milyon
lira sermaye tahsisini ihtiva ediyor. Bu sermayenin 27 milyon lirası bugün bu yeni
bankanın bünyesinde toplanacak olan muhtelif deniz müesseselerinin getirecek
leri ekseriyetle ayni, bir mikdar da nakidden teşekkül ediyor. Bu mikdarın
haricinde daha 23 milyon liralık sermaye farkı kalmaktadır ki, bunu da yine
kanunun maddesinde göreceğimiz gibi müessese tedricen kârından ilâve edeceği
paralarla ve bütçenin yardımlarile temin edecektir. Bu itibarla müessese daha
doğarken merhamete şayan bir vaziyette imiş gibi arkadaşımızın burada bir mik
dar para istemeğe kalkışmasını yerinde bulmuyorum.
Diğer maddelere aid olan mütalealara gelince; bunları maddelerinde tekrar
görüşebiliriz. Yalnız umumiyetle şunlara işaret etmiş olayım ki, banka merkezinin
Ankara'da bulunması kanunun ilk şeklinde İstanbul'da merkezin bulunması
1
2

a.g.e.,s.98
a.g.e.,s.98
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yolundaki noktai nazarlarımızın tadilini icab ettirir yapılmış bazı tetkikler ne
ticesidir. Kendileri de görmüş olacaklardır ki, lâyiha büyük Meclise arzolunduğu
zaman merkezinin İstanbul'da olması esasen bu teşekküllerin küllisinin İstan
bul 'da olması itibarile daha uygun olacağı nazarı itibare alınarak o yolda tanzim
edilmişti. Fakat o zamandan beri geçen müddet zarfında yapılan yeni tetkikat,
merkezin Ankara'da kurulmasında büyük faydalar olacağını gösterdi ki, bunun
üzerine merkezin Ankara'ya getirilmesini Hükümet namma alâkadar encümen
nezdinde rica ettim ve o yolda tashih edilmiştir.
Merkezin Ankara 'da bulunması; lüzumsuz harcırah verilmesine ve bu günün
işini yarına bırakmak gibi alışılmış olan bazı fena hallerin devamına sebeb olur
tarzındaki işaretlerini teessürle karşıladım. Hiç bir işimizde ne fazla harcırah
vermek, ne de bu günün işini yarına bırakmak gibi bir itiyad yoktur.1
Ahmed İhsan arkadaşımız sermaye hakkında biraz daha izahat vermemi ar
zu ettiler. Arzettiğim gibi bankaya 50.000.000 lira sermaye tahsis edilmiştir.
İtibari olan bu sermaye ihtiyaca göre -maddelerinde göreceğiz ki - Umumi Heyet
kararı ile ve Hükümetin tasvibi ile bir misli kadar tezyid olunabilir. Yine lüzumu
halinde tediye edilmiş sermaye mikdarında obligasyon da çıkarmak için bu mües
seseye salâhiyet vermekteyiz. Şu halde 125.000.000 liraya kadar kendiliğinden
genişlemesi mevzubahis olan bir sermaye temini imkânı karşısında bulunuyoruz.
Bugünkü ihtiyaç mevzubahs olurken 27.000.000 diye arzetmiş olduğum ayniyatın
içerisinde 10.000.000'un, siparişi verilmiş ve yakın zamanda memlekete gel
melerini beklemekte olduğumuz yeni gemilerin de dahil olduğunu tasrihe lüzum
görmüyorum. Bu gemiler birer birer ticaret filomuza iltihaka başlayınca yeni bir
gemiye binmek zevkine de nail olacaklarını şimdiden kendilerine tebşir etmek is
tiyorum.
Denizbankın deruhde ettiği hizmetlerin genişliği ile mütenasib olarak yeni bir
ruh alması yeni bir idare kurması Ziya Etili arkadaşımız tarafından ileri sürül
müş oldu. Kendilerini tatmin etmiş olacağımı zannediyorum. Bir taraftan yeni
vapurlar düşünülürken gerek deniz ticaret mektebleri gerek hariç memleketlere
gönderdiğimiz talebelerle muhtaç olduğumuz yeni elemanlar da bir taraftan
hazırlamayı ihmal etmiş değiliz. Bu gün hizmette bulunan personelimizde de em
niyet etmelerini de ayrıca rica ederim. Kendi vazifelerini hakkile ve takdirinizle
lâyik olacak veçhile ifa etmektedirler. İşin genişliğile mütenasib olarak yeni ih
tiyaçları da düşünerek daima elemanları kuvvetlendirmek ve mikdarlarını arttır
mak, daha ziyade ihtiyaca uygun bir vaziyete sokmak yolundayız. Bu maruzatım
la kendilerini tatmin ettiğimi zannediyorum.2
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.21, s.96
2 a.g.e., s.97
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Sadri Maksudi Arsal'in konuşması ve ardından Denizbankyerine Denizbankası denilmesini isteyen önergesi tartışmalara yol açmıştır. Buna rağmen o gün
tasarının birinci maddesi
Madde 1 - Hükmî şahsiyeti haiz ve Iktisad vekâletine merbut olmak ve mer
kezi Ankara 'da bulunmak üzere Denizbank adile bir banka kurulmuştur. Bu ban
kanın yapacağı muameleler bu kanun ile hususî ve ticarî hukuk hükümlerine tâbi
olup bunlar hakkında Muhasebei Umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale kanunlarile Divanı muhasebat vize ve murakabesi usulleri cereyan etmez okunmuştur.
Manisa Milletvekili Refik İnce söz alarak şunları söylemiştir.
Refik İNCE (Manisa) : Bir ufak itiraz oldu. Bu, Denizbank'in merkezi An
kara imiş gibi. Yani bu, Devletin kendisine tevdi ettiği bir vazifeyi görmek üzere
teşekkül eden müessesenin merkezini kanun meselesi yapmak doğru mudur? Bu
gün için o makinenin iyi işlemesine Ankara muvafık görülür. Teşkilât olduğu gibi
Ankara'ya getirilir. Yarın bu teşkilât merkezinin Ankara'da bulunmasının faydalı
olmayacağı, İstanbul 'da daha faydalı olacağı görülür. Binaenaleyh bu sefer, hay
di bakalım Denizbank Kanununun birinci maddesinin tadili için gelir, merkez An
kara 'dan İstanbul'a kaldırılmıştır, denir. Beş sene sonra da merkez için başka bir
yer münasib görülebilir.
Bence, tensib buyurulursa, İnhisarlar umum müdürlüğü İstanbul'da
oturacaktır diye kanunda bir madde yoktur zannederim, Yani bu gün inhisarlar
umum müdürlüğünün merkezi İstanbul olduğuna dair bir kanun hatırlamıyorum.
Yarın Ankara 'ya getirilebilir, bunun için de bir kanun yapılacağını hiç hatırıma
getirmem. Tensib buyurursanız makinenin işlemesine en muvafık görülecek yerde
0 makinenin elemanlarını çalıştırmak Hükümetin vazifei asliyesi meyanında
bulunduğu için ben buradan Ankara kelimesinin kaldırılmasını ve Hükümetin
muvafık bulacağı yerde merkezin bulundurulmasını teklif edeceğim, îcab ederse
bu gün Ankara 'da, yarın İstanbul 'da, öbür gün başka yerde olsun. Bu teklifimi
eğer encümen kabul ederse beni takrir zahmetinden kurtarırlar}
Bütçe Encümeni Mazbata Muhariri Raif Karadeniz söz alarak İnce'nin eleş
tirilerini şöyle yanıtlamıştır. Bu kanun, yeni kurulacak olan Denizbank'in istatüsü
makamındadır. Heyeti umumiye nasıl teşekkül eder, nasıl karar verir gibi şekiller,
bütün istatülerde bulunması lâzım gelen hükümler münderiç olduğu gibi bu şah
siyeti hükmiyenin yani bu ticarî şahsiyetin kanunen ikametgâhının neresi ol
duğunun statüde belli olması lâzımdır. Arzettiğim gibi müzakere ettiğimiz bir istatü olduğuna nazaran Denizbank merkezinin, onunla münasebattar olanların
bilmesi için, kanunda gösterilmesi lâzımdır. Binaenaleyh mesele Refik İnce ar
kadaşımızın dediği gibi değil, bilâkis gösterilmesi zaruridir?
1 a.g.e., s.98-99
2 a.g.e., s.99
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Bu tartışmalardan sonra madde Arsal'in önergesiyle birlikte encümene gön
derilmiştir.
27 Aralık 1937'de İktisat Vekili Denizbank'ın Ocak başında çalışmalara baş
layabilmesi için tasarının ivedilikle görüşülmesini istemiştir. Bu istek Meclisçe
kabul edildikten sonra tasan Bütçe Encümenin şu raporuyla birlikte yeniden
gündeme alınarak görüşülmeye başlanmıştır.1
Yüksek Reisliğe
Denizbank Kanununun müzakeresi sırasında Denizbank isminin Deniz
Bankası 'na tahviline dair Giresun Mebusu Sadri Maksudi Arsal tarafından ve
rilen takrir Umumî Heyetçe nazarı itibare alınarak encümenimize havale edilmiş
olmakla okundu ve konuşuldu.
Yapılan müzakere sonunda Denizbank adı Türk grameri kaidelerine mutabık
ve bilhassa alem ifade eden isimlerde bunun bir çok misalleri mevcud olduğu ve
ayrıca bu tabir Sümerbank ve Etibank gibi şivemize uygun olub telaffuzu da kolay
bulunduğu cihetle Denizbank unvanının Denizbankası 'na tebdiline lüzum bulun
madığı neticesine varılmış ve keyfiyetin böylece Umumî Heyete arzına karar
verilmiştir. Yüksek Reisliğe sunuldu.
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Bu raporun ardından söz alan milletvekilleri şu görüleri dile getimişlerdir:
İsmail Müştak MAYAKON (Siird) : Arkadaşlar, geçen cuma günü Deniz
bank kanun lâyihasının müzakeresi başlangıcında söz alan Sadri Maksudi ar
kadaşımız kanunun ve müessesenin unvanını teşkil eden Denizbank terkibine iliş1

a.g.e.,s.W9
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ti. Bu terkibin Türk gramer kaidelerine uymayan bir garibe olduğunu söyledi.
Bundan sonra Sümerbank terkibini yakalayarak ayni mantık ve mülâhaza ile onu
da çürüklüğe çıkarmaya uğraştı. Nihayet bir takrir vererek Denizbank yerine
Deniz Bankası denilmesini teklif etti. O gün Bütçe encümenine havale buyur
duğunuz bu takrir şimdi bir karar ile Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunuyor.
Sadri Maksudi arkadaşımıza göre; Türk dilinde hiç bir vakit Sümerbank,
Denizbank gibi terkibler olamazmış. Eğer Sümer sanat manasına geliyorsa o
vakit bu bankaya, Sanat bankası demeli imiş. Denizbank tarzında bir terkib Türk
dilinde katiyen yer bulamazmış. Eğer buna cevaz verilecekse o takdirde İş Ban
kasına îşbank, Merkez Bankası 'na Merkezbank demek lâzım gelirmiş. Hülâsa
Sümerbank, Merkezbank tabirleri hiç bir vakit gramer kaidelerine uymayan gari
beler denmiş.
Kanunları doğru, temiz ve düzgün bir Türkçe ile tedvin edegelen bu Meclisin
Yüksek Kürsüsünden bu derece cesur ve kati bir dil davası sürebilmek için insanın
kuvvetli bir gramerci ve ihtisasile tanınmış bir dilci olması şarttır. Bir hukuk âlimi
olarak ihtisasına hürmet ettiğim Sadri Maksudi arkadaşımın Türk dili grameri ile
pek uğraşmamış olduğunu geçen günkü ifadelerinden çok iyi anladım. Türk dili
şivesile alâkasına gelince; bu da söz götürmeyecek kadar mahduttur. Bunları bir
kusur telâkki etmek, hiç bir zaman hatırımdan geçmez. Fakat arkadaşımızı kendi
ihtisası sahasından ayrılıp başka bir ihtisasa karşı bayrak açmış vaziyette göre
cek olursam buna da sükut ederim. Eğer arkadaşımız, söze başlarken kendisinin
gramercilik yolunda bir davası ve şive bahsinde bir iddiası olmadığını ileri sü
rerek emsaline kıyasen buna da Merkez Bankası unvanını vermek hatırımdan
geçiyor deseydi ihtisasa hürmet eden bir tevazu eseri göstermiş olurdu. Halbuki
hukukçu arkadaşımız böyle yapmadı, ilk cümlede Türk gramerinin malûm ve
müdevven kaidelerinden birini, ikinci cümlede Türk şivesinin güzel bir ifade tar
zını baltaladı. Bununla kalmadı, Etibank terkibinin Sümerbank ve Denizbank terkiblerile aynı aileden ve aynı mahiyette kelime unsurlarından çıktığını unutarak
Etibank terkibini ötekilerden ayrı tutmak gibi bir tezada da düştü. Müsaadelerile
söyliyeyim ki, ortada bir garabet varsa bu garabet Denizbank terkibinde değil,
Türk gramerinin yapraklarını karıştırmadan bu davaya karışan arkadaşımızın
mantığındadır.
Hayır arkadaşlar, Sümerbank Etibank gibi Denizbank terkibinde de gramer
bakımından hiç bir kaidesizlik yoktur. Bu terkibler kıvrak bir ifade kabiliyetinin
ve güzel bir dil elestikiyetinin mahsulüdür. Hepiniz bilirsiniz ki bir dilde gramer
kaidelerini cansız ve tatsız birer kalıp olmaktan kurtararak onlara fikrin türlü tür
lü ihtiyaçlarla, hissin çeşid, çesid ihtizazlarrla mütenasip bir seyyaliyet veren en
kuvvetli âmil, şive tekâmülüdür. Bu tekâmülün seyrini takib etmiyen bir gramer,
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hayatın icablarına cevab veremiyen kaskatı bir çerçeve mahiyetini geçemez.
Nasıl ki bu tekâmüle küçük yaştan beri alışık olmayan bir kulak ta, ondaki incelik
leri mümkün değil sezemez.
Sadri Maksudi arkadaşımız Sümerbank, Denizbank terkiblerini kaidesizlikle
ittiham ederken davasını isbat edecek bir gramer kaidesi göstermedi, çünkü gös
teremezdi. Çünkü öyle bir gramer kaidesi yoktur. Bilakis bu gibi terkiblere cevaz,
kıymet ve yer veren bir kaide vardır.
Türkçede üç şekil terkibi izafi bulunduğunu bilirsiniz. Birinci şekil, terkibi
izafilerde hem muzaf, hem muzafünilyeh izafet alâmeti alırlar. Bu, terkibi izafî
şekillerinin en basitidir. Milletin hakimiyeti, Cumhuriyetin fazileti, Meclisin ruznamesi, Hükümetin muvaffakiyeti terkiblerinde olduğu gibi.
İkinci şekil terkibi izafilerde izafet alâmeti yalnız muzafın sonuna gelir. Kanun
kuvveti, Türk havrası, zekâ eseri, şive düzgünlüğü terkiblerinde olduğu gibi.
Üçüncü şekil terkibi izafilerde ne muzaf ne de muzafı ileyh izafet alâmeti
alamazlar, Darıdere, Maltepe, Adahisar, Kadıköy terkiblerinde olduğu gibi.
işte Sümerbank, Denizbank bu üçüncü şekle göre yapılmış terkibi izafilerden
dir. Bunlar gramer sayfalarında kaideleşmeden evvel dilde müeyyideleşmiş birer
dil kıvraklığıdır. Türk zekâsının Türk zarafet ve hassasiyetinin birer muvaf
fakiyetidir. Bu sebebledir ki dilimiz bu güzel terkiblere en geniş mihmannüvazlığı
ile bir yer ve cevaz vermiştir. Türkçe 'de bunlar o kadar çoktur ki, eğer Sadri Mak
sudi arkadaşımız geçen cuma günü bu kürsüye çıkmadan evvel bu terkiblerden
beş on tanesi üzerinde bir teemmül vakti geçirseydi, yahud dilci ve gramerci bir
arkadaşı ile 3-5 dakika istişare etseydi, Türk gramerini inkâr etmek ve Türk
şivesini baltalamak gibi bir hataya düşmezdi. Tanınmış dilci ve gramercilerimize
gitmeğe ne hacet, bana bile sorsalardı kendilerine azizim derdim, Türkçe'de
kulağa çok hoş gelen böyle yüzlerce terkib vardır. Meselâ Galatasaray, Ayvansaray, Bahçekapı, Kumkapı, Topkapı, Duatepe, Maltepe, Tınaztepe, Hisartepe,
Kadifekale, Çanakkale, Dağkale, Kumkale, Bakırköy, Erenköy, Kadıköy, Malıköy,
Sincanköy ve nihayet en büyüğümüzün makam fazilet ve asaleti olan Çankaya...
Eğer Sadri Maksudi arkadaşımızın hayalinde yaşayan gramere uymamız
lâzım gelseydi Ayvansarayı, Kumkapısı, Topkapısı, Maltepesi, Çankayası deme
miz icab ederdi. Ayvansaray'da bir hadise deriz, Ayvansarayı 'nda bir hadise
demeyiz. Kumkapı'dan tren kalktı deriz, Kumkapı'sından demeyiz. Duatepe'de
zafer töreni yaptık deriz, Duatepe 'sinde demeyiz. Türk ordusu düşman savletini
Çanakkale 'den kırdı deriz. Çanakkale sinde demeyiz. Gözümüz ve gönlümüz Çan
kaya 'dadır deriz, Çankaya sındadır demeyiz.
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Evet, Sadri Maksudi arkadaşımızın dediği gibi, Türkçe iyi işlenmiş bir dildir;
fakat çok şükür ki, kendisinin gramerine ve zevkine göre değil, büsbütün başka
zevklere göre ve gayet mahir eller tarafından işlenmiştir. Yoksa -eski bir tabirlenatraşide bir dile bağlı kalır giderdik.
İş Bankası, Merkez Bankası, Ziraat Bankası terkiblerine gelince: Bunların da
böyle olmaları ve kalmaları gramer icabıdır; çünkü bu üç kıymetli ve millî mües
sesemizin kanunî unvanları Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet Merkez Bankası,
Türkiye Ziraat Bankası 'dır. Böyle olmasaydı onlara Işbank, Merkezbank, Tarımbank adları verilebilir ve pek güzel olurdu.
Kaide ve şivenin yanı başında bir de umumî ahenge uymak lüzumu vardır.
Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, iktisadî, ticarî, malî firmalara konulan adlar
kısa, muciz, teleffuzu kolay terkiblerden vücude getirilir. Her millet bu hususta
kendi dilinin kabiliyetçe elestikiyetinden azamî istifade eder.
Görülüyor ki, Sümerbank ve Etibank gibi Denizbank terkibi de kaideye
muvafık, şiveye uygun, iktisadî ve malî bir firmanın unvanında bulunması lâzım
gelen bütün vasıfları haizdir. Yapılan şey doğrudur. Kabulünü Yüksek Heyetiniz
den rica ederim.'
Hasan Reşid TANKUT (Maraş): Sayın arkadaşlarım,
Meseai arkadaşım I. Müştak Mayakon söyleyeceklerimin, birinci kısmım söy
lemiş bulundu. Böyle olmakla beraber mevzu iştigal saham içinde olduğu için
söze karışmaktan kendimi alamadım. Bay Sadri Maksudi Denizbank terkibine
gramere uymuyor diye itiraz etmekle kanunun günlerce gecikmesine sebeb oldu.
Evvelâ bundan dolayı teessürümü beyana ve sonra da muhtasar bir izahta bulun
mama müsaadenizi dilerim. Muhtasar diyorum, çünkü geniş bir dil
münakaşasının yeri burası değildir. İzaha mecbur oluyorum, çünkü Bay Sadri
Maksudinin itirazı yerinde olmadığı gibi ilmî de değildir ve bu itiraz beklenil
meyen bir şekilde ve beklenilmeyen bir profesörden geldi. Bay Sadri Maksudi
Denizbank sözünün çok işlenmiş türkçemizin, gramerine göre yanlış olduğunu
Sümarbank isminin de ayni surette yanlışlığını zikretti. Bir defa büyük teessüfle
ve cesaretle arzetmeliyim ki, biz Türkçe 'mizi lâyik olduğu veçhile hâlâ işlemiş
bulunmıyoruz. Aksi olarak Türkçe 'mizin sonsuz zenginliklerini tanımak hususun
da çok geri vaziyette kalmış bulunuyoruz. Şunu da ilâve etmeliyim ki, Bay Sadri
Maksudi 'nin hepimiz gibi bellediği ve şimdi dayandığı Osmanlı grameri Türk dili
grameri olmak kıymetinden o kadar uzak olduğu tebeyyün etmiştir ki, evet bu es
ki kitabın bellenmesine devam etmek Cumhuriyet gençliğini iğfal etmek olacağı
kanaatile bu kitab bugün mekteblerden atılmıştır. Bu gün Türk dilini yeniden
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.21, s. 110-111
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derin ve geniş servetine kavuşturmak, onun yeniden kamusunu, gramerini vücude
getirmek mecburiyetile karşı karşıya bulunmakta olduğumuzu ve Türk dilinin ih
yasına aid mukaddes vazifemizi hâlâ başaramamakta bulunduğumuzu itiraf et
meliyim.
Bu mukaddes vazifenin ifasında isabetli başarı eski Osmanlı gramerine baş
vurmakla değil, yeni Türk gramerini yine Türkün ağzından dinleyerek, ona hür
met ederek ve ondan işittiklerimize kıymet vererek yapmaktır. Hep beraber Tür
kiye 'mizin şark hududundan garb hududuna kadarfikrî bir seyahat yapmamızı ve
Türk milletinin kendi köylerine verdiği bazı mürekkeb isimleri kendi ağzından
işitmemizi rica ederim:
Kars ve sair bazı vilâyetlerde Dağköy, Erzurum vilâyetinde Aşkale, Edebük,
Çobandere, Muşta Arpaçay, Bilecik ve Manisada Arpadere, Manisada Yardere,
Bilecikte Eceköy Diyarbakırda Arpatepe, Çanakkalede bir defa kendisi Çanak
kale, sonra Babadere, Babakale, Çınarköy, Kastamonu 'da Bağdere, Kırklareli 'nde Cevizköy, Tokatta Çayköy, Sivasta Çobansaray, Kastamonu 'da Elmayaka, Urfada Güneşviran, Ankara 'da Keçiören, Balıkesir 'de Serçeören, Konya ve Van 'da
Adabağ, Giresun'da Âdabük, Eskişehir'de Adahisar, Bayazıt'ta ve Tokat'ta
Adakent, Ankara ve Afyon 'da Anayurt, Ambardere gibi adlar taşıyan yüzlerce ve
yüzlerce Türk köyleri vardır.
Bay Sadri Maksudi dikkat buyurmuşlarsa bu mürekkeb isimlerin kâffesi ayrı
ayrı isim olan iki kelimenin birleşmesinden kurulmuş ve bu birleşme de fazla bir
ek almaksızın olmuştur. Bunu kuran Türklerin; Türk dilini ve Türk zevkini ken
disinin de itiraf edeceği gibi Türkçe 'yi Osmanlı gramerinin putlaşmış kalıplar
içinde tetkik edenlerden daha çok iyi bildiklerine ve tattıklarına şüphe yoktur.
Bay Sadri Maksudi de pek açık görmüşlerdir ki, Türk ağzının tatlı ve veciz
duygusuna hakkile sahib olanlar yine ve yalnız bu kıymet ve şekilde terkibler
yaratan bura Türkleridir.
Çünkü onlar tarih sürümünce hiç bir tesire tâbi olmadan kendi kendilerine
sahib olarak yaşamışlardır. Onlar Arpatepe köyüne, Arpatepesi Cevizköy,
Eceköylerine Cevizkköyü, Eceköyü demedikleri gibi Anayurd köyüne de Anayur
du ve Keçiörene, Keçiöreni dememişlerdir. Bu izahattan sonra çok ümid ederim
ki Bay Sadri Maksudi Denizbank yerine Denizbankası demekte ısrar buyurmasınlar. Çünkü Denizbank herhangi bir denizin bankası veya deniz suyundan yapılmış
bir banka değildir. Denizbank türlü nakliye vasıtaları, limanlar, tersaneler, tah
lisiye ve fenerler gibi denizlerimizle alâkalı işlerin idaresi için kurulmuş bir Dev
let müessesesidir.
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Bay Sadrı Maksudinin merak etmeleri ihtimalini düşünerek şunu da ilâve
edeyim ki Denizbank mürekkeb adını teşkil eden sözlerden deniz kelimesi kadar
bank kelimesi de Türkçe'dir. Arzu buyururlarsa bunun uzun izahını Türk dil
kurumundan ve Türk dil fakiütesiprofesörlerinden tahkik buyurmaları çok kolay
dır. Ben burada sadece hepimizin bildiğimiz (Baç) ve kendilerinin de çok iyi bil
mesi lâzım gelen (Ban) sözlerini hatırlatmakla iktifa edeceğim. Türkçe'de bu
kelimeler taahhüd para taahhüdü ve borç manalarını verirler. Garp lisanların
daki bank, banka, banko muahhar şekilleri eski kelt ve got dillerinden alınmadır.
0 devirlerde de Van şekilleri vardı.
Her halde Denizbank çok yerinde temiz ve tam Türk dili bünyesine uygun bir
isimdir. Sayın Kamutayın bu ismi kabul buyurmalarında isabet olacağını derin
hürmetlerimle arzederim.'
Bu konuşmalardan sonra tasarının maddelerine geçilmiş ve 26 maddeden
oluşan Denizbank kanunu 27 Aralık 1937'de kabul edilmiştir. Böylece:
"Hükmî şahsiyeti haiz ve iktisad vekâletine merbut olmak ve merkezi An
kara 'da bulunmak üzere (Denizbank) adile bir banka kurulmuştur. Bu bankanın
yapacağı muameleler bu kanun ile hususî ve ticarî hukuk hükümlerine tâbi olup
bunlar hakkında Muhasebei Umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale kanunlarile
Divanı muhasebat vize ve murakabesi usulleri cereyan etmez.
A) Bu kanunla uhdesine geçen ve ileri de geçecek olan inhisar ve imtiyazları
işletmek,
B) İnhisarı tazammun etmemek şartile deniz, göl nehir ve limanlarda ve bun
ların kıyılarında deniz ticareti sanayii ve inşaatı ile denizcilik mevzularına dahil
diğer her türlü işleri ve bu meyanda yapacağı deniz, göl, nehir ve liman
münakalâtının mütemmimi addolunacak ve İcra Vekilleri Heyeti kararile zarurî
görülecek iskele ve şehirler arasında kamyon ve otobüslerle nakliyat yapmak ve
bu işler için taahhüdata girişmek,
C) Denizcilik işlerinde kredi açmak,
D) Her türlü banka muameleleri yapmak,
E) Turizm işlerinin denize aid kısımlarile uğraşmak,
F) Deniz sıhhî ve içtimaî yardım teşkilâtı kurmak ve işletmek,
G) Devlet Reisine aid deniz vasıtalarını; bilûmum işletme, mubayaat, inşaat
ve müteferrik masrafları karşılığı olarak İktisad Vekâleti bütçesine her sene konu
lacak tahsisatı toptan alarak idare etmek «zere İktisat Vekâletine bağlı yeni bir
kurum daha doğmuştur..
1
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Denizyolları ve Akay işletmeleri ile Fabrika ve havuzlar idaresi, İstanbul, İz
mir ve Trabzon liman işletme idareleri, tahlisiye umum müdürlüğü, romorkörcülük müdürlüğü ve Van gölü işletme idaresi de bu kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra Denizbank'a bağlanmıştır.
3. KURULU BANKALARIN KANUNLARINDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER
3.1. Merkez Bankası Kanununda Yapılan Değişiklikler
1936 yılında Avrupada ki bazı gelişmeler üzerine Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti 1715 sayılı Merkez Bankası Kanununda bazı değişiklikler yapma
zorunluluğu hissetmiş ve bu konuda Maliye Vekâletince hazırlanan tasarı Bakan
lar Kurulunda görüşüldükten sonra 4 Şubat 1937'de TBMM'ye sunulmuştur.1 İl
gili Encümenlerde de görüşülen tasarı2 12 Şubat 1937'de TBMM'de kabul edil
miştir.3 Bu düzeltmenin arkasından Hükümet tarafından alınmış olan isabetli ted
birler neticesi olarak ekonomik işlerde görülen süratli inkişafa ve bu mevzuda it
tihaz olunan kararlara uymak ve bu bakımdan uhdelerine terettüb eden vazifeyi
ifa edebilmek mulâhazasile banka nizamnamesinde de bazı tadilât icrasına mec
lisi idarece lüzum gösterilmiş ve 28 Nisan 1938 tarihinde toplanan fevkalâde
Heyeti Umumiyede teklif veçhile tadilât icrası, kabul edilmiştir.
Bankanın yukarıda zikrolunan esbabı mucibe ile yapdığı nizamname
tadilâtının meriyet kesbedebilmesi için buna mütenazır olarak 1715 numaralı
Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu ile bu kanuna müzeyyel 2062 numaralı
kanunun bazı maddelerinde de değişiklik yapılması zaruri görülmüş ve bu amaç
la Maliye Vekâletince bir kanun tasarısı hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunul
muştur. İcra Vekilleri Heyetinin 16.V1938 tarihli toplantısında görüşülen bu
tasarı benimsenmiş ve "Yüksek Meclise" arzı kararlaştırılmış ve 18 Mayıs
1937'de TBMM'ye gönderilmiştir.4
Tasarı encümenlerde de görüşüldükten ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan
sonra 24 Haziran 1938'de TBMM Genel Kuruluna gelmiştir. Tasarı üzerinde
genel görüşme açılmış ve Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) söz alarak şunları
söylemiştir.
1 Merkez Bankasının kuruluşu için bkz. İlhan Tekeli-Selim îlkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yayını, 1981
2 bkz.TBMM Zb.C, V. Devre, C.16, S.Sayısı : 104, 1 Haziran 1936'da da küçük bir değişiklik
yapılmıştı. bkz.TBMM Zb.C, V. Devre, C.12, s. 13, S.Sayısı: 206
3 TBMM Zb.C, V. Devre, C.16, s. 177-178
4 TBMM.Zb.C, V. Devre, C 6, S.Sayısı: 293
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Sayın arkadaşlar;
Merkez bankasına dair bu gün Yüksek Kamutayda müzakere edeceğimiz
kanunun; malî noktai nazardan ehemmiyeti büyüktür.
Bu kanunum teferruatı ile muhterem encümenler meşgul olmuş ve esas itibarile bütün maddeler tasvib edilmiştir.
Müsaade buyurursanız bendeniz bu kanuna dair umumî ve şahsî mülâha
zalarımı arzetmek isterim :
Sayın Hükümetimiz memleketin kalkınması için bir çok lüzumlu ve muazzam
işlere ve teşebbüslere girişmiştir. Bu teşebbüsler para ile olur, iş hacmi büyüdük
çe para hacminin genişlemesi lâzım gelir. Meselâ, su işlerine otuz milyon lira tah
sis edersek bundan elde edilecek ziraî menfaat çok mühimdir. Madenlerimizin in
kişafı için Etibank 'a 20 milyon lira tahsis edersek bu sayede madenlerimizden is
tihsal edeceğimiz servet büyüktür.
Gene demiryollarrmızım, şoselerimizin, limanlarımızın, fabrikalarımızın in
şası için sarfedilecek paralar memleketimizin kalkınması noktai nazarmdan
zaruridir. Binaenaleyh bütün bu tabiî ve normal teşebbüslere karşılık olmak üzere
sirkülasyonun artırılması, genişlemesi, makul ve mantıkî bir tedbirdir. Buna; sir
külasyon pro-düktiv yani verimli tedavül derler, ve yukarıda zikrettiğim kalkınma
plânlar ve teşebbüsler emisyon fazlasını absorbe imtisas ederler. Her halde üç
yüz milyon liralık bütçe ile idare edilen bir devletin sirkülasyonu yüz altmış mil
yondan fazla olması lâzım gelir. Bir devlet bankasının en büyük vazifesi bu gibi
emisyona ve sirkülasyona aid işlerde regülatör yani nâzım ve ayar veren bir vası
ta rolünü ifa etmekten ibarettir. Bundan dolayıdır ki, millî kalkınmamız esnasın
da ve iş hacminin gittikçe genişlemesi yüzünden para ihtiyacını denkleştirmek ve
ayarlaştırmak vazifesi Merkez Bankası 'na terettüb eder. Bir nokta varidi hatır
olabilir. Yani, sirkülasyon kabarırsa zaten mevcud olan hayat pahalılığını biraz
daha ağırlaştırmaz mı? Bu olabilir. Eğer "hesabsız ve sunî enflâsyon " yapılırsa,
yani emisyon (improdustive) verilmiş olursa.
Halbuki, sınaî, ziraî, iktisadî ve ticarî işlerin inkişafı için sarfedilecek emis
yonlar prodüktiv emisyonlardır, normal ve tabiî emisyonlardır ve memleketin malî
vaziyetini sarsmaz. Bilâkis umumîfaaliyeti artırır. Hiç şüphe yok ki, bu malî kom
binezonların can damarı milletin, Cumhuriyet Hükümetine karşı beslediği inan ve
emniyettir.
Bundan maada Sayın Celâl Boyar Hükümetinin ve onun faal bir rüknü olan
muhterem Maliye Vekilinin, millî paramız hakkında ne kadar hassas ve müteyak
kız olduklarını biliriz. Merkez Bankası'nın başında ise ciddî ve tecrübeli bir
müdiri umumî bulunuyor.
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Kanunun mevzuunu teşkil eden malî kombinezonlara, ayrıca, millî bankalar
komitesi nezaret edecektir. Bu demektir ki, bu kontrol sayesinde, hiç bir zaman,
memleketimizin parasirkülasyonu, ihtiyacın fevkine çıkmayacaktır.
Milli kalkınma ve imar işlerimizi şimdiye kadar, millî paramızla başardık. Es
ki devirlere mahsus, istikbalimizi haleldar edici istikrazlardan tevakki ettik. Ben
ce, en salim ve doğru yol budur.
Memleketimizin hayati ihtiyacı olan demiryollar inşaatımızı şoseler, limanlar,
vapurlar inşaatını, ziraatimize müteallik sulama gibi bir çok nafı teşebbüsleri
madenlerimizin ve fabrikalarımızın inkişafını ve işlemesini durduramayız. Geriye
dönemeyiz. Biz daima ileri gideceğiz. Hedefimiz daima, yükselmektir.
Arkadaşlar, para işinde bir zaif nokta vardır. O da, ecnebi dövizi ihtiyacıdır.
Sayın Hükümetimiz her sene ayrıca bir ecnebi dövizi bütçesi ihdas ederek döviz
le tediye edilecek muhtelif borçlara karşılık olarak ecnebi dövizi proviziyonu
tedarik etmelidir ve merkez bankası da buna yardım etmelidir. Bu meselede idare
li davranmak zaruridir. Zira döviz açığını altın ihracı ile kapatmak yahud zarar
la mal satarak kambiyo tedarik etmek hiç işimize gelmez.
Dövizden bahsederken dost İngiltere Hükümeti bize on altı milyon İngiliz
liralık bir kredi verilmesine muvafakat etmiştir. Bu iş Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin en parlak malî bir zaferidir. Sayın Hükümetimizin dürüst ve ciddî
iktisadî ve malî siyaseti sayesinde atide yeni döviz kredilerin küşadı mümkün ola
bileceği kanaatindeyim. Bu kredi işinin elverişli şartlarla ve muvaffakiyetle
neticelenmesi için dört ay Londara 'da dirayet ve maharetle müzakereleri idare
eden muhterem Türk heyeti azalarını tebrik etmeği bir borç bilirim.
Sayın arkadaşlar, on iki seneden beri memleketimizin kalkınması için yapılan
harikulade gayreti ve bunun parlak semerelerini görüyoruz ve iftihar ediyoruz.
Binaenaleyh Ulu Şefimiz Atatürk'ün yüksek direktifleri sayesinde büyük işler
başaran sayın Celâl Boyar Hükümetine malî ve iktisadî sahada yeni muvaf
fakiyetler dileriz.'
Bu konuşmadan sonra maddelere geçilmiş ve tasarı kabul edilmiştir.2
3.2. Ziraat Bankası Kanununda Yapılan Değişiklikler
Osmanlı İmparatorluğundan devralınan bankalar içinde en büyüğü ülkenin ilk
ulusal bankası olan Ziraat Bankası'ydı.3 Ancak bu banka iflasın eşiğinde
1 TBMMZb. C, V. Devre, C. 26, s.318-319
2 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s.319-320
3 Bankanın kuruluşu ve çalışmaları için bkz. Yüz Yıllık Teşkilatlı Zirai Kredi, 1863-1963, Ankara,
T.C. Ziraat Bankası Yayınları, 1963, Burhan Ulutan, a.g.e., s.158 vd. TBMMZb. C, V. Devre,
C.17,S.Sayısı: 118, s.9-10
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bulunuyordu.1 Hükümet, bütçeden para aktararak, Osmanlı Bankası'ndan kredi
sağlayarak bankayı kurtarmaya çalıştı. 19 Mart 1924'te çıkarılan bir yasayla
Ziraat Bankası'na her türlü banka işlemleri yapmak ve her türlü kredi açmak yet
kisi verildi. Aynı yasayla banka anonim şirket biçimine dönüştürüldü. 1930'da
Ziraat Bankası'nın nominal sermayesi 100 milyon TL.'ye ulaştırıldı. Özel tarım
kredi kurumu şeklinde bir görüntü veren bankanın çalışmalarını yeni bir yapıya
kavuşturmak için ulusalcılar bir çalışma başlattılar. Hükümetin programına koy
duğu "Ziraî kredinin ana müessesi olan Ziraat Bankamızı kanunî murakabe altın
da bulunduracak suretde sahiblendirmek ve faaliyetini daha ziyade ziraî sahada
teksif etmek ve Bankanın sermayesini, ziraî hareket ve faaliyetlerinin inkişafını
temin edecek kıymete çıkarmalı düşüncesinden hareketle bir kanun tasarısı hazır
lanması kararlaştırıldı.
İktisat Vekâletince Ziraat Bankasını "muhtar" bir Devlet müessesesi haline
getirmeyi, Hükümetin denetimi altına almayı, Banka sermayesinin artırılması için
Hazinenin yardımını sağlamayı, Bankanın faaliyetini daha ziyade ziraî alanda
yoğunlaştırmayı öngören 12 Bölüm 67 Maddeden oluşan Ziraat Bankası kanun
tasarısı hazırlandı. Tasarı İcra Vekilleri Heyetinin 27 Ağustos 1936 tarihli toplan
tısında görüşüldükten ve onaylandıktan sonra 31 Ekim 1936'da şu gerekçelerle
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderildi.
Esbabı mucibe
Tarım bankamızı daha çok çiftçi ve köylü ekonomisine yararlı bir hale getir
mek ve onu kanun esaslarına göre kontrol imkânını sağlayacak şekilde sahiblen
dirmek gayesile "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" kanun lâyihasını yüksek
huzurunuza sunmuş bulunuyoruz.
Bu lâyiha; elde bulunan kredi kaynak ve imkânlarından Türkiye ekonomisine
yararlı istihsalde bulunan ve memleketimizin bel kemiği olan hakiki çiftçiyi fay
dalandırmak ülküsünü taşımaktadır.
Bu günkü dar kredi membalarımızı ziraatle, ziraî istihsal ile fili hiç bir
alâkası kalmamış bulunanlara, sadece toprak sahibi olmaktan başka bir içtimaî
rolü olmayanlara kaptırmamak kararındayız.
Bir tanesi bile bir milleti ortadan kaldırmağa yetecek çok çetin ve zorlu im
tihanları ve geçitleri atlatabilmiş isek bu neticeyi ailesile birlikte aile topraklarını
bizzat işleyen Türk çiftçisine ve köylüsüne borçluyuz.
Bu kanaat; lâyihanın taşıdığı bütün esas ve prensiblere hakimdir.
1 Yahya S.Tezel.Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi (1923-1950), Ankara, Yurt Yayınları, 1982,
s.364
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Ziraî servet kaynaklarımızdan azami menfaatin temin edilebilmesi için sarf et
mekte olduğumuz emeklerin yanında ziraî işletme sermayesinin de çok mühim bir
mevkii olduğuna, işletme sermayesine dayanmayan arazinin iktisadî bakımdan
bir değer ifade edemeyeceğine şüphe edilemez. Bu itibarla olduğu gibi içtimaî
hayatımızdaki geniş rolü ve tesiri itibarile de hususî teşebbüslerin başaramaya
cağı bir mahiyet ve ehemmiyette olan ziraî kredi meselesini lâyiha, bir Devlet
faaliyet mevzuu olarak ele almış bulunmaktadır.
Bu mevzuda vazife ve mesuliyet alacak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası,
kooperatifçiliği ana prensiblerinden sayar. Tarım kredi kooperatifleri ile toprak
ürünlerinin hakiki değerinden üretmenleri faydalandıracak olan satış kooperatif
lerinin kurulmasında, çoğaltılmasında, canlanıb gelişmesinde rol oynar. Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, tarım kooperatiflerinin ana bankasıdır.
Yüksek huzurunuza sunulmuş olan kanun lâyihasının millî hayatta canlı bir
mevcudiyet iktisab edebilmesi, nazari bir temenni halinde kalmağa mahkûm ol
maması için sermaye faslındaki teklifimizin kabulünü dileriz.
Bankanın sermayesini ziraî hareket ve faaliyetlerin inkişafını temin edecek
kıymete çıkarmak ancak bu suretle mümkün olabilecektir.
Banka esas vazifesinden başka bu kanunda ve statüsünde yazılı diğer banka
muamelelerini de yapabilecektir.
Lâyihada yer bulan esaslar Büyük Millet Meclisi 'nin yüksek tasvibine iktiran
ettiği gün Cumhuriyetin ve onun yarattığı inkılâbın prensiblerine ve ihtiyaca uy
gun yeni bir millî müessese doğacak aynı zamanda esaslı ziraî bir reformun
tahakkukuna başlangıç olacaktır.'
Ziraat, İktisad, Maliye ve Bütçe encümenlerinin2 görüşü alındıktan sonra
tasarı 10 Mayıs 1937'de Meclis Genel Kuruluna getirildi.
Tasarı hakkında söz alan milletvekilleri görüşlerini şöyle açıkladılar:
Hikmet BAYUR (Manisa) : Pek esaslı bir kanunun müzakeresine baş
lıyoruz. Bazı noktalar hakkında Hükümetten bazı sualler sormak istiyorum.
Bu kanunda aranılacak esas hükümler bence şunlardır:
Bu hükümlerin bazılarına bu kanun cevab veriyor, bazılarına vermiyor. Birin
cisi; Ziraat Bankası ne gibi işler yapacaktır? Buna kanun cevab veriyor, muhtelif
maddelerde saymıştır.
ikincisi; faiz ne olacaktır? Buna kanun cevab vermiyor. Bu faiz işi en esaslı
şeylerden biridir. Bu memleketin kalkınması, köylünün kalkınmasına bağlıdır ve
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.17, S.Sayısı: 118, s. 1-2
2 Bkz TBMMZb. V. Devre, C, C.17, S.Sayısı: 118

482

ciddî, esaslı kalkınma yalnız onunla kabildir. Sınaî kalkınma, ticarî kalkınma;
şayet köylü kalkınması olmazsa bunlar, gayet mahdud kalmaya mahkûmdurlar.
Köylü kalkınmasını ele aldığımız vakit tabiî bir çok şeyler hatıra geliyor. Meselâ
sulama işleri, meselâ makineleştirmek, kombinalar yapmak ve saire. Fakat bun
ların bir kısmı meselâ sulama işleri mahiyetleri itibarile mahdud sahalara mün
hasır kalmaya mahkûmdurlar. Pahalılıkları dolayısile de yavaş yapılmağa mah
kûm şeylerdir. Kombinalar yeni bir tecrübedir. Bunda, ne kadar tecrübeden son
ra, ne kadar zamandan sonra, ne kadar emekten sonra ne şekilde muvaffak ola
cağız? Onu zaman gösterecektir. Henüz şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Fakat
ziraî kalkınmanın umumî ve derhal akla gelen iki esaslı çaresi vardır:
Bunlardan birisi; köylüyü amelî, ziraî bilgiye kavuşturmak. Yani ona ziraî bil
gi vermek.
ikincisi; ona ucuz para temin etmek. Bu, köylüye amelî, ziraî bilgi vermek
işine Hükümetin ciddiyetle girişmesini ve bunu ileri götürmesini bekliyoruz. O
mesele bu kanunla o kadar alâkadar değildir.
İkincisi; köylüye ucuz para temin etmektir. Bunu bu kanun temin ederse bu
kanun vazifesini yapmış olacaktır. Temin etmezse bütün bu maddeler hükümsüz
dür, büyük bir değişiklik yapılmış değildir. Eskisine nazaran biraz iyi olabilir,
fakat beklediğimiz şey köylünün kalkınmasıdır. Yani şimdiki refahın iki, üç misli
fazlalaşmasıdır. Vasatı Avrupa çiftçisinin refahına kavuşması, o yola girmesidir.
Faiz % 9, bazı şeraitte % 10 veya 12 olacaksa bu, amelî surette köylüyü kal
kındıracak birfaiz değildir. Faiz miktarı % 3-4 civarında bulunmalıdır. Bu husus
ta Hükümet ne diyor?. Eğer bunları Meclisi idare yapacaktır derlerse, bunlar
şimdiye kadar olan şeylerdir. Bendeniz öğrenmek istiyorum. Faiz miktarı % 3
civarına inmiş midir?
Üçüncüsü, Köylüye ne miktar para ikraz edeceğiz. Köylünün kalkınması için
ne miktar para çiftçinin emrindedir? Bu, pek anlaşılmıyor. Bazı encümenlerin 3
üncü; 4 üncü maddeleri mucibince evvelâ küçük çiftçiye verilecektir. Bu bir dere
ceye kadar makul olabilir. Fakat muğlâktır. Bütçe encümeninin 21 inci maddesin
de ve diğer encümenlerin muhtelif maddelerinde bu paraların nerelere sarfedileceği tasrih edilmektedir. Bunun içinde umumî banka muamelâtı da vardır.
Hiç denilmiyor ki, paranın ne kadarı ziraî krediye ve ne kadarı umumî işlere, iskonto ve reiskontoya sarfedilecektir. Şimdiye kadar Ziraat Bankası 'nın, bilhassa
son senelerdeki, vaziyeti şudur: Paranın büyük bir kısmı köylüye ve ziraî işlere
gitmemiştir. Buna karşı diyorlar ki, kısa vadeli para alıyoruz, bu parayı uzun vade
ile köylüye yatıramayız, onun için başka sahada işletiyoruz. Şu halde bunun için
de ayrı bir hüküm konsun ki, nisbet dahilinde ziraattan hariç işlerde para kul483

lanılabilir densin. 100 milyon liralık sermaye ne vakit teşekkül edecekse, bu, uzun
vadeli ziraî işlerde kullanılsın. Bunlara dair kanunda sarahat yoktur. Muhtelif
takdirlere bırakılmıştır.
Sonra, faiz ki, ana meselelerden biridir. Bu paranın ne kadarı köylünün em
rine verilecektir? Burada bir tezad da vardır ki, o da, daha çoğu küçük çiftçiye
verilecektir deniyor. Geniş mikyasta iş yapan çiftçiler ne yapacaktır?. Halbuki
mütemadiyen ticarî işlere para yatırılmaktadır. Sermayenin büyük bir kısmını
küçük çiftçiye hasretmek doğrudur. Köylünün kalkınması ve ziraatımızın Av
rupalılaşması için lâzımdır. Bu münasebetle şunu da söyleyeyim ki, Avrupa 'nın
her yerinde büyük mikyasta makine kullanılmamaktadır.
Fransa bertaraf, İtalya ve İsviçre köylerinde bile hayvanla ziraat yapılmak
tadır.
Yani makinalaşmak her yerde esas değildir. Fakat bir çok bilgiler sayesinde,
ayni şerait tahtında bizden fazla istihsalde bulunmaktadırlar. Bizde de bu bilgiler
hâsıl olacak ve bu yola girilecekse küçük çiftçinin biraz üstünde olanlara ehem
miyet verilmelidir. Böyle derken, hiç bir zaman, on, yirmi, otuz bin dönüm erazisi
olanları kaydetmiyorum. 100-500 dönümlük toprak sahihlerini alalım. Ziraî
terakki belki evvelâ bunlarda görülmüştür. Çünkü bunlar kutulâyemut geçinmek
mecburiyetinde oldukları için mümkün mertebe fazla kazanmak yolunu aramışlar
ve bulmuşlardır. Bu kanunun tatbikinde herhalde bunlar hatırda bulun
durulmalıdırlar. Küçük çiftçilere para verilecektir, tüccara para verilecektir, öte
kiler ortada kalacaktır.
Diğer bir mesele daha var: Buna cevab vermelerini rica ederim.
Bir kaç senelik iktisadî buhrandan dolayı bir çok çiftçiler Ziraat Bankasına
borçlanmışlar ve artık Ziraat Bankasından istifade edemez olmuşlardır. Bunların
borçları yirmi sene taksitlendirilmiştir.
Bunlar iktisadî buhrandan evvel borç almışlar. Kendilerinin hiç bir suçu ol
madığı halde, para ile eşya arasındaki kıymet düşüklüğünden evvel borçlanmış
lar. Acaba bundan sonra bankadan 20 sene para alamıyacaklar mıdır?
Binaenaleyh evvelâ, faiz ne olacaktır? Sonra sırf zürraa tahsis edilecek olan
mebaliğ, banka sermayesinin ne nisbetinde olacaktır? Üçüncüsü, 20 sene taksitlendirilen borçlular yeni kredilerden istifade edemiyecekler midir? Bu bahta
Hükümet ne düşünüyor, bilmek isterim.'
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla) : Memleketimiz iktisadiyatının temelini şüphesiz
ki ziraat teşkil eder. Bu kanunda ziraatın inkişafını aynı zamanda ziraatle uğ1 TBMMZb. C, V. Devre, C.18, s.60-61

484

raşan büyük bir halk kütlesinin takviyesini istihdaf ettiği için ehemmiyetini söy
lemek, hatta, lüzumsuzdur. Bu itibarla bu noktadan hiç bahsetmiyerek Hikmet ar
kadaşım gibi hatırıma gelen bir kaç noktayı arzetmekle iktifa edeceğim.
Esbabı mucibede aradım, bulamadım. Memleketimizde Ziraat Bankasından
yardım bekliyen çiftçinin miktarı nedir ve bunların ihtiyaçlarının yekûnu ne tutar?
Bu merakı bana veren şey, kanunda, çiftçiye kredi vermeyi ön safta tutmuş
hükümler olmakla beraber ziraatla, dolayısile ilgili bir çok tesisler, işler başarılacağı ve memlekette maddei iptidaileri yetişen sanayii ziraiyeye para yatırılacağı
ve bu gibi teşekküllere iştirak edileceği yazılı olmasıdır. Eğer memleket halkının,
müstahsilin ziraî krediye olan ihtiyacı temin edilmişse - ki bu, bankanın vazifei
asliyesidir -o vakit mesele yok. Bütün bu yerlere para yahnisin. Herhalde hepsi
de dolayısile ziraatı faydalandırır şeylerdir. Amma bunu başaracağız diye halkı
çok muhtaç olduğu paradan, istihsal sermayesinden mahrum edersek bunları top
rak sahibi etmenin faydası nedir? Bugün toprak sahibi olanların, tefeciler
tarafından istismar edildiğini görmekteyiz. Memleketimizin en münbit toprak
larını ihtiva eden mıntakalarda dahi görür ve işitiriz ki, köylü çiftçi tefecilerin
zebunudur. Meselâ, Akhisar gibi en zengin topraklara malik bir tütüncü mıntakası, peyderpey mahdud kimselerin eline düşmektedir. Keza bizim Milas kazası
da böyledir. Evvelisi gün gazetede birfıkra okudum, Hükümetin üzerinde çok dur
duğu pamuğun anayurdu olan Çukurova 'da da hal böyle imiş.
Şu halde Ziraat Bankası bir takım iştiraklere girişeceğine evvelemirde vazife
si olan bu işi halletse daha eyi değil midir? Bir de Hikmet arkadaşımın dediği
gibi bilhassa köylüyü kaldırmak için lâzım gelen paraları başka taraflara sarf et
mektense doğrudan doğruya köylünün takviyesine sarfetmek onu cihazlandırmak
daha lüzumludur kanaatindeyim. Burada yapılacak şey zannederim ki budur,
Ziraat Bankası'nın sermayesini tamamen köylüye ikraz etmesi esas tutulsun.
Mevduatını ise ticarî işlere hasretsin. Bu esası kanuna korsak Ziraat Bankası er
kânı için de kolaylık ihdas etmiş oluruz.
İkinci merak ettiğim nokta budur: Hepimiz biliriz ki Ziraat Bankası 'nın bir
çok alacakları, halkın zimmetindedir. Bunun sebebleri nedir. Ve bu kanunla bu
sebebler tamamile izale edilmiş midir? Yani bundan sonra Ziraat Bankası, ala
cağı paralarla sermayesini seyyal vaziyette bulundurabilecek midir? Tabii içimiz
de bulunan bankacılarımız benim kaba taslak görüşlerime kendi mütalealarını
ilâve ederler. Bence Ziraat Bankası 'nın borçlarını alamamasının başlıca sebeb
leri dörttür. Evvelâ buhran. Bu geçmiş demektir. Binaenaleyh bundan sonra buh
ran dolayısile para almamak korkusu kalmamıştır.
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İkincisi: Kredi tevziindeki hatalar ve isabetsizliktir ve banka kanununa şimdi
konulmuş olan birçok takyidattan anlıyorum ki, bu, alacakların tahsil edil
memesinde mühim bir âmil olmuştur. Bir çok yerlerde lüzumundan fazla tahdidi
hükümlere, Iktisad vekâletinin mütaleası alınmak lüzumu vazolunmuştur.
Bir taraftan tecrübe ile hâsıl olan bilgi, diğer taraftan konulan bu takyidat ile
bu âmil dahi ortadan kalkmıştır.
Üçüncü sebeb: yine Hikmet arkadaşımın temas ettiği kredi pahalılığı, faiz
yüksekliğidir. Memlekette zaten bütün sahalarda kredi çok pahalıdır. Hayatı
pahalılaştıran, istihsal maliyetini yükselten en büyük amillerden biri budur. Diğer
sahalardaki pahalılığı burada mevzubahs etmiyorum. Fakat ziraat ki ekseriyetle
bir çok tehlikelerle karşılaştığı ve kârı da az olduğu için, burada halkın, vere
meyeceği miktarda faizle mükellef tutulması, borçların ödenmemesine saik olu
yor. Bu da istihsalâtı lâyikile inkişaf ettirmeğe mâni oluyor. Bunu kanunda olduğu
gibi idare heyetine bırakmayarak Yüksek Meclisin tesbiti çok lâzımdır. Hakikaten
% 4 den fazla faizi ziraat kaldıramaz. Biz halkın refahını göz önünde tuttuğumuzu
ve memleketin mahsulâtını cihan piyasasına yaklaştırmak zaruretinde bulun
duğumuzu düşünecek olursak bundan daha fazla faiz alınmasının doğru ol
mayacağını kabul etmek lazımdır. Esasen bankanın bundan dolayı maruz kaldığı
kâr noksanını telâfi edecek hükümler koyuyoruz, 938 senesinden sonra aşağı
yukarı Hükümet iki buçuk milyon lira tutan bir parayı bankaya veriyor, demektir.
Maahaza, bu parayı verse de vermese de haddi zatında muhtaç olan köylüye,
onun veremeyeceği miktarda faiz yükletmek, kendisini abesle uğraştırmak demek
tir. Onun için çok mühim olan bu sebebin, yani kredi pahalılığının kaldırılması
lâzımdır.
Dördüncü sebeb olarak da şunu görüyorum: Ziraî mahsûllerin maruz kaldık
ları tehlikeler büyüktür. Köylü istediği kadar namuslu olsun Ziraat Bankasından
aldığı parayı kendi mevcudunu, kendi emeğini, varlığını katarak bunu toprağa
koyar, günün birinde bir sel, bir dolu gelir zavallıcığı mahsülsüz bırakır. Bu
vaziyette köylüden bu parayı almakta tabiî adimül imkândır, karışıklık başlar.
Banka kendisini tazyik eder, varını, yoğunu alır, veya alacak bir şeyi bulunmaz
neticede memlekete fayda getirmek için yapılan ve başlanılan muamele tamamile
nakûs akıbetle karşılaşır. Buna mani olmak için her şeyden evvel ziraî sigortayı
temin etmek lâzımdır. Kanunda buna dair bir madde vardır, fakat nihayet Ban
kaya bir hakkı hıyar veriyor. Bir mecburiyet tahmil etmiyor. Faiz miktarını çok
aşağı bir dereceye indirirsek, elyevm köylüden alınan faiz haddi ile köylünün
mahsulünü sigorta etmek imkânı da elde edilmiş olur. Yüzde dört ile on arasın
daki fark sigorta primini ödemiş olur ve köylü için hiç bir zaman yıkım ol
mayacağı gibi banka için de hiç bir zaman tehlike kalmamış olur. Eğer böyle
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yapılmayacak olursa her zaman için aksaklık hazırdır. Binaenaleyh Heyeti
Celile 'den ve encümenlerden ricam şudur; evvelâ faiz haddi tesbit edilmeli, % 4'
ü geçmemek şartile, ondan sonra sigorta işi zarurîdir, behemehal yapılmalı. On
dan sonra da sermayei asliye yalnız ziraî kredilere hasredilmeli. Bu para başka
işlere sarf edilinmelidir}
Halil MENTEŞE (İzmir) : Benden evvelki arkadaşlarım çiftçinin ihtiyaç
larına aid olan fikirleri birbiri arkasına izah ettiler. Ben daha ziyade kanunun
hututu umumiyesi üzerinde yürüyeceğim.
Malûmu âlinizdir ki ziraî kredi tevzii, çiftçinin hususî ihtiyaçlarının şartlarına
göre yapılır. Çiftçinin; Lâyihai Kanuniyenin maddelerinin tetkikinden an
laşılacağına göre, iki çeşid ihtiyacı vardır.
1- Senelik istihsal ihtiyacı. Bunun kredi müddeti bir sene olması lâzımdır.
2- Yeni tesis, imar ve ihya için olan ihtiyaçtır ki bunun da uzun vadelere bağ
lanması şarttır.
Binaenaleyh Ziraat Bankaları, diğer bankalar sermayeleri gibi seri devir
kazancından mahrumdur. Toprak nisbeten stabl bir servettir. Öteden beri denil
diği gibi ne yanar, ne yıkılır. Fakat kazancı diğer sahai iktisadiyeye nisbetle az
dır. Onun için faizin de ucuz olması lâzımdır. Binaenaleyh ziraî kredi işi, bir taraf
tan seri devir kazancından istifade edememesi yüzünden ve diğer işlere nazaran
çiftçiliğin veriminin azlığından dolayı, faizin ucuz olması yüzünden hususî ser
mayedarlar için cazib bir iş değildir. Binaenaleyh her memlekette ya Devlet doğ
rudan doğruya Ziraat Bankasını kurar, yahud halk Devlete tekaddüm ederek ken
di aralarında yapmış olduğu mütüel ve kooperatif teşekküllerle keşleri, kuvvetlen
dirmek için Devlet bütçesinden geniş surette yardım yapılır.
Hususî müesseseleri canlandırmak suretile Devlet tarafından geniş yardım
yapılan memleketlerde çiftçinin hususî teşekküllerile Devlet ziraî kredi işlerinin
inkişafında, tekemmülünde ve temininde ankollabrasiyon yürür, el birliği ile
yürür. Bu teşekküllerden evvel Devletin takaddüm edip te Ziraat Bankasını kendi
sermayesile tesis ettiği yerlerde tabiî Ziraat Bankası tamamile etatize olmuştur.
Bizde vaktile - bu vesile ile namını şükranla, hürmetle, rahmetle yadetmekten vic
danî bir haz duyuyorum -Mitat Paşa merhum biliyorsunuz ki menafi sandıkları
diye kooperatif esasına uygun ziraî krediye ilk defa başlamış ve Ziraat
Bankası 'nın ilk sermayesini de bu teşekküller temin etmiştir. Bu teşekküller ümid
edilmeyecek derecede genişlemişken her nasılsa lâğvedilerek yerine Devlet ban
kası suretinde doğrudan doğruya Ziraat Bankası, ikame edilmiş. Eğer o teşekkül1 a.g.e., s.61-62
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ler lâğvedilmeyipte inkişafları kuvvetlendirilmiş olsaydı bu gün bizde de çiftçinin
hususî teşekküllerde Devlet elele vererek bankayı temamile etatize etmek yoluna
gitmeyerek birlikte yürürlerdi ve tecrübe ile bütün memleketlerde sabit olmuştur,
ki en ziyade muvaffak olan yol da, sistem de budur. Binaenaleyh Ziraat
Bankasının evvelce anonim şirket halinde meclisin esas itibarile isabetli bir
kararı ile, fakat maalesef tatbikatta yer bulamadığından dolayıdır ki bu gün Dev
let bu bankayı temamile etatize etmekte olan bu lâyihayı göndermiş bulunuyor.
Yalnız banka otonom bir müessese olarak teessüs ediyor. Onun için bunun iş
lerinde benim kanaatımca Devletin murakabesi zaruret hududunu geçmemelidir.
Kredi nâzım heyeti diye İktisad vekilinin riyasetinde bir murakabe heyeti var.
Bunlar muamelenin hututu esasiyesini tesbit edeceklerdir. Murakibler var, Heyeti
Umumiyesi var, susu var, busu var. Görüyorum ki, bir takım muamelâtın da ik
tisad Vekili tarafından tasvibi şart koşuluyor. Ben zannediyorum ki, umumî teş
kilâttaki konulan murakabe ve muvazene sistemi kâfi derecede kuvvetlidir.
Binaenaleyh bu şimdi okunacak maddelerde göreceğiniz gibi yapılacak diğer
muamelât için bankanın fonksiyonunu işkâl edecek bir takım emir direktiflerden
sarfı nazar etmek lâzım gelir kanaatindeyim.
Sonra bu kanunun bence en mühim olarak koyduğu bir hüküm de ziraî krediyi
istihsale hasretmesi ve para isteyecek çiftçiye tarlasının senedini getirmekle değil
evvelemirde yapılacak işin mahiyetini tesbit ettirerek ve istihsalin ihtiyacı tahak
kuk ettikten sonra o ihtiyaç nisbetinde para vermesidir. Bunları ziraî kredinin
mahiyetini anlatırken arzetmiştim. Bunda zaten bir kazanç kasti olmadığı için,
sonra doğrudan doğruya bir amme işi olduğu için bu kontrol dünyanın hemen her
tarafında yapılmaktadır. Nasılsa öteden beri Ziraat Bankası 'nın sisteminde bu
maksadı temin edecek kontrol ifa edilmemiştir. Edilemezdi de. Esbabını bilâhare
izah edeceğim. Bunu Ziraat Bankası nasıl kontrol edecektir? Bankanın kaza mer
kezinde oturan memuru, muhitinde oturan 30 - 40 bin köylünün istihsal ihtiyacını
nasıl kontrol ve murakabe edecektir? Bu, ehemmiyetle nazarı itibare alınacak bir
meseledir. Başka memleketlerde bu kontrol çiftçinin hususî teşekkülleri vasıtasile
yapılır. Evvelce de arzettiğim ziraî sendika meselesine geliyorum. Bunlar, muhit
te bulunan çiftçiler, kendi sendikalarına bağlı olduğu için aralarından seçtikleri
heyetlerle banka memuru temas eder, hakikî ihtiyaçlarını ve kudreti tediyelerini
öğrenib ona göre köylüye para verir.
İktisad vekili arkadaşımız bu kanunu İktisad Vekâletine bağlamak suretile
ziraatın ekonomik vaziyetini de üzerine almış bulunuyor. Çünkü mesele yalnız
kredi meselesi değildir, iktisadî tekâmül ve terakkiye yarayacak bilcümle teşkilâtı
da nazarı dikkate almak mecburiyetindedir. Bunun için mühim olan bu kontrol
işini tahakkuk ettirebilmek için ziraî sendika işini de ele almaları lâzım gelir.
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Ziraî sendikalar çiftçinin meslekî menfaatlerini müzakere etmek, nazara almak,
birlikte kararlaştırmak üzere teşekkül eden bir takım müesseselerdir. Bunlar
gayet basit ihtiyaçlardan başladılar. Meselâ falsifiye olmuş bozuk ve çürük güb
releri kendi lâboratuvarları vasıtasile tahlil ederek çiftçiyi bu falsifikasyona uğ
ramış, yani bozulmuş, çürümüş ve işe yaramaz hale gelmiş gübrelerden kurtar
mak suretile işe başladılar. Çiftçinin yakın ihtiyaçlarına cevab vermek üzere
teşekkül etmiş olan bu teşekküller çiftçinin yalnız ziraî işlerile değil, ayni zaman
da ekonomik, sosyal ihtiyaç ve işlerile de uğraşırlar. Kredi işleri, istihlâk işleri,
sigorta işleri, Devletle çiftçi arasındaki münasebatı tedvir etmek işleri. Bütün
bunun içindedir. Onun için bence ziraî kalkınmağa başlarken, her şeyden evvel
çiftçinin ruhî meselelerine ehemmiyet vermelidir. Çiftçinin ruhu ürkektir, ferdiyet
çidir. Çünkü öteden beri bir çiftçi yalnız başına mahsulünü kaldırabilmiş, ambar
larına koymuş veya hayvanına yükleterek pazar yerine getirerek satmıştır. Onun
için çiftçinin işine karışmak korkulu bir iştir. Bu sebeble her şeyden evvel onun
ruhunu terbiye etmek lâzımdır. Bu vesile ile bu bahsi, arzettiği gibi, bu kanunla
ziraatın ekonomi mesuliyetini üzerine almış olan İktisad Vekili arkadaşımın
nazarı dikkatini celbediyorum. Bu teşekkülleri ehemmiyetle tetkik buyursunlar.
Bilhassa çok mühim olan kontrol işini yapabilmek için buna başlamak zaruridir.
Yoksa başka suretle bu büyük maksad temin edilemez.
Sonra, lâyihanın esbabı nıucibesinde deniliyor ki: "Ziraat Bankası 'nın ser
mayesinin, çiftçilikle fiilî alâkasını kesmiş, şurada, burada gezen ve çiftçilikle
alâkası elindeki tarla koçanından ibaret olan adamlara kaptırmayacağız". Bu
memlekette, Hükümetin esbabı mucibesinde ehemmiyetle yazılacak kadar böyle
adam var mıdır? Belki vardır amma bu kadar ehemmiyetli değildir, zannederim.
Bir de küçük çiftçiden bahsediliyor. Küçük çiftçi tarifinden (Criterium) kriteryum olarak kendisi ve çocuklarile çift işini yapan adam anlaşılır.
Arkadaşlar; bu kanunda hedef, buna yardım etmektir. Bu sınıf ki, her şeyden
evvel yardıma muhtaçtır. Çünkü en ziyade teminat mesnedleri olmadığı için tefe
cilerin hücumuna maruz kalan bu kısımdır. Gerek çiftçi, gerek tüccar, gerek sanat
kâr ki bunlar, diğer bankalardan teminat istinadgâhları olmadığı için para
alamıyorlar. Nitekim Ziraat Bankası da teminat almadan para vermiyor. Bunları
her şeyden evvel düşünmek, bunlara çare aramak, yol göstermek lâzımdır. Bunda
ben de tamamen beraberim. Fakat bu unsurla büyük çiftçi denilen ve binlerle
dönüm arazisi bulunanlar arasında mutavassıt bir çiftçi zümresi vardır. Ailesi ile
toprak üzerinde işleyen vatandaş 100 dönümlük arazinin üzerinde dönen vatan
daş demektir. Tatbikatta şunu da görüyoruz: 20 dönüm bağı var, 10 dönüm bah
çesi var. Çoluk, çocuğu ile üzerinde çalışıyor. Yanı başında 20, 300 veya 500
dönüme kadar arazisi de var. Hem işler, hem işletir. Bay Hikmet 'in de işaret ettik489

leri gibi bu şekilde muini bir unsur olduğu gibi ailesi efradı ile iş görmeyen ve
fakat işinin murakıb ve âmiri olan unsur da vardır ki isterseniz buna büyük çiftçi
deyin. Biz, çiftçiyi tefeciden kurtarmak isterken memleketin umumî istihsalâtını
da nazarı dikkate almağa mecburuz. Binaenaleyh istihsalâtı umumiyenin çift
çiliğin teknize olmasında, tâbir veçhile rasyonalize olmasında en müessir unsur
budur. Doğrudan doğruya idare ve murakabe eden, işinin başında bulunan bu un
surdur. Esasen Ziraat Bankası ufak kısım ki kredi teminatı olmayandır. Onun için
bazı usuller vardır. Nitekim bizim Ziraat Bankası da onu tatbika başlamıştır.
Kredi kooperatifleri, ellerinde ipotek teminatı olmadığından dolayı personel
kredi dedikleri şahsî kredi sistemini temin etmesi lâzımdır. Rayfayzen sistemi Rayfayzen ismindeki kimse icad ettiği için bu usule onun ismi verilmiştir mesuliyeti gayri mahdudeli şahsî mesailerinden başka hiçbir teminat vasıtasına
malik olmayan kimseler için konulmuş bir usuldür, parasız banka usulüdür. Bizim
de kredi kooperatiflerimiz bu sisteme dayanır, esasen Mitat Paşa da bu işe baş
larken bu usulle başlamıştır. Şimdi Ziraat Bankasının 1935 senesinin idare mec
lisi raporundan anladığıma göre o sene 668 kredi kooperatifi varmış. Ve taahhüd
edilen sermaye 7,5 milyon liradır. Yarıdan fazlası yani 3,5 milyon lirası tevdiat
yapılmış, 18 milyon liralık ikraz yapılmıştır. Hakikaten az zaman zarfında böyle
bir şey memlekette mühim bir kuvvettir. Demek ki memlekette kredi kooperatifi işi
çok seri yürümemekle beraber -çünkü birçok aksamalara uğrayabilir; ve bir çok
elemanlara ihtiyaç vardır-fakat herhalde ehemmiyetle ve dikkatle bunun üzerin
de yürümek ve bir an evvel inkişaf ettirmek lâzımdır. Küçük çiftçinin ziraî ih
tiyacını bu tarik ile temin etmek lâzımdır. Esasen Ziraat Bankasının münhasıran
sermayesinden, para verebilmesi için küçük çiftçide teminat esasları aşağı yukarı
yok gibidir. Yalnız son defa Ziraat Bankasında yaptığım tetkikte 1935'te 668 iken
1936 da 570'e inmiş, acaba bir birlik mi teşekkül etmiş, birfizyon mu olmuş, yok
sa bazı kooperatiflerde aksamalar olmuş, yürüyememiş, likidasiyonlar mı yapıl
mış? Bunun hakkında izahat verilmesini taleb ediyorum. Her halde çokfaideli bir
şey olur.
Sonra, çiftçi anâsırından bahsederken bir unsur hakkında Hükümetin ve Mec
lis 'in nazarı dikkatini celbetmek isterim: icarcı çiftçi. Bizde henüz olmayan bir
unsur. Bilhassa bunlar, vatanın müteşebbis ve çalışkan unsuru ve bizde şimdi
ziraat mekteblerinin teessüs ettiğine ve Ziraat Enstitüsünün büyük mikyasta
talebe yetiştirdiğine göre, bilhassa bu çiftçiliğin teknik kısmını tahsil edip, fakat
ziraatin tatbikat sahasında iş bulamadıklarından dolayı memleketin bütün ak
lanımda yer almakta olan efendilere de iş bulmak için, Ziraat Bankası icar
suretile toprak üzerinde işlemek isteyen bu gibi unsura da muzaheret etmelidir. Bu
hususta Hükümet ve bankanın nazarı dikkatini celbederim. Bu memlekette teknik
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ziraî kalkınmayı temin edecek olan unsur da budur. Bütün dünyada da aşağı
yukarı bu unsurdur ki Hükümetin mesaisi yanında çiftçinin yakınında yaptıkları
teknik tatbikatla bunu temin ederler. Bunu da ehemmiyetle Hükümetin nazarı dik
katine arzederim.
Sonra arkadaşlar; lâyihada deniliyor ki sermaye için teklif ettiğimiz şeyler
kabul edilsin. Bence ziraî kalkınmanın esas manivelası Ziraat Bankasının elin
dedir ve onun istinadgâhı da sermayesidir. Sermayesi ne kadar kuvvetli olursa
memlekette ziraî kalkınma o kadar seri tahakkuk eder. Çünkü işletme sermayesine
yardım edecek de odur, çünkü şimdi arzettiğim müteşebbis ve mütefennin unsuru
toprağa bağlıyacak, toprağa yerleştirecek de odur. Sonra küçük çiftçiyi arzettiğim
gibi tabiî ihtiyaçları için tefecinin elinden kurtaracak da odur. Maruzatım bundan
ibarettir.'
Emin SAZAK (Eskişehir) : Millî Hükümetimizin hali teessüste bulunduğu
bir sırada Ziraat Bankası bütün kuvvetile Hükümetin bir çok şeylerinde yardımcı
olmuştur. Yüz milyon, iki yüz milyon vermiştir. Şimdi diğer bankalarımız şayanı
şükran bir surette inkişaf ettiği için sıra çiftçinin kalkınmasına gelmiştir. Ziraat
Bankası şayanı şükran vazifeleri sırasında, diğer bankaların kalkınmasında da
âmil olmuştur. Şimdi sıra çiftçiye gelmiştir. Hakikaten köylünün kalkınması deyin
ce, dünyada bundan daha cazib ve bundan daha tesirli diğer bir mefhum, hatır
layamıyorum. Çok şayanı temennidir ki, çok güzel olan bu işte, bütün hareket
lerimiz doğru yola gitsin ve doğru çıksın. Şimdi evvelki sene bu tecil işinden halk
çok istifade etmiştir. Hakikaten bu millet kül halinde namusludur. Şahidi olmuş
sunuzdur. Borcunu ödeyecek hale gelince bankalara koşar, hatta banka kişileri
para almağa vakit bulamazlar. Çünkü adam, bin lira borcu varsa senede yetmiş
seksen lira verecek hale gelmiştir, o parayı getirir, bismillah der, verir. Zennederim banka diğer alacaklarından daha fazlasile köylüden tahsilat yapmıştır.
Yalnız bu faizin tahdidine bendeniz imkân göremiyorum. Bankanın sermayesi
çok azdır. Başka yerden para bulub ta ona % 5 faiz verib % 3 'e tevzi edemez.
Bendenizin asıl maksadım; büyük çiftçi, küçük çiftçi bir de sigorta meselesidir.
Sigorta meselesini arkadaşım Hüsnü Kitapçı izah ettiler. Bendeniz, umumî manasile bu mevzuu, Devlet inhisarına alınması icab eden bir madde olarak görü
yorum. Ya kül halinde Ziraat Bankası 'na verilmelidir veya diğer millî mües
seseler de buna iştirak etmelidir. Devlet emval ve emlâki, müessesat emval ve em
laki kârlı, kıymetli şeylerdir bunlarla da takviye etmelidir ki ziraî sigorta
yapılabilsin. Ne yaparsak yapalım, yüzde doksan tehlike vardır. Dünya kararsız
bir vaziyettedir. Bugün bakarsınız yüksek bir malî müessesedir, yarın sıfıra ini
yor. Çünkü gözünün önünde değil dışarıdadır.
1 a.g.e., s.62-65
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Şeraiti, kararı bilemezsin. Şu halde kâr ve zarar, Hükümet bu müesseseleri
deruhde etmeli ve millete emniyet bahş olmalıdır. Yani bu olduğu vakit bütün mil
let de sigorta işine emniyetle bakar. Çünkü Devletin kefaleti, garantisi altındadır
ve bu sigortanın kârları da ziraî sigortayı temin eder. Hakikaten ziraî sigorta ol
mazsa bu iş daima insanı tehdid edici bir şey olur. Malûmu aliniz, çiftçinin kar
nını yarmışlar, kırk tane "gelecek sene" çıkmış. Bu "gelecekseneler" insanıyıprandırıyor. Bu işin yapılacağı vadedilirse de razıyım. Bu sigorta meselesini hal
letmek lâzımdır.
Küçük çiftçi, büyük çiftçi deyince bu bana tuhaf geliyor. Her kese bir hissei
menafi açılmıştır. Alioğlu Veli, Memedoğlu filan diye. Para vermiş adam.
Parasını alıyoruz, bu gün kovuyoruz. Efendi; senin hiç münasebetin yok, çık
dışarı diyoruz. Yahu bunun taşı, çamuru benim. Beni hiç olmazsa kovmayın. Bu
havsalama sığmadı. Bu mütelea, nerden, kimden gelirse gelsin, bence hatadır.
Büyük çiftçi, küçük çiftçi diye bir ikilik vücude getirmeye lüzum yoktur. Toprak
kanunu yapıyoruz. Lüzum hâsıl olursa çiftçiye toprak vereceğiz ve saire. Mem
lekette büyük çiftçi, küçük çiftçi yoktur. Küçük çiftçilerin tam kredisi biter, kre
disini bitirdikten sonra öküzü ölür, karısı ölür, yahud tohumunu güzün ekmiştir,
don vurur, bu vaziyette koşacağı yer komşularıdır, büyük çiftçilerdir. Onlar küçük
çiftçilere anbarını açar, para verir, ne faiz ne bir şey düşünür. Bu gibilerin adedi
pek çoktur. Ankara'da, Konya'da, Eskişehir'de buna pek çok misaller gös
terebilirim. Başka yerleri bilmem.
Ziya Gevher ETİLÎ (Çanakkale): Hiç hayatımda böylesini görmedim.
Emin SAZAK (Eskişehir) : Sen ne anlarsın, bunlarla meşgul olmamışsındır.
Almamışsın vermemişsin, bari bu işlere karışma!
Buradan bir kanun çıkmış, çıkmamış, o da kabiliyeti varsa çalışsın, birbirile
birleşsin, kredi temin edecek malî müesseseler bulsun. Fakat müşkül zamanlarda
Hükümete anbarlarını açtığı zaman tövbe istiğfar eder, hata yapmışım der ve
hakikaten bunlara yardım etmek lazımmış der.
Onun için bendeniz bunun yerinde olmadığı ve bunun memlekette tahribkâr
bir şekil alacağı kanaatındayım.
Hiç olmazsa sermayemiz yoktur, ne yapalım, şudur, budur diye taltif edersiniz
kâfidir.
Asıl maruzatıma sebeb sigorta meselesi olmuştur. Gerek hayvanat gerek mah
sulât sigortasına başlanmazsa, bu işte ileri adım atılmış olmaz. En iyi inhisar
mevzuu olarak bunu görüyorum. Bu hususta, Iktisad Vekili gibi, Maliye Vekili ar
kadaşımızın da mütalealarını duyarsam memnun olurum.1
1 a.g.e., s.65
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Emin Aslan TOKAD (Denizli) : Ziraat Bankası kanunu konuşulurken ar
kadaşlar, Ziraat Bankası sermayesini yalnız ziraî işlere mi tahsis etmelidir, yoksa
sınaî ve ticarî işlere de mi? şeklindeki fikir ve mütalealarını serdettiler. Birçok ar
kadaşlarım sermayenin yalnız ziraî sahaya tahsisini arzu ediyorlar. Ben bilakis,
ticarî ve sınaî işlere de sermaye tahsisini lüzumlu görüyorum. Malûmu âliniz
Ziraat Bankası'nın sermayesi mahduddur. 30 küsur milyondan ibarettir. Bu
paranın üçte ikisi de çiftçinin üzerindedir. Vilâyet ve kazalarda tetkikat yaparken
sordum. Kaza ve vilâyetlerin sermayeleri fazlasiyle çiftçiye verilmiştir. Bir çoğu
da tahsil edilememiştir. Eğer biz, Ziraat Bankası mevduatını tamamen çftçilere
versin dersek, malûmu âliniz, ziraî gelirler ve mahsulât, tabiat kanunlarına bağ
lı olduğu için, kaybolmak tehlikesine her zaman maruzdur, bundan dolayı mev
duat sahipleri paralarını çekerler. Çekince, Ziraat Bankası 'nın iş hacmi yarı
yarıya düşer. Binaenaleyh buralardan alacağı paralardan elde edeceği kârlardan
da kaybeder. Böylece iş hacmi daralır ve böylece çiftçinin aleyhine olarak kre
disini kısmak mecburiyetinde kalır. Bittabi kabul edilmeyen bu mevduat ve kredi
ler diğer bankaların lehine akar. Binaenaleyh Ziraat Bankası 'nın sınaî teşebbüs
lere iştirak etmek veya malî işlerde çalışmak suretile hareketinin, çiftçinin lehine
kâr getireceğine kaniim. Bu itibarla arkadaşların fikrine iştirak etmiyorum.
Çiftçiye hizmet etmek istiyorsak faiz meselesini de halletmek lâzımdır. Kredi
kooperatifleri, Ziraat Bankasının bir organı halinde ve âdeta onun kazanmasını
temin etmek için çalışıyorlar. % 9 alıyor ve bundan banka kazanıyor. Faiz % 5'e
inmezse ziraat sahasında ne kadar teşkilât yapılırsa yapılsın boştur.
Sonra, büyük çiftçi, küçük çiftçi meselesi de lâyihada mevzuubahs oluyor. Bu,
Partide hallolunacak bir meseledir. Büyük çiftçi, küçük çiftçi ne demektir? Bu
arazi bakımından mı, yoksa (Culture extensif) kültür ekstansif üzerinden midir?
Bu mesele Partimizde hallolunmalıdır. Oradan çıktıktan sonra kanunlarımıza gir
melidir.
Ziraat Bankası 'nın geniş mikyasta iş yapması - tabiî tercihan ziraî sahalarda,
çiftçinin kalkınması noktasından - malî, sınaî işlerde İktisad Vekâletinin fazla
murakabesine tâbi tutmak banka fonksiyonlarını fazla izaç etmektir. Bu yüzden
Ziraat Bankası diğer bankalar yanında âtıl ve zayıf kalacaktır. Bu prensip te, ben
ce, Ziraat Bankası 'nın aleyhine konmuş bir prensiptir. Buna asla iştirak et
miyorum. Binaenaleyh Ziraat Bankası daha ziyade muhtar bir idare halinde
çalışmalıdır. Bu Ziraat Bankası lâyihası mevzubahs olurken hayret ediyorum,
Ziraat Vekâleti sükut kalmış, İktisad Vekâleti burada dinamik vaziyet almıştır. Bu
iş daha ziyade ziraate teallûk ettiği için bu sahada Ziraat Vekâletinin daha fazla
rol oynaması lâzımdır. Bunu beklerim.'
1 a.g.e., s.65-66
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BAŞKAN : Kanunun heyeti umumiyesi hakkında başka bir mütalea var mı?
MEHMED SOMER (Kütahya) : Sizi fazla izaç etmeyeceğim. Bendeniz de
bildiklerimi söylemekle iktifa edeceğim.
Ziraat Bankası yarım asır evvel sırf zürra korumak için teşekkül etmiş bir
müessesedir. Bunun devlet kadrosu dahilinde yeri vardı. En küçük kazalara teş
mil edebilmek için büyük vilâyetlerde müdüriyetler, küçük kazalarda memurlar ve
daha az nüfusu olan yerlerde de sandıklar namiyle müteşekkildi. Ziraat
Bankası 'nın bu güne kadar mümkün mertebe vaziyetini muhafaza etmiş olmasın
dan dolayı cidden teşekkür etmek lâzımdır. Çünkü Ziraat Bankası bütün İm
paratorluk dahilinde müesses idi. O ralarını, harbi umumî neticesi olarak, terketmemiz, Bankanın sermayesinin büyük bir kısmını kaybettirmiştir. Şimdiye kadar
Cumhuriyet Hükümeti, muamelâtı ticariye ile, falan ve filân ile mümkün mertebe,
Bankanın sermayesini tezyide çalışmıştır. Bu çok güzel bir şeydir. Fakat bundan
sonra Ziraat Bankası ziraî işlerle meşgul olmalıdır. Bilhassa zürraa para ikraz
ederken çok teshilât göstermelidir.
Arkadaşlar, Ziraat Bankasından 40-50 lira alan bir köylü bu parayı alıncaya
kadar canı çıkmaktadır. Üç gün Ziraat Bankası 'nın önünde sokaklarda beklemek
tedir.
Şimdi bendeniz, Ziraat Bankası 'nın ziraat işlerile uğraşmasını temenni eder
ken, İktisad Vekâletine bağlanmasından dolayı çok büyük ümitler hissederim.
Bundan sonra daha iyi işleyecektir. Buna emniyet hasıl oluyor. Binaenaleyh bun
dan sonra bir köy ehalisine verilecek istikraz ne ise, zaten 30, 40, 50 lira kadar
tutacaktır, Bay Vekilden çok rica ederim, bunu bir mutemed vasıtası ile köylünün
eline kadar göndermelidir. Böyle banka merkezinde bir takım adamların tavas
sutuna hacet kalmasın, Üç dört gün, köylü sokakta kalmaz ve beyhude yere han
parası, hayvan masrafı yapmaz. Bunlar hep zarardır. Bunun için Ziraat
Bankası 'nın ziraî işlerle meşgul olmasını temenni ederken, Bay Vekilden bunun
böyle yapılmasını da bilhassa rica ederim.
Çünki Balkan hükümetlerinde usul budur. Ziraat Bankası merkezleri bir
mutemed vasitasile köylere kadar para gönderiyorlar ve köylü hiç bir zaman
şehirlere gelib günlerce beklemez. Zaten kefaleti müteselsile senedleri matbu olur
ve mutemed yedbeyed parayı verir. Halbuki bizde, maalesef, köylü para almak
için çok sıkıntı çekiyor ve şehre gelerek bir takım masraflara maruz kalıyor. Ben
ce asıl mesele, bu paranın alımındadır. Verim nasılsa olur. Bu kanundaki kayıdlarden anlıyorum ki, Ziraat Bankası bundan sonra yalnız zürra ile meşgul olacak
ve yalnız ona ikraz edecektir, onun kalkınmasına hizmet edecektir. Ziraî kredi
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kooperatifleri bir banka merkezi olarak icrayi faaliyet edecektir. Vekil beyden bil
hassa rica ederim, para ikrazatında azamî teshilât göstersinler.1
İktisad Vekili Celâl BAYAR (İzmir): Maddei kanuniye vardır.
MEMED SOMER (Devamla): Maddei kanuniye öteden beri vardır ama tet
kik edilmiyor. Bu böyle yapılmalıdır.
İktisad Vekili Celâl BAYAR (İzmir) : Söz alan arkadaşlarıma teşekkürle
söze başlamak isterim. Çünkü Ziraat Bankası gibi büyük ve malî ana mües
sesemiz hakkında, bu kanun tanzim edilirken ve esasları kurulurken herkesin için
de ne var ne yok, bunu meydana dökmesi kadar faideli bir şey tasavvur et
miyorum. Bu itibarla bu kanun hakkındaki düşündüklerini söylemiş olmaları bize
bir kuvvet vermiş farzediyorum. Müsaadelerile kendilerine cevablarımı birer
birer arzedeceğim. Fakat bu, daha çok cevab mahiyetinde görülmiyecektir.
Kanunu ne maksadla tanzim ettiğimizi ve esbabı mucibesinin ne gibi şeylere istinad ettiğini, arzedeceğim. Bu tarikle kendilerine bilvasıta cevab vermiş ola
cağım.
Hatiblerden kıymetli bir arkadaşımla bankanın kuruluş tarihinden bahsettiler
ve bu vesile ile de Büyük Mitat Paşa'yı hatırladılar. Bendeniz de, Ziraat
Bankası 'nın temelinde bir himmet payı bulan bu büyük zatı, aynı zamanda bir inkılâb şehidi olmak sıfatile huzurunuzda takdir ve tebcil ederim.
Mitat paşanın attığı temel olduğu noktada muhafaza edilmiş, onun seyri
devam etmiş olsaydı, Ziraat Bankası bugün çiftçinin müstakil bir malı ve ferdiyet
çilik zihniyetini takib edenler için daha nafi bîr müessese olurdu, gibi bir mütalea
yürütüldüğünü gördüm. Buna iştirak edemiyorum.
Mitat Paşa 'nın Niş Valiliğinde bulunduğu esnada, bildiğimiz imece suretile
Ziraat Bankası 'nın sermayesini teşkil etmeğe çalıştığı zamanda bu esası güden
memleket sandıkları namı altında bir müessese vücude getirilmişti. Fakat bu
memleket sandıkları yürümedi, yürümek kabiliyeti göstermediği içindir ki aşara
bir küsur zammedilerek menafi sandıkları vücude getirildi.
Bu menafi sandıkları da bir çok bekaya ile mahmul olduklarından dolayıdır
ki Ziraat Bankasının modern esası kurulmağa mecbur olundu. Hükümet himaye
sine alınmak suretile ve geniş bir sahabetle Ziraat Bankası medenî bir müessese
haline sokuldu. Ziraat Bankası 'nın hakikî tarihi bir kaç kelime ile şimdi size
hülâsa ettiğimden ibarettir.
Ziraat Bankası 'nı Millî Hükümetimiz, Cumhuriyet rejimi ne halde ele almış
tır? Bunu kısaca bir iki kelime ile nazarınızda tekrar canlandırmak istiyorum.
1 a.g.e., s. 66
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Ziraat Bankası 'nın bidayette îkimilyon altın lira sermaye ile işe başladığını
görüyoruz, sonraları bu sermaye on bir milyon altın liraya kadar çıkmış
bulunuyordu. Fakat harbi umumî esnasında ve harbi umumiyi müteakib zaman
larda bu sermaye tamamen kâğıt paraya intikal etmiş ve yer yer istilâlar
dolayısile sandıkların bir kısmı mühimmi sermayelerini ve hatta defterlerini kay
betmiş, perişan bir vaziyette idiler. Ankara 'da Büyük Millet Meclisi Hükümeti
teşekkül ettiği zaman Ziraat Bankası 'nı bu suretle ele aldı. Yüksek Meclisin pek
yerinde olarak gösterdiği tesahubu Ziraat Bankası 'na selefleriniz olan diğer
Büyük Millet Meclisleri de, ayni sahabetlerini, muhabbetlerini ve takdirlerini
esirgememişlerdir.
Millî ihtilâl esnasında istiklâlimizi müdafaa için yer yer millî müfrezeler teş
kil olunuyordu. Bu millî müfrezelerin bittabi masrafları vardı. Bazı millî müdafaa
cemiyetleri için Ziraat Bankası 'nın sandığındakiparayı alıp millî müfrezeleri teç
hiz etmek en kolay bir usul oldu. Bunun Ankara 'da akisleri görülünce bu güne aid
kredi ihtiyacı ve ehemmiyeti daha o zaman düşünüldü. Millî kredinin ana mües
sesesi olan Ziraat Bankası 'nın korunması temeli lâzım geleceği mütaleası diğer
mülâhazalara tekaddüm etti. Bu günün dâhisi ve kurtarıcısı, o günün Mustafa
Kemali bir tamimle bunun önüne geçti. Hesab yaptırıldı, 1.600.000 lira bu suret
le Ziraat Bankası 'ndan çekildiği anlaşıldı. Büyük Millet Meclisi 'nin müzahereti
ve Hükümetin hulûsu niyetile bu para Ziraat Bankası 'na Devlet Hazinesinden
iade ettirildi. Yine selefleriniz zamanında Ziraat Bankası 'na karşı gösterilen cid
di sehabetin bir numunesi olmak üzere ifade edebilirim ki, Ziraat Bankası 'ndan
istipdat devrinde memur maaşları ödemek için alınmış paralar vardı. Bunlar
meşrutiyet ilân edildikten sonra muntazam bir bütçe yapmak arzusile tediyesi
gayri muayyen bir zamana ve daha doğrusu imkânsızlığa talik edilmiş ve adına
düyunu gayri muntazama denmişti. Ziraat Bankası 'nın 3,5 milyon altın parası bu
meyanda hiç olmuştu. Yine selefleriniz olan Büyük Millet Meclisi insiyatif olarak
bu parayı düyunu gayri muntazamalıktan kurtararak Maliye Hazinesinden Ziraat
Bankası'na ödettirdi. Demek oluyor ki Yüksek Kamutayımızın şiarı, ananesi
Ziraat Bankası 'nı sevmek, onu tam mânasile memleketin ve çiftçinin kredi ban
kası haline sokmaktır.
Halk Partisinin her kongresindeki müzakere zabıtlarını bilaistisna açınız,
orada göreceksiniz ki Ziraat Bankası hakkında bir çok temenniyat mevcuddur.
İş, sade bu Yüksek Partinin kongrelerindeki temenni ile kalmamış, ayni
zamanda siyasî programında da Ziraat Bankası en önemli yeri almıştır. Ziraat
Bankası muamelâtını çiftçinin ihtiyaçlarına göre tedvir edilmesini ve daha doğ
rusu ikraz muamelesinin evvelemirde çiftçinin ihtiyacına hasredilmesini söyledik
ten sonra bu büyük müesseseyi sahiblendirmekliği emreder ve aynı zamanda
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orada kredi kooperatiflerine ve satış kooperatiflerine parti noktai nazarından
büyük bir ehemmiyet verildiğini söyler. Biz, Ziraat Bankası hakkında bir kanun
lâyihası tanzim etmek için Iktisad Vekâleti namına Büyük Başbakanımdan ve
Hükümetinden emir aldığım zaman kanunda esas olaraktan yer alması lâzım
gelen şeylerin parti programında mevcudiyetini evvelemirde nazarı itibare aldık
ve bütün ilhamımızı o noktaya teksif ettik. Balkanların ve ileri memleketlerin
Ziraat Bankalarına aidolan bütün statülerini, kanunlarını getirttik, bunları tetkik
ettik. Aynı zamanda kendi tecrübemizi ve memleketin millî bünyesindeki ihtiyaç
ları görerek onlar üzerinde çalıştık ve bu gün huzuru âlinize takdim olunan kanun
lâyihasının çekirdeğini vücude getirdik. Bunları kâfi görmedik. Aynı zamanda
Amerikalı mütehassıs bir ilim heyeti memleketimizin umumî iktisadiyatı üzerinde
etüd yapıyordu ve bu heyetin içerisinde bütün fınans alemince tanınmış, M.
Kemerer isminde maliye âlimi bir zat vardı. Vücude getirdiğimiz bu kanun pro
jesini kendisinin tenkidine arzettik. Alınız bu kanun lâyihasını dilediğiniz gibi tenkid ediniz, dedik. Raporu mevcuttur. Diğer cihetten kanunun projesini bizzat
Ziraat Bankasını idare edenlerden; umumî müdüriyetin, meclisi idarenin
mütaleasını istedik. Bütün bu kıymetli mütalealar bir araya geldikten sonra mem
leketin en hakikî ihtiyaçlarına cevab verecek şekil ne ise onu yaptık ve Büyük Mil
let Meclisi 'ne takdim etmek cesaretini kendimizde bulduk. Yüksek huzurunuzda
şurasını arzetmek kadirşinaslık olur ki, kanun en iyi şeklini encümenlerden geç
tikten sonra almıştır. Şunu da huzurunuzda arzedeyim ki, encümenlerdeki ar
kadaşlarımın kıymetli mesaileri, bütün dikkat ve hassasiyetle çalışanlariledir ki
bu kanun, şimdiye kadar gelen kanunların en çok işlenmişi ve hiç olmazsa en az
noksanı olanıdır diyebilirim.
Kanun, evelemirde Ziraat Bankası 'nın bünyesindeki idare uzuvlarını nazarı
itibare almaktadır. İdare uzuvları arasındaki vazife ve salâhiyet noktai nazarın
dan tedahül vukua gelmemesini derpiş eder ve her unsur, her uzuv insiyatifıni kul
lanmakla beraber birbirinin yardımcısı olarak çalışmağı temin eder. Bilhassa
buna dikkat edilmiştir. Bittabi kanun hepiniz tarafından okunmuştur. Amir olarak
ne gibi uzuvlar vardır, bunları burada tekrar ederek sizi sıkmak istemiyorum.
Ziraî kredi siyasetine gelince; Ziraat Bankası ve selefleri bu gün ticari ban
kalarda dahi olduğu gibi sadece şahsî itibar üzerine para vermeği esas ittihaz et
miştir. Bir zatın tediye kabiliyeti vardır. Çünkü o zatın şu malı, bu mülkü vardır ve
şahsi ahlâkı da vardır. Buna para verilebilir. Biz bunu yeni Cumhuriyet Ziraat
Bankası'nın bünyesinden söküp attık. Bu, bir dönüm noktasıdır. Meclisi Âli
Hükümetle bu noktada müttefik olur ve tasvib buyurursa hakikî surette bahtiyar
lık duyacağız. Arkadaşlarım kredinin ucuzluğundan bahis buyurdular. Elbette,
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kredi ne kadar ucuz olursa o kadar iyidir. Buna şüphe yoktur. Fakat bizim için
esas olarak korktuğumuz, tehlikeli bulduğumuz faizin azlığı, çokluğu değil, istih
lâk kredisidir. Ziraat Bankası 'ndan para alanlar istihsal kredisi olarak değil de
şahısları, nefisleri, aileleri için istihlâk kredisi yaparlarsa işte bu hem kendileri
ve hem banka için bir felâketin başlamış olduğunu gösterir, işte bu kanun bütün
kuvvetile bunun önüne geçmek istemektedir.
Arkadaşlarım, küçük ve büyük çiftçi meselesini mevzubahs ettiler, bizim
düşünmediğimiz kadar ileriye giderek büyük çiftçiye karşı nevama kalbimizde
küçük çiftçiye nazaran, nasıl ifade edeyim, çünkü husumet demek istemiyorum,
böyle bir şey hissetmedik, üvey evlât telâkki eder bir mahiyet sezdiklerini söy
lediler.
Bugün memleketimizdeki toprak politikasından uzun boylu bahsedecek deği
lim. Ben zannediyorum ki, Meclis herkesten evvel bu hakikati ve politikayı bil
mektedir. Fakat iki misal zikretmekten de meni nefs edemiyorum. Memlekette top
rak politikası var mıdır, bunu iki misalle tebarüz ettirmek isterim.
Şerefli bir mebus arkadaşımla dairei intihabiyesinde tetkik seyahati yapıyor
duk. Beraber otomobile bindik, üç dört saat gittik ve dediler ki, burası falan zata
aid topraklardır. Toprakların kendisine nasıl tevarüs ettiğini bir efsane şeklinde
anlattılar, iyi ve fena cihetlerini tamamile nakledenlere terkediyorum. Yalnız
nazarı dikkatimi celbeden şey o toprağın dörtte birinin dahi ekilmemiş olmasıdır.
Bundan 30-40 sene evvel memleketimize iltica eden vatandaşlarımız, ırktaş
larımız orada bu geniş toprağın kenarında iskân edilmişlerdir. Bunlara hak
olarak yalnız tabiî havayı teneffüs etmek imkânı verilmiştir. Yüz binlerce dönüm
bir adamın elindedir, yüzlerce adam topraksızlıktan sefalet çekmektedir. Rica
ederim, bu manzaraya hangi aklı selim sahibi tahammül edebilir ve hangi aklı
selim sahibi bu politikayı düzeltmeğe müsaade etmez? Van, Bitlis istikametinden
Diyarbekir 'e doğru arkadaşımla ilerliyoruz. Yani kaza merkezi ittihaz edilmiş bir
köyde bulunuyoruz. Köylüler usulen çıktılar. Kendilerde konuşuyoruz ve konuş
maktan da zevk alıyorduk. Bunlar Azerbaycan şivesile Garb Türklerinin şivesi
arasında ana dilimizi konuşuyorlar. Hakiki safkan Türklerdi. Bizden istedikleri
topraktı. Halkımızdan bir kısmına iki sene evvel Hükümet tarafından toprak
dağıtıldı, biz kaldık dediler. Ben, kendime bir etüd mevzuu olmak üzere dedim ki,
ne yapacaksınız toprağı? Toprak alındıktan sonra işlemek için sermaye, kredi is
ter, hayvan ister ve istihsal olunduktan sonra da mahsulü satmak lâzımdır. Hal
buki sizin bunları yapacak teşkilâtınız yoktur. Cevab verdiler, bize sadece toprak
veriniz, üst tarafının hakkından biz geliriz.
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Memleketimizin içerisinde, Garbında ve Şarkında ve hattâ en kesif mıntaka
sayılan Karadeniz sahilinde bile bir toprak davası mevcuttur. Fakat Ziraat
Bankası 'nın bu kanunu toprak politikasını halletmek için yapılmamıştır. O ayrı
bir iştir, Sosyal noktai nazardan olduğu kadar iktisadî noktai nazardan, iktisadî
noktai nazardan olduğu kadar da sosyal noktaî nazardan toprak meselesi çok
büyük bir meseledir.
Eğer bu kanun bilvasıta buna hizmet ediyorsa ben Hükümet namına size if
tihar duyduğumu söylerim. Fakat tekrar edeyim ki bu kanun sadece Ziraat
Bankası 'nın kredi esasını hal için yapılmıştır.
Tabiî hepiniz bilirsiniz, benim hayatımda, velevki naçiz olsun, bir bankacılık
devresi vardır. O devreye aid olmak üzere size bir hâtıramdan bahsedeyim: Av
rupalı bir banka genel direktörü ile konuşuyordum ve henüz buhran devresi baş
lamamıştı. Bunlar memleketimize ucuz olaraktan ziraî kredi sokmak, beni ve
benim bankamı vasıta olarak kullanmak istiyorlardı. Müzakeremiz çok şayanı
dikkat safhalar gösterdi. Fakat bu mevzu ile alâkadar farzettiğim iki misali arzedeceğim. Dediler ki sizin memleketinizin sülvabüite kabiliyetini bizim tayin et
memize imkân yoktur. Bunu size bırakıyoruz. Fakat iki şartımız vardır. Şunu ilâve
edeyim ki bu memleket ne sosyalist ve ne de enternasyonal bir memlekettir. Halis
bizim gibi nasyonalist bir memlekettir. Mütaleaları kredi tekniğinin hududundan
bir adım ileri gitmiyordu. Teklifleri şu idi: Aristokratlara ve büyük erazi sahip
lerine para vermeyeceksiniz. Dedim ki sizin aristokrattan maksadınız bir takım
dejenere olmuş, meziyetleri babası babasının babası sayılan bir takım insanlar
ise Türkiye 'de öyle adam yoktur. Eğer bundan maksadınız asil ve ahlâklı kimseler
ise bütün Türkiye bu asıllardan ibarettir. Büyük erazi meselesine gelince, esasen
ziraat çok riskli olduğuna göre bunun kredisinde de risk vardır. Büyük toprak
sahipleri herhangi bir gayri müsaid zamanda yaptıkları işler bazen kendilerini
felâkete sürükler. Bu itibarla onlara kredi vermekten imsak ediliyor. Bu mevzuda
çok ileriye gidildi. Encümenlerde de bunun etrafında ehemmiyetle konuşuldu ve
bazı zamanlarda kuliste de konuştuk ve burada ifade olunduğundan daha çok
heyecanlı idiler. Ziraat Bankası 'nın borçlarını taksitlendirmek istedik. Bittabiî
tetkikat yaptırdık, ne kadar sene müddetle bunları tecil edersek daha müsaid bir
müddet elde etmiş oluruz. Kimisi 10 sene, kimisi 15 sene, kimisi de 20 sene diyor
du. Nihayet Ziraat Bankası bana son sözünü söyledi, dedi ki: Büyük çiftçi için 20
sene, küçük çiftçi için 10 sene kâfidir. Çünkü küçük çiftçi büyük çiftçiye takaddüm
ederek borcunu daha kolaylıkla ödüyor. Takıntı büyük arazi sahipleri üzerinde
kalıyor. Bu bir teknik hakikattir. Bunu söylemekte zannederim ki bir zarar yoktur.
Bilaistisna hiçbir kimseyi rencide etmek kasdile söylemiyorum. Büyük çiftçi de,
küçük çiftçi de nazarımızda aynı derecede muhteremdir. Büyük çiftçiler arasında
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bilhassa vatanperverliğile tanınmış ve inkılâb zamanlarındaki hizmetlerini bil
diğim için hürmetle ellerini sıktığım yakın arkadaşlarım vardır, kendilerini her
zaman hürmetle selâmlarım. Fakat bu bir teknik meseledir, ifade etmeğe mec
burum.
Nihayet mutedil bir had olmak üzere taksitlenme işini 15 seneye bağladık.
Öbürünü beş sene ileriye götürdük, berikini beş sene geriye aldık. Bir banka için
kanun yaparken en büyük mesuliyet o bankanın emniyetle işlemesi keyfiyetidir.
Nitekim bir arkadaşım söylediler; bankanın matlubatı seyyal bir halde midir
dediler. Bunun manası, banka, vadesi geldiği zaman paralarını geriye alabilecek
midir? Şu halde bir bankanın en büyük ehemmiyeti aktifine dahil olan hesablarıdır, sermayesi değil ve belki ihtiyatı da değildir. Günü, vadesi geldiği zaman
parası kasasına girecektir. Bir bankaya itimad edenlerin emniyetleri ancak bu
noktaya münhasır kalabilir. Şu halde biz kredi tevzii noktai nazarından evvelemir
de borcunu en kolay ödeyen bir kısmı ele almağı elbette tercih ettik. Bununla
beraber küçük çiftçi üzerinde Encümenler çok işlediler, bunu genişlettiler ve
küçük çiftçi denildiği zaman da dar bir sahada kalınmamıştır, bunun içine orta
sınıf çiftçi girmiştir ve genişletilmiştir. Ziraî kredi tevziinde istihsali arttırmak
prensibini esas ittihaz ettik. Bir çiftçiye, senin tediye kabiliyetin vardır, sen bin
lira alırsın, on bin lira alırsın gibi bir mikyas koymadık.
Ve ancak karşımıza çıkan çiftçiye soracağız ; kaç bin kilo yahud kaç ton mal
çıkarırsın. Ve bu mal nedir? Malında aynı zamanda ihraç maddesi olması
veyahud derakap paraya tahvil edilebilecek kabiliyette olmasını nazarı itibara
alacağız, ancak istihsal kudretinin nisbeti dahilinde krediden istifade edebilecek
tir. Büyük çiftçi ne alacak? Partinin siyasî programında büyük çiftçi ipotek
mukabilinde para alabilir deniliyor. Eğer büyük çiftçi kendi muhitinde teşekkül
eden kredi kooperatiflerine dahil olur ve orada diğer kooperatörlerle beraber
çalışmağa razı olursa istihsali nispetinde kredi alabilir. Nitekim bunun en güzel
misalini Atatürk bize vermiştir. Hepimizin bildiği büyük zat büyük bir tevazu ile
köylülerin içerisine girerek kooperatif kanununun hükümlerine göre, köylülerle
beraber beyanname imza ederek Silifke 'de kurulan bir kooperatifde müessis ol
muşlardır. Demek oluyor ki biz ciddî ve hakiki yollardan gidiyoruz. Kredi tevziin
de esas, istihsali arttırmağa matuf olmak üzere evvel emirde küçük çiftçinin ih
tiyacını tatmin, ondan sonra artarsa diğer büyük çiftçiye de ipotek mukabilinde
para vermektir. Bunun böyle olmasında zaruret vardır. Çünkü küçük çiftçi tüccar
bankalarının kapısını açamaz. Büyük çiftçinin ticarî bankalardan kredi bulması
imkânı vardır ve buna maliktir.
Şu halde elimizde dar bir miktarda bir sermayeyi evvel emirde adet itibarile
büyük bir unsurun menfaatine hasrü tahsis etmiş oluyoruz ki bizim hesabımıza
bundan daha tabiî bir şey yoktur.
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Arkadaşlarımız Hükümetin esbabı mucibesinde sadece büyük toprak sahibi
olanlara karşı yazılan bir fıkradan hoşnudsuzluklarını izhar ettiler. Esbabı
mucibeyi okuyacağım -fikrîmizin böyle bir sui telâkkiye uğradığından dolayı esef
ederim- maksad muhafaza edilmek suretile daha güzel ifade edilmek imkânı var
dı. Nasılsa nazarımızdan kaçmıştır. Burada ilişilen nokta şudur; "Ziraatle, ziraî
istihsalle fiilî hiç bir alâkası olmamış bulunanlara sadece toprak sahibi olmaktan
başka bir içtimaî rolü olmayanlara kaptırmak kararında değiliz. " Yani para ver
mek kararında değiliz. Şimdi bunu mücerret mânasında alarak bu fıkraya ilişen
arkadaşlarıma soruyorum. Kanunen bu kısım kabili himaye midir, değil midir?
Beri tarafta bizzat çalışan ve muhtaç kimseler varken bu vaziyette olanlar kanun
da yer bularak himayeye lâyık mıdır, değil midir?
Büyük Millet Meclisi her ikimiz için de hakemdir. Bence lâyık değildir.
Ziraat Bankasının ticaretle iştigali meselesi; Burada İktisad encümeni
azasından eski bir bankacı olan ve itiraf etmek lâzım gelir ki banka tekniğine de
vâkıf bulunan Türker bazı mütalealar kaydetmiştir. Ziraat Bankası 'nın ticarî
sahadan tamamen çekilerek ziraî kredi sahasında kalmasını temenni etmektedir
ler. Banka tasnifi ve banka tekniği, noktai nazarından Türker 'in bu mütaleasını
hafif görmek çok müşküldür. Fakat bu yaptığımız kanun lâyihasında memleketin
hakikî ihtiyacını nazarı itibare aldık ve sonra şunu ifade etmek isterim ki Ziraat
encümeninde bir arkadaşımız Ziraat Bankası'nın en çok ticarî sahada çalış
masını müdafaa etti. Diğer encümenlerde bunun leh veya aleyhinde bir şey söy
lenmedi, Bittabi İktisad Vekiliniz kraldan fazla kral taraftarı değildir. Yalnız bura
da, bütün mesuliyetleri Hükümet namına üzerine aldığı için, bu hususun da
nazarı dikkate alındığını iddia ve müdafaa etmek mecburiyetindedir.
Ziraat Bankasının 60.000.000 aşan mevduatı vardır. Bunlara % 3,5'ten 6'ya
kadar faiz vermektedir. Bütün bu parayı bittabi kullanacaktır. Kullandığı takdir
de en emin yer bulması lazımdır. Biz bankalar hakkımda bir kanun yaptık. Bu
kanun bütün bankaların rejimini ifade eder. Orada bankaların ne gibi işler yap
ması caizdir veya değildir diye hüküm koyduk. Ziraat Bankası da aynı kanunun
hükümlerine tâbi olarak ticarî sahalarda iş yapabilir. Kasasında parası olduğu
zaman en emin şekilde parayı kullanmasına salâhiyet verdik. Bir arkadaşımız, ik
tisad vekâletine müracaat suretile muamelâtın işkâl olunacağını ve binaenaleyh
bundan vazgeçilmesi lâzmı geldiğini söylediler. Şu vesile ile arzedeyim ki İktisad
Vekâleti Ziraat Bankası 'nın otonomisine herkesten ziyade hürmetkardır. Fakat
birinci derecede mesul olan, yarın Ziraat Bankası 'nda da hoşa gitmeyecek bir hal
hadis olunca gel İktisad Vekili diyeceksiniz. Bunlar yalnız memurların kavgaları
gibi adî işler olmayacaktır. Bankanın esaslarına taallûk edecektir. Binaenaleyh
arbitraja taallûk eden bir muameledir ki, o muamele iyi bir zamanda yapılırsa
fayda verir aksi takdirde zarar verir.
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Müdürü Umumî ve Meclisi İdaresinden geçtikten sonra bu kabil işler
Hükümetin mesul bir vekilin tasvibine iktiran ederse mahzur bertaraf edilmiş
olur. Bunu takdir buyurursunuz.
Ziraat Bankası 'nın ticarî sahadan tamamen çekilmesine imkân yoktur. Fakat
herhangi bir ticaret bankasında olduğu gibi geniş geniş hesabı cariler ve gayri
muayyen vadelerle işe girişmek doğru değildir. 3 aylık bonoların iskonto
salâhiyeti verildiği gibi esaslı bir menfaat mevzuu addolunan konşumento alış
verişi, çek muamelâtı, salâhiyet olarak değil, yeni Cumhuriyet Ziraat Bankası 'na
vazife olarak verilmiştir. Kredi kooperatifleri ki bunlar 630 u bulmuştur. 4 milyon
liralık sermayeyi temsil ediyorlar. Bunların daha mükemmel bir hale gelmeleri
için satış kooperatiflerile beraber yürümeleri lâzımdır. Böyle bir kanunu lütuf
buyurdunuz.
Lüzum gördüğümüz yerlerde imkân buldukça satış kooperatifleri teşkil edi
yoruz. Bu satış kooperatiflerinin elindeki mallara avans vermek, ve satış
kooperatifleri mallarını harice sattıkları anda onların ticarî senedlerini iskonto
etmek gibi emin kâr temin eden işler vardır. Bunları Ziraat Bankası 'na bırakı
yoruz. Hatta Ziraat Bankası, en çok ben bu işleri yapamam, elimde diğer daha
menfaatli işler var dediği zaman da satış kooperatiflerinin diğer bankalara git
mesini derpiş etmiş bulunuyoruz. Ticarî kredi işlerinde tahdid vardır ve Ziraat
Bankası 'nın zürra lehine hizmet ifa edeceği noktalar önde tutulmuştur.
Binaenaleyh. Ziraat Bankası 'nın esas menfaatleri düşünülmüş, kanun lâyihasına
hükümler konulmuştur.
Ziraat Bankası aynı zamanda ibtidaî maddesi memleket dahilinde yetişen
sanayii ziraiye kurabilir, bu kabil sınaî müesseselere iştirak edebilir, diye ken
disine kanunî bir salâhiyet verdik. Buna ilişildi. Kısa bir zamanda şu hakikate
vasıl olduk. Memlekette ziraat mi evveldir? sanayi mi evveldir? Artık bu nazariye
çok konuşulmuş ve anlaşılmıştır. Memlekette çiftçilik te vardır, sanayi de vardır.
Bunların her ikisine birden millî ekonomi derler. Millî ekonomi icablarına göre
hareket lâzımdır. Biz memleketimizde sanayiimizi kurmadan evvel harice satmak
mecburiyetinde ve hariçten de mallarımızı dikte edilen fiyatlarla satmakta idik.
Fakat, bir kısım sanayii memlekette kurduktan sonra, hariç alıcılarına karşı fiyat
noktai nazarından nâzım bir rol oynamağa başladık. Pamuğunda böyledir,
yününde böyledir. Bütün sanayiini memlekette kurduğumuz mallar bu arzettiğim
şekildedir. Şu halde demek oluyor ki, iptidaî maddesi memlekette bol olarak
yetişen herhangi bir senayi kurulduğu zaman evvelemirde ondan çiftçi müstefit
oluyor. Şu halde çiftçinin malını biran evvel değer fiyatile elden çıkarmak bizim
vazifemizdir. Eğer Ziraat Bankası bu esas vazifesini ifa edebilirse doğrudan doğ
ruya çiftçiye hizmet etmiş sayılabilir. Bunu menetmek doğru bir şey değildir.
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Faiz meselesi - Affedersiniz sizi yordum, fakat izahat vermeğe mecburum,
Faiz meselesi için Başvekile de böyle bir sual tevcih edilmişti. Verdikleri cevabı
hatırlarsınız. Kendisinin vermiş olduğu cevab: Memlekette faiz ne kadar ucuz
olursa bizim için o kadar şayanı memnuniyet olur. Ben de aynı sözü tekrar
layacağım. Faizi mümkün olduğu kadar memlekette ucuzlatmak bizim vazifemiz
dir. Fakat burada Ziraat Bankası için düşünülecek bir nokta vardır. Ziraat
Bankası sermayesinin münhasıran zürraa verilmesini söylediler. Zaten böyle
yapılmaktadır. Ziraat Bankasının 30 milyon lira sermayesi vardır. Zaman zaman
zürranın zimmetindeki matlubatı bu miktarın fevkine çıkmaktadır. Esas sermayesi
zürraa ikraz edilmiştir. Diğer kısımlar piyasadan kendisine vuku bulan mevduat
la temin edilmektedir. Ziraat Bankasının kuvvetlerinden birisi de halktan top
ladığı mevduattır. Bu da her sene halkın kendisine olan itimadın neticesi olarak
yükselmektedir. Evvelki sene 40 milyon idi geçen sene 60 küsur milyon idi. için
de bulunduğumuz sene de 70 milyona varmaktadır. Fakat bugün Ziraat Bankası
da kendisine para verenlere faiz ödemektedir. % 3,5 hatta 6'ya kadar. Bu mev
duatı toplamak için kendisi de para vermektedir. Demek oluyor ki, faizin de bir
maliyeti vardır. Nasıl bir fabrika bir arşın bezi kaça satabileceğini hesab ederek
maliyet fiyatını nazarı itibare alıyorsa faiz de bankalar için böyledir. Taksitlendirilen borçlar meselesi vardır.
Ziraat Bankası 'nın 30 milyon lirayı bulan ziraî ikrazatı 1931 senesinde taksitlendirilmek istenilmiştir. Bundan 21,5 milyonu kanunî hükümlere uygun gel
diği, yani 1931 senesi nihayetine tesadüf eden borçlar olduğu için % 3 faiz ve 15
sene müddetle taksitlendirilmiştir. Demek oluyor ki bu gün Ziraat Bankası 'nın %
3 faizle 21,5 milyon lira zürra zimmetinde matlubatı vardır. Bu az bir fedakârlık
değildir ve bunu istihfaf etmeğe hakkımız yoktur, zannederim. Şu halde Ziraat
Bankası faizine had koymak meselesinin, bendenizce, zamanı gelmemiştir.
Kanunun inhiraf kabul etmeyen sıkı çerçevesi içine faiz haddini soktuğumuz
zamanda hata etmiş, bankayı da zarara sokmuş olabiliriz. Bundan dolayı mühim
işi, bankayı idare edeceklerin takdirine bırakmak zaman zaman teşriî kuvvetiniz
le, ki her şeyin fevkindedir, yapılıyor mu, yapılmıyor mu murakabe hakkınızı kul
lanmak şimdilik daha faydalı olur. Şunu da ilâve edeyim ki memleketimizde faiz
miktarı, bittabi bankaların ve banka namı altında çalışan müesseselerin faizlerin
den bahsediyorum, muhtekirler hakkında malûmatım yoktur, esaslı malûmatım
olsa kendileri müddeiumuminin pençesinde bulunmaları lâzım gelir, mem
leketimizde üç dörd seneden beri faiz hadleri yükselmemiştir, hatta inmektedir.
Bunun sebebi piyasada işin çok olması ve halkın bankalarımıza itimad ederek
tasarruflarını tevdi etmeleridir. Para piyasasına arzu taleb üzerindeki muvazene
den kredi lehine bir hareket doğmaktadır.
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Ziraat Bankasının paraları tahsil olunuyor mu, olunmuyor mu? Yine tekrar
arzedeyim ki bir bankanın kuvveti ne sermayesindedir, ne de şubelerinin çok geniş
olmasındadır. Bankanın esas kuvveti aktifine dahil olan hesabların sağlam ol
masındadır ve personelinin, memurlarının, müdürlerinin zeki, namuslu, muktedir
olmasındadır. Bu iki şey bir araya geldiği zaman da banka için tam ve kâmil bir
müessese diyebiliriz. Her hangi bir banka için bu şartların tecelli etmesi lâzım
dır. Bunun canlı misali tahsilatının yolunda gitmesidir.
30 milyon liralık ziraî ikrazattan 1936 senesinde 9,5 milyon lira tahsil edil
miştir, isterseniz müdürü umumî bunların tafsilâtını sizlere arzedebilir. Kendisi
çok memnundur. Ben de eski bîr bankacı olmak sıfatile 30 milyon liranın 9,5 mil
yon lirasının vadesinde tahsilini görmekten ferah duydum. Demek ki milletimiz
imkân bulduğu zaman borçlarını ödemekte sadakat gösteriyor. Şunu ilâve etmek
lâzımdır ki yüksek direktiflerinizle alınan ekonomik tedbirlerle köylünün malının
satılması ve kıymetlenmesi tediye kabiliyeti üzerinde ayrıca müessir olmuştur. Bir
taraftan bankalarda mevduat artıyor, diğer taraftan tahsilat normal şekilde
devam ediyor. Diyebilirim ki Ziraat Bankası, tam ve kâmil bir devre yaşıyor.
Topraksız fakat icarla çalışan adamlardan bahsettiler. Mevzuu iyi kavrıyamadım. Bu mütaleanın da cevaıbsız geçmemesini arzu ediyorum. Kavradığım
nisbette kısaca bir şey söyleyeceğim. Çiftçilikte hayvan, makina alât edevat
demirbaş olur, fakat insan demirbaş olamaz, bu kabil değildir. Anladığım: doğru
ise vereceğim cevab budur, v
Sigortadan bahsettiler; Çok ehemmiyetli bir mevzudur. Bizde hakikaten hay
van sigortasının, ziraî sigortanın yapılması iktisadî bir ihtiyaçtır, ayni zamanda
medenî bir ihtiyaçtır. Fakat bu pek çetin bir mevzudur. Bunun üzerinde evvel
emirde geniş etüt yapmak lâzım gelir. Eğer mesele sadece paraya inhisar etmiş
olsaydı bir iki milyon lira kolaylıkla bulur ve bu işi vücude getirebilirdik. Ziraî bir
sigorta tesis edebilmek için memleketimizin muayyen noktalarında hava tetkikatı
yapmak zarureti vardır. Ne zaman ve ne nisbette yağmur yağar ve ne zaman ve ne
nisbette dolu düşer, bunlar hesablanacaktır ki prim almak için bir tarife vücude
getirilebilsin. Henüz bu tetkikatımız yoktur. Fakat tetkikata başlamak ve müsbet
bir şekil aramak zamanı gelmiştir. Bunun için alâkadarlara vazife vererek çalış
tıracağız.
Hulâsa Büyük Millet Meclisi 'nin memleketin ihtiyacına uygun öteden beri
kanun çıkarmak hakkındaki büyük şiarı bu kanunu kabul etmek suretile asla
tenakuza düşmeyecektir. Ve bilâkis muvaffakiyet serisine bir yenisini daha ilâve
etmiş olacaktır. Kanunun kabul edilmesini hassaten rica ederim.'
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.18, s.67-72
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Halil MENTEŞE (İzmir) : İktisad vekili arkadaşımızın gayet faydalı ve bir
çok cihetten tatminkâr izahatlarını tahrik eden arkadaşlar arasında bulunmaktan
hakikaten memnunum. Cevablarından benim ifadelerime taallûk eden kısımlara
cevab verdikten sonra umumî cihetten bazı şeyler söylemek isterim.
Mithat Paşa 'nın kooperatif esası dairesinde kurmuş olduğu menafi sandık
larını ilga etmeyip kuvvetlendirilmiş ve inkişaf ettirilmiş olsalardı bugün Ziraat
Bankasında devletle el birliği yürüyecek çiftçi teşekkülleri bulunacaktı demiştim.
Yoksa Mitat Paşa 'nın emeci suretile başladığı yolu tutmanın faydalı olacağını
söylemedim. Bu işi bizden devralan komşu devletler bu esas dairesinde inkişaf
ede, ede tekâmül ede, ede bugün Devletle çiftçi teşekkülleri, Ziraat Bankası iş
lerinde anklarobasyon yürümektedirler.
Sonra esbabı mucibede çiftçilikten filî alâkasını kesip te toprak koçanından
başka alâkası bulunmayanlardan bahsedişim, yani bizde böyle Hükümet esbabı
mucibesine girecek kadar çok insan yoktur demek istedim. Yoksa böyle insan var
dır. Vekil bey himayeye gayri lâyık, ben de lâyıktır diyor gibi bir şey söylemedim.
Sonra icarcı unsur meselesinde suitefehhüm vardır. Mesele, bu yolda cevaba
tahammül edecek mahiyette değildir. Memlekette mektebden çıkmış müteşebbis,
toprak üzerinde çalışmağa şevki, gayreti, istidadı ve bilgisi olan bir takım unsur
lar tasavvur ettim. Bunlar toprak ashabından birisine gelirler, yerine göre bir kaç
yüz veya bir kaç bin dönüm tarla tutar, orada çalışırlar. Bu unsur elindeki ser
mayeyi icara bağladıktan sonra işletme için yardıma muhtaç olurlar. Bunlara
Ziraat Bankası yardım etsin. Böyle müteşebbis, bilgi ve teknik sahibi gençlerin
topraksızlıktan dolayı mektebden çıktıktan sonra istidadlarının bürolarda, şura
da burada ifna edilmemesi gayesile söyledim. Bu gibi gençlere toprak bulabilir
sek bu suretle memlekette teknik elemanlar elde etmiş oluruz ki köylüye de
numune olurlar.
Pekâlâ neticeler verir. Bu, mukaveleye bağlı ve yere bağlıdır. Verimsiz bir yer
de olmaz. Fakat verimli bir yerde olur, niçin olmasın?
Sonra, büyük çiftçi, küçük çiftçi meselesi. Söyledikleri bana cevab değildir,
zannediyorum. Çünkü büyük çiftçiye karşı Hükümetin bir fikri mahsusu vardır,
diyen ben değilim. Yalnız (Criterium) kriteryum olarak, çiftçinin kredi hususunda
başvuracağı yerler daha ziyade kredi kooperatifleridir, kredi orada teksif edilsin
dedim. Onlara yardım edilmekle beraber büyük çiftçiye de yardım edilsin, dedim.
Bunun üzerine tatminkâr izahat verdiler. Büyük çiftçilere Hükümetin hoşnudsuz
olduğunu ifade edecek bir söz söylemedim ve böyle bir kanaat bana gelmemiştir.
Toprak meselesine temas ettiler. Bu mühim mesele üzerinde ben de biraz dur
mak zaruretindeyim. Sabrınızı tüketmeyeceğim.
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Memlekette bir toprak meselesi var mıdır, yok mudur? Teşkilât-ı Esasiye
Kanununun tadili vesilesile temas edildi. Bu meselelerin bizim memlekette diğer
memleketlerde olduğu gibi tasarruf teminatını zayıflatacak tedbirler almağa bizi
sevkedeceğini zannetmiyorum ve bunda musirim. Vilâyette nüfusa nisbeten toprak
nisbetleri resmî rakamlarla tesbit edilmiştir. Vasati olarak bir kilometreye 21 kişi
isabet ediyor ve vilâyetlere taksim edilince Van da dörde bir, Muşta, Ağrıda ve
daha Şark vilâyetlerinin bazılarında 8 kişiye bir kilometre arazi düşüyor. Hatta
mühim vilâyetlerden Erzincan 'da 12, Trabzon 'da 13 kişiye bir kilometre isabet
ediyor. Mütekâsif olan kısımlarda bile Garb sahilinde ve Eğe mıntakasında Bur
sa, Kocaeli, Trakya'da ve bunların içerisinde en kesif olan İzmir'de bile 47'ye,
diğerlerinden 30, 33 ve 20 'ye kadar düşüyor.
İşte toprak vaziyeti budur. Toprak meselesi halledilirken her memleketin
hususî ve tarihî şartları takib edilmek lâzım gelir. Toprak meselesinde, bence,
Hükümet cephesinden, ta başlangıçtan beri hata vardır, Onu izah edeyim, Evvelâ
toprak meselesi (Problem fonksiye) dedikleri şey doğrudan doğruya memleketin
iktisadiyatı umumiyesile alâkadar bir meseledir. Bu mesele için iskân zihniyetile
düşünülerek Dahiliye Vekâletince Meclis 'e bir lâyiha getirildi. Gelen bu lâyiha,
her vekâletten vukubulan itirazlarla, bir tarafa konuldu. Şimdi iskân işi Sıhhiye
Vekâletine verildiğinden dolayı Sıhhiye Vekili arkadaşımız da bu meseleyi ken
disine maletmiştir ve orada bu mesele tetkik edilmektedir. Henüz daha lâyihası
gelmemiştir. Fakat işittiğime göre bir takım prensipler tesbit edilmiştir. 300
dönümden % 20, 500'den şu kadar falan. Yani toprak sahihlerine işleme hakkı
olarak bir kısım bırakılacak, diğer kısmı alınacaktır. Bendeniz, bu prensipler tat
bik olunursa doğru bir neticeye varılmayacağına, kaniim. Şimdi arkadaşlar, size
nüfus meselelerini anlattım. Bilirsiniz ki arazinin kıymeti meselesi her şeyde ol
duğu gibi arzu-talebe tâbidir. Meselâ bu gün Van 'da bir kilometre bir lira ise elbetteki kesafeti 46, 47 olan yerde yüz liradır. Bilhassa verim nisbetine göre bu
fiyat artar. Şimdi böyle bir memlekette toprağı istimlâk edeceksiniz, Bilfarz 1332
senesi vergisinin sekiz mislini fiat olarak koyacaksınız.
Müsaade buyurun, Bay Vekil söyledi de onun için temas ettim, Maamafih kısa
keseceğim.
Binaenaleyh şunu arzetmek istiyorum ki aynı bedeli verince netice, bir taraf
ta belki memul etmediği bir kıymeti vereceksiniz, fakat o bir taraftan nevama
müsadere olacaktır. Binaenaleyh bu şeraiti nazarı dikkate alarak, ben toprak
meselesinin halledilmesi taraftarıyım. Nitekim onu söylemiştim, her yurddaşın
tarla sahibi olmasına taraftarım. Fakat meseleyi memleketin şeraitine göre tetkik
etmek lâzım gelir, kanaatindeyim. Onun için İktisad Vekili arkadaşımızın, geç
tiğim yerlerde 4 saat devam eden çiftlikler gördüm diyerek bunu şey etmesi pek o
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kadar büyültülecek bir mesele değildir. 4 saat devam eden çiftlikler var dediler ve
olabilir, fakat memlekette, zannetmiyorum ki bu izam edilecek kadar büyük bir şey
olsun. Zaten istirdattan sonra Hükümet emvali metruke çiftliklerini tevzi etmiştir.
Nitekim Milas kazasında da böyle metruk çiftliklerden 4 tanesini tevzi etmiştir.
Sonra hususî surette kalmış olan araziyi de gelen vatandaşlara vermiştir. İz
mir'de Abdülhamid'den kalma arazi de tevzi edilmiştir. Aydın'da 60 bin dönüm
lük bir çiftliği de keza 1200 aile namına tapuya rapt ve tescil etmiştir. Yani mese
le kendiliğinden halledilmektedir. Şimdi bütün halkımızın mesnedi olan ve bizim
her memleketten ziyade sebatla durmamız lâzım gelen tasarruf emniyeti mese
lesini memlekette sarsmayalım, maksadım budur ve İktisad Vekili arkadaşımdan
ehemmiyetle rica ediyorum, bu mesele, her şeyden ziyade memleket faaliyeti iktısadiyesinin mesnedi olan esas meseledir. Kendileri metodları ile, nasıl ki bura
da izah ettilerse, Ziraat Bankası 'nın kanununu yaparken şu tedbiri kullandık, şu
mütaleaları aldık, şu tetkiki yaptık. Kendileri mesuliyetleri üzerlerine alsınlar ve
memleketin ekonomik şeraiti, tarihî şeraitini lâyikile yer yer tetkik ettirerek
üzerinde ehemmiyetle durmak istediğim memlekette mülkiyet ve tasarruf em
niyetini, ki biz bunun üzerinde durmak mecburiyetindeyiz, bazı devletler bu iş
üzerinde hafif hareket ediyorlarsa bunlar bir nevi istihale geçiren milletlerdir. Biz
metin esaslar, sıhatli ve sağlam metodlar üzerinde yürümek mecburiyetindeyiz,
kaybettiğimiz zamanları kazanmak için... Kendilerinden ricam; bu işi kendi
metodları dahilinde tetkik ederek bir karara varsınlar.'
Hikmet BAYUR (Manisa) : İktisad Vekili arkadaşımızın izahatından an
ladığım en esaslı müsbet şey, bu yeni kanunun arzettiği en esaslı terakki hiç ol
mazsa Ziraat Bankası bakımından istihlâk kredisinin önüne geçmek ve bütün
krediyi istihsale hasretmek büyük bir terakkidir, tamamen tatbik edilirse büyük bir
muvaffakiyettir. Ziraat Bankası kanunu hazırlanıyor ve geliyor diye beklediğimiz
vakit, bunu beklemiyorduk. Ben kendi hesabıma ne beklerim ve içten içe memleket
ne bekler? Esas köylünün kalkınmasıdır. Bugün Türk köylüsü, Avrupa 'nın en az
istihlâk ve en az istihsal eden köylüsüdür. Bunun hiç olmazsa Balkanların köylüsü
seviyesine ve ilerde Avrupa 'nın zengin köylüsü derecesine çıkması bekleniyor. Bu
kanun buna doğru bir adım atıyor mu, atmıyor mu? Krediyi istihlâkten istihsale
hasretmek bir terakkidir. Ama bununla iktifa edemeyiz. Onun için esas meseleye
tekrar geleceğim. Ben ya eksik anladım yahud Vekil arkadaşımız bunlara cevab
vermediler. Köylünün kalkınması demek, bir defa ziraî kredi, ikincisi bol para
vermelidir, ucuz para vermelidir. Burada muayyen bir müessesenin kârı mevzubahs değildir. Lâzım olan şey, bilgi ile mücehhez olan köylüye bol para vermek
tir. Bol paradan maksadım, köylü ihtiyaca kâfi ve ucuz faizle para bulduğu tak
dirde, şimdikinin birkaç misli istihsal edecek ve birkaç misli istihlâk edecektir.
1 a.g.e., s.72-73

507

Ziraat mı, sanayi mi? meselesi mevzubahs oldu. Böyle bir münakaşa tabiî
olamaz. Sanayiimiz, bilhassa kendi ziraatimize dayanan sanayiimiz köylüyü daha
terfih etmektedir. Fakat esası şudur. Köylü iki üç misli zenginleşirse, iki üç misli
kumaş ve diğer mevad istihlâk edecek. Binaenaleyh sanayi de o nisbette
büyüyecektir. Bizim sanayiimiz, simdi ve daha bir müddet, dahilî piyasa için çalı
şan bir sanayidir ve daha bir müddet öyle kalacaktır. Yani Almanya, İngiltere gibi
esas itibarîle dışarı için çalışan bir sanayi olsaydı, sanayii daha arttırmak kabil
olurdu. Sanayiimizin inkişafı, memleketteki kütlenin ve bilhassa nisbetsiz büyük
kütle olan köylünün istihlâkine bağlıdır. Bu gün köylü iki misli istihlâk edebilse ki hiç bir şey değildir, bir bizim istasyonlarımızdan geçerken kılıklara bakmamız
bir de Bulgar istasyonlarından geçerken - istihlâk edebilse sanayiimiz iki üç mis
li inkişaf etmiştir demektir, pamuk sanayii de artmıştır ve saire ve saire.
Binaenaleyh biz bu Ziraat Bankası kanununu beklerken bu derde çare bekliyor
duk ve Cumhuriyetin 14 üncü senesindeyiz. Samimi söylersek, köylünün yüksel
mesi için ciddî bir şey yapılmış değildir. Sanayiimizin korunması dolayısile,
meselâ; pamuk çok ekiliyor ve sanayide yarayan diğer bazı maddeler daha çok
ekiliyor ve fabrikaların civarındaki köylü daha müreffeh oluyor. Bu inkâr edile
mez bir hakikattir, Cumhuriyetin eseridir.
Kapitülâsyonların kalkmasının ve bu kapitülâsyonların kalkmasının iyi kul
lanılmasının bir neticesidir. Amma umumî kütle fakir kaldıktan sonra kumaş ve
yahud diğer iptidaî maddeler, ayakkabı gibi şeylerin imali pek artmaz.
Binaenaleyh pamuk ve saireden kazananlar mahdud kalacaktır.
Maksad umumî kütleyi ilerletmektir ve bunu behemehal yapmalıyız. Bu kanun
buna cevab vermiyor. Benim bu kanundan beklediğim şey budur, her kes de içten
içe bunu bekliyor.
Para noktai nazarından faiz miktarı ne kadar az olursa o kadar iyi olur denil
di. Bunu burada îktisad Vekilimiz söyledi, Başvekilimiz de buna işaret buyurmuş
lardır. Bittabi faiz ne kadar az olursa o kadar iyidir, sıhhatimiz ne kadar iyi olur
sa o kadar memnun oluruz. Fakat burada mevzubahs edilecek mesele, ne yapalım
ki iyi olsun? Binaenaleyh bu kanunla çiftçinin ihtiyacı nisbetinde kredi bulmağa
çalışmak nelere mütevakkıftır? Bu kredinin mümkün mertebe ucuz olması için ne
yapacağız? Hepimizde şu kanaat vardır ki, köylümüzün bilgisi artar, para bulur,
istihsal ve istihlâki artarsa köylü refah bulur ve Hükümetin bütçesi artar.
Adam başına bütçeyi tetkik edersek, Bulgaristan 'da daha fazladır. Memur
maaşı ve saire yi hepimiz biliriz. Bir taraftan masraf bütçesinde vardır, bir taraf
tan da varidat bütçesinde görülür. Bu gün şu kadar milyon lira sarfediyoruz der
sek hakikat böyle değildir. Nüfus başına vurunuz yarısı kalmaz.
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Bu dediklerim bizde bugün olmazsa da, hiç olmazsa yoluna girelim. Mem
leketimizde sanayi yolu bulunmuştur. Bu yoldan gideceğiz ve muvaffak olacağız.
Sanayi işinde doğru yol bulunmuştur. Fazla himmetle daha çabuk veya yavaş
gideriz. Fakat köylünün kalkınması işinde daha çığırı bulamadık. Çığırlardan biri
bulunsun ve yol açılsın. Buna nazaran bu kanun natamamdır. Amma derlerse ki
şimdi bu kanun çıksın, bilahare, 6 ay veya bir sene sonra daha mükemmelini
getireceğiz, o zaman olur. Fakat mevduattan kâr edecekmiş, ticarette işleyen para
daha emniyette imiş. Bunları da yapsın, fakat benim istediğim, bir sermaye olsun,
ucuz faizle, bol miktarda köylüye para versin, köylü hem kalkındırılsın, hem
malûmatlandırılsın. Bu yola girelim. Amma Ziraat Bankası olmasın da köylü ban
kası olsun. Bu banka doğrudan doğruya kâr müessesesi midir? Devlet bütçesi
masraflarının günden güne artması dolayisile, kalkındırılması icab eden köylüye
ve camiaya yarayan bir müessese midir? Eğer Ziraat Bankası bunu yapamıyorsa
başka bir banka ile yapalım. Mesele, Hükümetin nihayet bu yola girmesi mesele
sidir. Vekil arkadaşımızdan sordum. Ziraat Bankası bugünkü halile dahi ser
mayesini tamamile çiftçiye veya sanayii ziraiyeye verir. O da netice itibarile çiftçiye
yarar. Mevduatın uzun vadeli olanları sanayii ziraiyeye, kısa vadeli olanları da
diğer kısa zamanda netice verecek işlere tahsis edilmelidir. Bu bankanın sermayesi
yüz milyona çıkacaktır, gaye budur. Mevduatın mühim bir kısmı bir, iki seneliktir.
Köylüyü yükseltmek için kendi sermayesinin bir kısmını hasredemez mi?
Faiz meselesine cevab verilmemiştir. Acaba bu kanun köylü kalkınması için
bir adım mıdır? Bu kanun düne nisbetle bir terakkidir, fakat Cumhuriyetin 14 ün
cü senesinden beklediğimiz terakki değildir. Bunu açık ifade etmeğe mecburuz.
Gücenmemek lâzımdır.
Evvelce taksitlendirilmiş paralar vardır. Bunlar için vekil bey ne diyorlar, ev
velce taksitlendirilmiş olanların bu yeni krediden tekrar istifadeleri mümkün ola
cak mıdır, olmayacak mıdır? Bunlara % 3 'le para verilmiştir, dediler. Buna iş
tirak edemem. Bu adamlar bu parayı aldıkları zaman paranın kıymeti dundu.
Şimdi kıymetlenmiştir. Evvelce 100 idise şimdi 150 olmuştur, Hakkalirisaf
düşünülürse, sade para bakımından değil, ekonomi bakımından düşünülürse bun
lar % 15-20 faiz vermişlerdir.Nihayet köylü kalkınması yoluna giriyor muyuz, gir
miyor muyuz ve ne vakit gireceğiz?1
Fazıl AYKAÇ (Elâziz) : Arkadaşlar; ben sayın vekile küçük bir sual tevcih
etmek istiyordum. Fakat madem ki lütfü tesadüfle böyle karşınıza çıkmış bulunu
yorum, müsaade buyurursanız, o sorgudan evvel daha esaslı bir ödevi yerine
getireyim.
1 a.g.e., s.73-74
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Sayın vekil çok sağlam temelli, bol aydınlıklı ve fevkalâde kavrayışlı taahatile, üzerinde bütün Meclisin bu kadar bir hassasiyet göstermekte olduğu bu
mesele hakkında, görüyorsunuz ki, pek kıymetli malûmat verdi. Bundan dolayı
kendine çok samimî teşekkürlerimi ifada bir an gecikirsem, ona yalnız kendi bor
cumu değil, sizin borcunuzu da ifa etmemiş olurum. Onu ifa edeyim ve mevzua
geleyim,
İşte geldim: Sormak istediğim sual şu idi; Sayın Vekil Ziraat Bankası 'nın
faaliyetinden bahsederken, hallolunacak kısmı için çok teşekküre değer bir çok
kıymetli malûmat verdi. Biliyorsunuz ki; efkârı umumiyede bu mesele hiç aydınlanmamıştı. Karanlık noktaları saklıyan bir mevzu idi.
Binaenaleyh kendilerinden bazı karanlık kalan noktaların dahi aydınlanması
için yeni ışıklar taleb edersem, bende ve efkârı umumiyede meçhul kalmış olan bir
çok karanlık noktalar da aydınlanmış olur.
Biz vaktile Ziraat Bankası 'nın bilançolarını tetkik ederken Ziraat Bankası 'na
aid her hangi bir sınıf malûmata destres olduğumuz zaman şöyle bir netice bil
dirilirdi. Bize denilirdi ki, Ziraat Bankasının ziraî krediye hasretmiş olduğu
faaliyet, kendisinin hiç müsmir olmayan bir şeydir. Yani eğer Ziraat Bankası,
faaliyetinin bir kısmı ticarî sahaya en büyük mikyasta tevcih etmiş bulunmazsa,
ziraî sahada vermiş olduğu kredi ancak zarar edecek ve sermayesini muayyen bir
zamanda kaybedecektir. Binaenaleyh ticarî faaliyet, onun ziraî faaliyetini bütün
vatandaşlar üzerinde teksif için bir vasıta teşkil etmektedir ve bunu isbat eden
rakamlar vardır. Şimdi Sayın Vekilden soruyorum: Vaziyet hakikaten böyle mi
idi?. Bittabi böyle olması lâzımdı. Acaba günden güne mevduatın artmakta
bulunması dolayısile, çok şayanı dikkat bir surette tevessü eden müesseseye, çok
faal bir mahiyete izah ettikleri vachile, yeni bir istikamet tayin ederken bu Ziraat
Bankası 'ndan azami istifade vesaitine müracaat edilirken, bu sahada, bu mües
sesenin müstakbel hayatına kuvvet mi verecektir, yoksa sebebi zafı mı olacaktır?.
Bu nokta üzerinde bizi tenvir buyurmalarını rica ederim.
Diğer hususata aid hatırıma gelen mütaleaları kanunun maddelerini görüş
tüğümüz zaman yine arzedeceğim. Maruzatım bundan ibarettir.'
Emin Aslan TOKAD (Denizli) : Bay vekil buyurdular ki, çiftçi üzerindeki
alacaklardan geçen sene 9,5 milyon lira kolaylıkla tahsil edilmiş. Demek ki çiftçi
imkân buldukça borcunu veriyor ve verecektir. Şu halde kredi muamelesinin
devamında ve tekerrüründe, bankanın faidesi ve menfaati olduğu gibi, çiftçinin de
bu, menfaatına uygun geliyor. Bu muamelenin daha iyi işleyebilmesi için faizlerin
indirilmesi lâzımdır. Hiç olmazsa çiftçinin üzerindeki ziraî muamelelere aid işler
1 a.g.e., s. 75
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için faizi % 5'e indiremez miyiz? Bunu kanunun metnine koymak muvafık değil
se, hiç olmazsa idareten bunu yapacaklarını buradan lütfen vadetsinler.
İkinci mesele; belki saded harici olarak görülür. Fakat biraz evvel toprak
işinden bahsedildi, bu vesile ile bir noktayı arzedeceğim.
Bugün toprak alış verişinde memlekette bir keşmekeşlik vardır. Toprağı olan
toprağını satamıyor, toprağı olmayıp ta toprak almak isteyenler de toprak
alamıyorlar. Çünkü, bir çok münasebetlerle ilan ettik ki topraksız halka toprak
dağıtılacaktır. Halbuki bu, nazariyatta kalmıştır.
Bu kararımızı yapacaksak bir an evvel yapmalıyız ki bu suretle bu keşmekeş
vaziyet ortadan kalkmış olsun.
Hükümetten rica ediyorum; bu lâyihayı sevkedeceklerse bir an evvel etsinler,
etmiyeceklerse, bundan sarfınazar edilmiştir desinler de, hariçteki toprak
vaziyetleri ve toprak alım satımı da düzelsin.
Ziraat mi, sanayi mi meselesi tamamile geçmiş bir mevzu değildir. Çünkü
mevaddı iptidaiyesi memleketimizde yetişen sanayi şubelerinin şüphesiz tesisi
sırası gelmiştir. Memleketimizde mevaddı iptidaiyesi yetişmeyen sanayi şubeleri
ni tesis etmek herhalde kârlı bir iş olmaz. Bu itibarla, meselâ mensucat için kur
duğumuz fabrikalara kâfi derecede pamuk yetiştirmek lâzımdır. Eğer yetişmiyor
sa yapılan ve yapılacak olan bütün masraflar heba olup gider. Bunu yetiştirmek
için tohum ıslahından, ıska tertibatından işe başlamak lâzımdır. Bu noktadan,
demek ki ziraî mesele, sınaî işe tekaddüm ediyor neticesi çıkar. Diğer şuabatı
sınaiyede de böyledir.
Diğer hususata da şamil olmak üzere, ziraî faaliyetimiz, Türkiye için, sınai
faaliyete tekaddüm edecektir. Bu itibarla faaliyetimizi evvelâ ziraat sahasında
göstermemiz lâzımdır.x
İktisad Vekili Celâl BAYAR (İzmir) : Halil Menteşe arkadaşımızın eğer
okuyacağım ibare kendilerini temin ediyorsa çok sevinirim. Maddenin nihayetin
de deniliyor ki: "işletmelerinde teknik muvaffakiyetle tatbik edenlere kredi
hususunda rüçhan verilmiştir". Yedinci maddenin nihayetine bu ilâve edilmiştir.
Ziraat mekteplerinde tahsilini yapmış, münevver, ziraî tekniği bilir, iş hayatına
atılmak isterse o gibilerine kredi rüçhanı yapılacaktır. Zannediyorum ki, ken
dilerinin noktai nazarlarına tevafuk eder. İzahatları arasında tasarruftan bahset
tiler. Ben bunun tafsilâtına girişmeyeceğim. Memlekette tasarrufun lüzum ve
ehemmiyetinden bahsedecek değilim. Yalnız tasarruf ve mülkiyet meselesi bizim
Teşkilât-ı Esasiyemizin tahtı zamanında olduğu gibi Heyet-i Celilenin emrinde ve
1 a.g.e., s.75

511

tekeffülü altındadır. Binaenaleyh şu veya bu şekilde mülkiyet ve tasarruf hakkına
tecavüz edilmiş bir nokta yoktur. Tecavüz edenlerin haddini B.M.M. derakap
verir.
Sayın Hikmet arkadaşımızın mütalealarını yakından dinledim. Köylünün kal
kınmasından bahsettiler. Köylünün kalkınması hepimiz için arzu ve temenni
edilen bir idealdir. Ancak köylü kuvvetlenirse ve köylü istendiği derecede refah
seviyesine vasıl olursa bütün memleket kuvvetlenir, köylünün kuvvetlenmesi esas
tır. Ziraat Bankası münhasıran bu vazifeyi üzerine almış değildir. Böyle kalkınma
kül halinde çalışacak bir çok elemanlara ihtiyaç gösteren bir iştir.
Ziraat Bankası ancak o elemanlardan birisi sıfatile, yani tek faktör olarak
vazife almıştır.
Faiz meselesi hakkındaki noktai nazarımı arzettim. Yalnız uzun maruzatım
arasında mevduattan bir kısmı ziraî krediye hasrolunur mu suallerine cevab ver
memişim. Onu da müsaadelerile şimdi arzedeyim. Mevduatın yerinde kullanıl
ması, mevduat sahihlerinin her taleb vukuunda paralarını derakab iade etmeleri
bankalar için çok dikkat edilen iştir. Bu esas mahfuz kalmak şartile bir kısım mev
duatı kısa vadeli mevsim kredilerine tahsis etmeğe teknikman imkân vardır.
Dostum Emin Aslana gelince; yine faiz meselesidir. Tekrar ediyorum ki bizim
için de faizi ucuzlatmak çok arzu edilen bir iştir. Müessese amme hizmeti görecek
tir. Fakat hiç bir zaman şefkat müessesesi değildir. Her halde bunun bir hesabı,
bilançosu olacaktır. Müesseseyi elimize aldıktan, masraflarını, kazançlarını,
plasman mevzularını tetkik ettikten sonra kendilerine cevab verebiliriz. Şimdiki
halde bilhassa vaid mahiyetinde olan şey nazarî olur ve zannederim ki kendileri
de bizden böyle bir şey istemezler. Ticari kredinin, Ziraat Bankası 'nın bünyesi
üzerindeki tesiri, yani Ziraat Bankası ticarî kredi sahasından çekildiği takdirde
işleri üzerindeki tesiri müsbet mi olur, menfi mi olur? Bu, vaziyete göre, ve
muamelâtın nevine göre değişir. Bazı muameleler vardır ki, benim şahsî tec
rübelerime istinaden söylüyorum, Ziraat Bankası 'nın o muameleleri yapması çok
zararlı olur. Meselâ ismini söyleyeyim. Bankaların şu veya bu müesseselere geniş
hesabı cari açmaları gibi. Mevduatı elemante etmek, ayni zamanda muamelâtını
çoğaltmak için demin bahseylediğim ticari vesaik üzerinde çalışması malî bün
yesinde bir kuvvet teşkil eder, mevduatını çoğaltır. Bittabi banka bu kanunla ken
disine tevdi edeceğimiz işler üzerinde bütün azmile çalışacaktır ve bu işin başın
da bulunanlar kredi siyasetini bütün teferruatile anlamış kıymetli adamlardır.
Temin ederim ki Ziraat Bankası bu kanunla tekâmül edecektir.^
Bu konuşmalardan sonra maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır.
/

a.g.e., s.75-76
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Tasarıya göre; Türk çiftçilerinin ziraî istihsallerine, ziraî mahsullerin sürüm
ve satışına, ziraatin, ziraî sanayiin ve bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerin millî
ekonomi prensiplerine göre yürümesine ve ilerlemesine lüzumlu ve elverişli
kredileri tanzim, tedvir ve tevzi etmek ve bu gayelerin elde edilmesini güden
teşekkülleri kurmak, korumak ve bu hususlar için kurulmuş ve kurulacak teşek
kül ve yapılmış ve yapılacak teşebbüslere lüzum halinde iştirak etmek ana
gayesile ve faaliyetini ziraî sahada teksif etmekle beraber bu kanuna ve bu kanuna
müsteniden yapılacak statüye uygun diğer her nevi banka muamelelerini de
yapabilmek üzere merkezi Ankara'da bu kanunun hükümlerine bağlı her türlü
taahhüd ve tasarrufa yetkili hükmi şahsiyeti haiz muhtar bir devlet müessesesi
olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası yeniden yapılandırılıyordu.1
Uzun ve şiddetli tartışmalardan sonra tasarı 27 Mayıs 1937'de kabul edildi

3.3. Halk Bankası Kanununda Yapılan Değişiklikler
8 Haziran 1933'de 2284 sayılı yasa ile kurulan Halk Bankası ve Halk Sandık
ları yasasında bazı değişiklikler yapılması gerekmiş ve Maliye Vekâletince
hazırlanıp 27 Aralık 1937'de İcra Vekilleri Heyetinde görüşülerek benimsenen
tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılmıştır. 28 Aralık
1937'de gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan tasarı
muvakkat encümende görüşülerek benimsendikten sonra 17 Ocak 1938'de Tür
kiye büyük Millet Meclisi'ne gelmiştir.2
Tasarının tümü üzerinde söz alan Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) şun
ları söylemiştir: -Sayın arkadaşlar, bir Halk bankasının teessüsünü hepimiz mem
nuniyetle karşılıyoruz. Çünkü esnafa, küçük sanatkâra yardım edici bir banka
olacaktır.
Sayın Iktisad vekilinin bu müesseseyi canlandırmak için yaptıkları gayreti ve
Sayın Finans bakanının da sermayeye aid muaveneti şayanı takdir ve tebriktir.
Bir kaç sene evvel belediyenin yardımile, İstanbul 'da bir Esnaf bankası açıl
mıştı, iyi idare edilemedi, kontrolsüz bırakıldı ve belediye bu yüzden bir kaç yüz
bin lira zarar etti ve sermayenin çoktan ortadan kaybolduğu tebarüz etti ve
nihayet bu acıklı hâdise üzerinden bir sünger geçirildi ve mesulleri bulunamadı.
Bu hikâyeyi nakletmekten maksadım Sayın İktisad vekilinden istirham ederim
bu yeni kurulacak Halk bankasının muamelâtını sıkı bir kontrol altında bulundur
sunlar ki atide acı bir sürprizlere maruz kalmayalım.
1 TBMM.Zb. C, V. Devre, C.18, s.76
2 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.22, S.Sayısı: 90, s. 146-147
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Türkiye'de balık ticaretini inkişaf ettirmek ve balık işlerini intizam altına al
mak için Sayın Hükümetimizin bir Balık bankası tesis etmek niyetinde olduğunu
biliyoruz. Bu teşebbüsün bir an evvel mevkii icraya konulması elbette ki mem
leketimiz için çok faydalı olur.
Ancak, görülen bir lüzum üzerine Hükümetin yeni bankalar açmak kararı İs
tanbul belediyesini heveslendirmiş olmalıdır ki bir gazetede okuduğuma göre is
tanbul belediyesi de İstanbul'da bir Et bankası açmak teşebbüsünde bulunuyor
muş. Eğer buna müsaade edilirse İstanbul belediyesi yarın bir meyve bankası
veyahud bir sebze bankası da açmağa kalkışacaktır.
Sayın arkadaşlar, bankaların adedi lüzumundan fazla tezyid edilirse bence
bir takım mahzurlar meydana çıkabilir. Müsadenizle buna dair kısa bir maruzat
ta bulunmak isterim.
Bu gün millî bankalarımızla ecnebi sermayesi ile kurulmuş bankaların adedi
on beşten fazladır.
Bazı küçük tüccarlar ve bazı mahdud servetti kimseler bir, iki kefil buluyorlar
ve müteaddid bankalardan kendi kapasitelerinin fevkinde bankalardan avans
alabiliyorlar. Çünkü bankalar yekdiğerinin muamelelerinden haberdar olmadık
larından, tüccar, meselâ, on bankadan lâakal biner lira tedarik edebilmişse on
bin lira eder ki, bu parayı almakla kendi iktidarının ve kudretinin fevkinde bir
muamele yapmış oluyor ve bu da bir spekülâsyona müncer olduğundan bir çok
zararlara duçar oluyor ve borcunu da veremiyor.
Binaenaleyh hem bankalar mutazarrır oluyorlar, hem de ticaret prestiji, leke
leniyor. Küçük sanatkârın ve esnafın bu gibi dürüst olmayan muamelelere giriş
memeleri için Sayın İktisad Vekâletinin gözetmesi, bankacılık ve halk menfaati
noktai nazarından faydalı olur.
Bu nazik nokta üzerinde de Sayın İktisad Vekilinin nazarı dikkatini
müsaadelerile celbetmeği önemli gördüm.
Sözlerime nihayet verirken Halk bankasına muvaffakiyetler temenni ederim.1
Bu konuşmanın dışında söz alan olmadığı için maddelere geçilmiş ve tasarı
kabul edilmiştir. Tasarının kabul edilmesine rağmen Berç Türker'in konuşmasın
dan rahatsız olan İktisat Vekili de şunları söylemiştir:
Okunan ve tasvib buyurulan maddelerde görüldüğü veçhile Halk Bankası ve
Halk sandıkları namı altında küçük esnaf ve sanat sahihlerine 20, 50 ve nihayet
100 liralık kredi verecek müesseselerin teşkili mevzubahstir. Bu müesseseler 1933
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.22, s. 146
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senesinde Büyük Millet Meclisi 'nin kabul etmiş olduğu bir kanuna müsteniden
kurulacaktır. Kurulacak bu müesseselere bu kanunla Hazine iştirakini temin ede
cek karşılıklar gösterilmiş oluyor. Gerek Halk bankası gerek o bankanın münasib
gördüğü yerlerde açılacak olan halk sandıklan, küçük kredileri idare edecek en
hayırlı müesseselerimizden olacaklardır. Böyle hayırlı müesseseleri teşkil etmek
üzere iken Berç Türker arkadaşımızın bundan istifade ederek, eski bazı ban
kaların maruz kaldıkları müşkülâtı mevzubahs etmesini yerinde görmedim. Yalnız
ifadelerinde noksan kalmış olan bir ciheti huzurunuzda tebarüz ettirmeğe lüzum
görüyorum. İstanbul'da adı geçen Esnaf bankasının yolsuzluktan mütevellid
mesulleri mahkemeye verilmişlerdir. Onlar hakkında takibat yapılmıştır. Bunlar
yüz üstü bırakılmış değildir. Bu noktada, halk bankalarile her hangi bir münase
bet aramak yerinde olmayan irtibat düşüncesidir. Yine bu münasebetle ar
kadaşımızın mevzu harici olan mütalealarını dinlemiş olduk. Tavsiyeleri daima
ciddiyetle telâkki etmek mutadımızdır. Fakat maalesef tavsiyelerini ciddi bul
madığımı söylemeğe mecburum. Teşkili kararını verdiğimiz her hangi bir mües
sese için huzuru âlinize daima bir kanun arzediyoruz, esbabı mucibesini izah
ediyoruz ve bunun lüzumu takdir edildikten sonradır ki, Büyük Meclis onun ka
bulüne karar vermiş oluyor. Bu müesseselerin artmasile, anarşik bir iktisadî
vaziyet endişesinde bulunmak hiç yerinde değildir. Bunların her biri, kendi
sahalarında ihtiyaçları karşılamağa memleketin iktisadî faaliyetlerinden bir
şubeyi canlandırmağa yarayan müesseseler olmaktadır. Her birinden memleket
büyük faydalar beklemektedir. Bunların teşkil edilmiş olanları ve bundan sonra
da teşekkülü mevzubahs olanları tabiî hep bu hudud ve ihtiyaç içerisinde mütalea
edilmiştir. Binaenaleyh, arkadaşımızın bunları, her hangi bir Halk Bankası adın
dan istifade ederek, burada tenkide kalkışmış olması, fikrimizce hem mevzu sadet
haricindedir, hem de doğru değildir.'

/ Halk Bankası yasasında yapılan değişiklikler için bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.22, s. 147
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XI. BÖLÜM

MİLLÎLEŞTİRMENİN SÜRDÜRÜLMESİ
1. AYDIN DEMİRYOLUNUN MİLLİLEŞTİRİLMESİ
Avrupa sanayi devrimini yaptıktan sonra iç pazarları birbirine bağlayarak
ulusal bütünlüğü sağlamaya büyük bir önem vermişti. Bu alanda da demiryolları
en dikkati çekici unsur olarak gözüküyordu. Gerek kitle gerekse eşya
taşımacılığında giderek ivme kazanan demiryollarından tüm ülkeler yararlan
manın yollarını aramaya koyuldular. Osmanlı İmparatorluğu da bu kervana katıl
dı. Ancak demiryolu yapacak teknik elemanı ve sermayesi yoktu. Oysa Av
rupa'da hem teknik eleman hem de sermaye bolluğu vardı. Öyle ki Avrupalı
kapitalistler sermayelerini geri kalmış ülkelere gönderip oralarda yatırım yaparak
daha çok kâr elde etme çabasına girmişlerdi. İşte bir yandan Osmanlı İmparator
luğunun ihtiyacı, öbür yandan Avrupalı sermayedarların kazanç hırsı birleşince
Osmanlı halkının da demiryollarından yararlanması süreci başladı.
Demiryolları yapımında belirleyici unsur Osmanlı halkının istemlerinden öte
Avrupalı devletlerin ticari çıkarları oldu. Zira ilk demiryolu yapımına
Anadolu'nun en büyük iktisadî potansiyeline sahip olan Batı Anadolu'da başlan
dı. Böylece Batı Anadolu'da elde edilen ürün kolaylıkla İzmir limanına oradan da
Avrupa'ya taşınacaktı. Aynı şekilde Avrupa'dan İzmir limanına getirilecek mal
demiryolu ile daha iç bölgelere taşınıp kolaylıkla paraya çevrilebilecekti.
İzmir ile Aydın arasında 130 km.lik bir demiryolu yapımı için İngiliz ser
mayedarlar bir şirket kurdular. 1856 yılında bu hattı yapmak üzere Osmanlı İm
paratorluğu Aydın Ottoman Raihvay adlı şirkete imtiyaz verildi. Hat, 1861'de iş
letmeye açıldı.
İlk sözleşmeye göre şirketin sermayesi 1.200.000 İngiliz lirası ve % 6 faizli
idi. Bu % 6 Osmanlı hükümetince garanti altına alınmıştı. Sözleşme süresi de 50
yıl idi. Zamanla sözleşmede değişiklikler yapılmış, hattın 1871'de Aydın'a,
1882'de Saray köyüne, 1888'de Dinar-Işıklıya, 1906'da Eğridir'e kadar uzatıl
ması sağlanmıştır.
1888 senesinde yapılan sözleşme ile hattın imtiyaz süresi 1935'e kadar uzatıl
mıştır. 1888'e k^dcir Osmanlı devletinin faiz borcu ise 650.000 İngiliz lirasına
ulaşmıştı. Fakat bu tarihten itibaren faiz garantisinden vazgeçilmiştir.
Nafia Vekili Ali Çetinkaya'nın açıklamalarına göre 1888 ile 1915 yılları
arasında hattan elde edilen kazanç şöyle olmuştur.
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1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

91.000 Osmanlı Altını
159.000 Osmanlı Altını
189.000 Osmanlı Altım
152.000 Osmanlı Altını
203.770 Osmanlı Altını
206.881 Osmanlı Altını
184.600 Osmanlı Altını
150.500 Osmanlı Altını
100.100 Osmanlı Altını
239.500 Osmanlı Altını
196.500 Osmanlı Altını
103.200 Osmanlı Altını
126.500 Osmanlı Altını
198.000 Osmanlı Altını

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

219.800 Osmanlı Altını
208.400 Osmanlı Altını
217.800 Osmanlı Altını
246.300 Osmanlı Altını
226.600 Osmanlı Altını
, 229.700 Osmanlı Altını
206.900 Osmanlı Altını
211.000 Osmanlı Altım
216.600 Osmanlı Altını
244.900 Osmanlı Altını
250.200 Osmanlı Altını
225.400 Osmanlı Altını
290.800 Osmanlı Altını
175.600 Osmanlı Altını

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Osmanlı yönetimi hattı kendi denetimi altına
almıştır. Ancak Mondros Mütarekesi ile hat; tekrar şirketin denetimi altına gir
miştir. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında ise kısmen Osmanlıların kısmen de
Yunanlıların ve şirketin denetimi altında tutulmuştur.
Lozan Andlaşmasından sonra da şirket imtiyazını sürdürmüştür. Şirketin
1922 ile 1934 yıllan arasındaki net kan ise şöyle saptanmıştır.
1922
19231
19241
19251
19261
19271
19281
19291
19301
19311
19321
1933
19341
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111.300 İngiliz Lirası
75.100 İngiliz Lirası
28.000 İngiliz Lirası
46.000 İngiliz Lirası
64.700 İngiliz Lirası
98.700 İngiliz Lirası
76.400 İngiliz Lirası
99.800 İngiliz Lirası
32.400 İngiliz Lirası
50.000 İngiliz Lirası
14.600 İngiliz Lirası
61.400 İngiliz Lirası
15.000 İngiliz Lirası

Sömürgeciliğe karşı verdiği ulusal kurtuluş savaşı ile sömürge uluslara örnek
olan yeni Türkiye ülkesini ahtapot gibi saran bu sömürgeci şirketlerden de kurtul
mak, iktisadî alanda da bir kurtuluş savaşı vermek zorundaydı.
Ülkeyi demir ağlarla örmeyi düşünen ulusalcıların, demiryollarının yabancı
şirketlerin elinde kalmasına göz yumması beklenemezdi. Nitekim 22 Nisan
1924'te 506 sayılı Yasa ile Anadolu Demiryolları Genel Müdürlüğünü kurarak bu
konuda ilk adımı atmış ve arkasından da demiryolları yapımını başlatmıştı. Bir
yandan yeni demiryolları hatları yapılırken öte yandan da yabancı şirketlerin el
lerinde bulunan demiryollarının satın alınmasına başlanmıştır.1
Cumhuriyet Hükümeti Afyon-Antalya Demiryolu hattının yapılmasına karar
vermişti (1934). Bu karar uygulamaya geçince İzmir-Ay din Demiryolu şirket
yöneticileri söz konusu hattın kendilerini zarara sokacağını belirterek hükümetten
tazminat istediler. Bunun üzerine hükümet şirket yöneticileriyle görüşüp hattın
devlet tarafından yapıldığını bildirdi. Dolayısıyla hükümet hiçbir tazminat öde
meyeceğini belirtti. Bunun üzerine şirket temsilcileri sorunun "hakeme" gön
derilmesini istediler. Bu da kabul edilmedi. Hükümet sorunu görüşmek üzere bir
temsilcinin gönderilmesini istedi. Bu da kabul edilmedi. Nihayet Hükümet ile şir
ket temsilcileri arasında 8 Aralık 1934'te görüşmeler başladı.
Hükümet üyeleri ile şirket temsilcisi arasında yapılan görüşmelerden sonra
İzmir-Ay dm hattının hükümetçe satın alınması konusu gündeme geldi. 1 Ocak
1935'te bu konuda görüşmelere başlandı.
Hattın taşınmaz malı, araç ve gereçleri, demirbaşları, mağza mevcutları özel
binaları ve İzmir'deki iskelesi ile rayiç bedeli 25.000.000 lira olarak saptandı.
Hükümet, 1888 tarihli sözleşmeye göre 650.000, İzmir-Aydın hattı için
1.200.000, Aydm-Sarıköy ve Torbalı-Tire hatları için 650.000, Seydiköy-Buca
şubesi için 18.750, Sarayköy-Dinar ve Çatal-Ödemiş hattı için 871.750, DinarEğridir hattı için 435.700, Sütlaç-Çivril, Koncalı-Denizli, Reşadiye-Söke hatları
için 328.500, hatların ulusal hükümet sırasında el konularak işletmesi vb. durum
ların karşılığı olarak da 1.061.500 İngiliz lirası olmak üzere toplam 5.216.200 İn
giliz lirası ödeyerek hattı satın almayı önerdi.2
Nitekim bu konuda yapılan uzun tartışmalardan sonra Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Aydın Demiryolu Kumpanyası arasında 3 bölüm 23 maddeden
oluşan bir sözleşme yapılmıştır. Şirket Türkiye'de var olan menkul, gayrimenkul
/ bkz. Fahri Çöker, Türk Parlamento Tarihi, IV. Devre, C.l. Ankara 1996, s. 613-620
2 TBMMZb. C, V. Devre, C. 4., s.350-351
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mallarını sözleşme hükümleri çerçevesinde 1 Haziran 1935'ten başlayarak Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine devretmiştir.1
Nafıa Vekili ile şirket temsilcisi Robert Adeane arasında yapılan sözleşme 19
Mayıs 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunularak onaylanması istenmiş
tir. Nafîa encümeni de "demiryollarının ulusallaştırılmasının son adımlarından
biri olan bu satınalmayı takdirle karşılamış satın alma şartlarını ve bedellerini"
çok olumlu bulduğunu belirtmiştir.
Söz konusu sözleşmenin onaylanması konusunda hazırlanan yasa tasarısı 30
Mayıs 1935'te görüşülerek kabul edilmiştir.2
2. ERGANİ BAKIRI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSELERİNİN SATIN ALINMASI
Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketi'nin hisselerinin % 50'si Doyçe Bank'ın
elinde bulunuyordu. Etibank'm kurulmasından sonra bu hisselerin alınmasının
uygun olacağı saptanmış ve Hükümet temsilcileri Doyçe Bank temsilcileriyle
görüşmeye başlamıştır. Değeri 10.000 liradan 150.000 hissenin 850.000 liraya
alınması konusunda görüş birliğine varılmıştı.Yapılan antlaşmanın Türkiye
Büyük Millet Meclisince onaylanması gerekiyordu. Maliye Vekâletince hazır
lanan yasa tasarısı İcra Vekilleri Heyeti toplantısında görüşüldükten ve ilgili en
cümenlerde incelendikten sonra 11 Haziran 1936'da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.3
3. İSTANBUL TELEFON TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN
MİLLİLEŞTİRİLMESİ
İstanbul'da telefon şebekesi kurma çalışmalarına 1911'de başlanmış ve bu
konuda İstanbul Türk Anonim Şirketine 24 yıllığına imtiyaz verilmişti. Şirketin
30 yıl işletme 10 yıl da uzatma hakkı vardı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti izlediği ekonomik politikaya uygun olarak
devlet ve toplum çıkarları bakımından millileştirilmesi gereken şirketler üzerinde
titizlikle duruyordu. Nafıa Vekili raşa hakkından yararlanarak şirket temsilcilerini
görüşmeye çağırdı. Bu görüşmelerde şirketi Hükümetin satın almak istediğini
belirtti (9 Nisan 1936).
Şirketin sermayesi 915.871 altın Türk lirasıydı. Bunun 600.000 lirası İngiliz
lirası geri kalanı ise aksiyon, obligasyon ve amortismanlardan oluşuyordu.
/ Sözleşme için bkz. TBMM Zb. C, V. Devre, C.4, S Sayısı: 221
2 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.4, s.353
3 TBMMZb. C, V. Devre, C.12, s. 192, S. Sayısı: 249
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Hükümet her yıl 40.000 İngiliz lirası (250.000 Türk lirası) ödemek ve 20
senede ödeşmek üzere Şirketi satın alma konusunda şirket temsilcileriyle anlaştı.
Yapılan andlaşmaya göre ödemelere dört yıl sonra başlanacaktı. Bu yıllarda şir
ketin yıllık geliri 1.100.000 liraya ulaşmıştı.
Nafıa Vekâleti ile Şirket arasında yapılan bu antlaşmanın Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde onaylanması gerekiyordu. Bu konuda hazırlanan yasa tasarısı 10
Haziran 1936'da TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi.1
4. EREĞLİ ŞİRKETİNİN MİLLİLEŞTİRİLMESİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ülkenin kalkındırılması için büyük bir çaba
içine girmişti. Günden güne kömüre duyulan ihtiyaç ta artıyordu. Hükümet bir
yandan iç tüketimde ki kömür ihtiyacını karşılamak öte yandan da dış pazarlarda
ki kömür satışımızı artırmak için kömür üretim alanlarının devletleştirilmesini
kararlaştırdı.
Kömür açısından zengin olan Zonguldak ve çevresinin kömürlerini işletmek
üzere Ereğli şirketini imtiyaz verilmişti. Nafıa Vekâleti yasal koşullara uyarak
Ereğli şirkete temsilcileriyle görüşerek şirketi satın almak istediğini belirtti. Bu
konuda uzun ve yorucu görüşmelerden sonra 28 Kasım 1936'da bir antlaşmaya
yapılarak şirketin millileştirilmesi sağlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Şirkete 10 eşit taksitte 3.500.000 lira ödeyecekti. Ödemeler nakit
yapılmayacak kömür satışı olarak yapılacaktı.
Bu antlaşmayla Şirket, Hükümete:
a) Zonguldak limanına aid ve 1309 (1893) tarihinde imza ve 1327 (1912)
tarihinde tadil edilen mukavelelere istinaden haiz olduğu imtiyazı,
b) Zonguldak ve Çatalağzı şimendifer hatlarına aid ve 1313 (1897) tarihinde
imza ve 1327 (1912) tarihinde tadil edilen mukavelelere istinaden haiz olduğu im
tiyazı ve binnetice (a ve b) fıkralarında mezkûr bu imtiyaznamelere ve itilâfnameye istinaden, gerek liman ve gerek şimendifer hatları üzerinde haiz olduğu
bilcümle hukuku,
c) Malik olduğu bilcümle imal ruhsat tezkereleri ile bunlardan doğan bütün
hak ve menfaatları,
d) Türkiye hududları dahilinde malik olduğu gerek kendi gerek üçüncü
şahıslar namına müseccel bulunan emlâk, arazi ve bilûmum menkul ve gayrimenkullerini,
l

bkz. TBMM Zb. C, V. Devre, C. 12, s. 175
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e) Liman işletmesine aid bilûmum tesisat ve sabit ve müteharrik teçhizatla
gerek kendi namına ve gerekse üçüncü şahıslar namına mukayyed bilûmum deniz
vasıtalarını,
f) Demiryolu işletmesine aid bilûmum teçhizat ve tesisatla muharrik ve
müteharrik bilcümle vasıtaları,
g) Maden işletmelerine aid gerek yer üstünde ve gerek yer altındaki bilûmum
tesisat ve bunlara aid teçhizat, alât ve edevatı, sabit ve müteharrik malzeme ve
vesaiti, devrütemlik ediyordu.1
Bu satın alma işleminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanması
gerekiyordu. İktisad Vekâletince hazırlanan yasa tasarısı 9 Mart 1937'de İcra
Vekilleri Heyeti toplantısında görüşüldükten sonra gerekçesiyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. Tasarı ilgili komisyonlarda görüşül
dükten sonra Genel Kurula gelmiş ve 31 Mart 1937'de görüşülerek kabul edilmiş
tir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ülkenin yerüstü ve yeraltı kaynak
larını ulusal çıkarlar doğrultusunda kullanmak istediğini ve bu konuda ki karar
lılığını açıkça göstermiştir.2
5. ŞARK DEMİRYOLLARININ MİLLİLEŞTİRİLMESİ
İstanbul ile Rumeli'yi birbirine bağlayacak bir demiryolu yapımı için Baron
Hirş ile Nafia Nazırı Davut Paşa arasında 18 Nisan 1869'da bir sözleşme yapıl
mıştır. Hirş bu sözleşmeyi, elde ettiği hakları daha sonra Şark Demiryolları şir
ketine vermiştr. Ancak Şirket faaliyete geçmeden imtiyazlar tekrar Hiriş'e rücu
ettirilmişti. İnşaatı devam ettirebilmek için Hirş ile Sadrazam Mahmud Paşa
arasında 18 Mayıs 1872'de yeni bir sözleşme yapılmıştır. Hükümet kendi parası
ile yaptırdığı hatları işletici şirkete kiraya vermiştir. Buna göre Hirş 2000 km.lik
bir hat döşeyecek, sözleşme süresi bitince var olan eşya uzmanlarca saptanacak
bir fiyat üzerinden devlete satılacaktı. Kilometre başına şirkete 12.000, hükümete
8.000 altın frank para ödenecekti. Gelir kilometre başına 20.000 frangı geçerse
fazlası şirketle hükümet arasında pay edilecekti. İnşaat giderleri çok olmasına
rağmen yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve 1884 senesi sonuna kadar dev
lete kira bedeli olarak hiçbir şey vermeyen Hirş 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşını
fırsat bilerek bazı hatların inşaat giderlerini karşılamak üzere 23.000.000 franklık
bir avans hesabı açtı. 1885'te hükümetle yeni bir sözleşme hazırladı. Ancak Sad
razam Said Paşa'ya bu sözleşmeyi imzalattıramadı. Zihni Efendi ise sözleşmeyi
imzalamıştı. Kilometre başına 7.000 frank ödenecekti. Geriye kalan gelirin %
55'i de hükümetin olacaktı.
1 bkz. TBMMZb. C, C.16, S.Sayısı: 114, s.5
2 bkz.TBMMZb. C, C.16, s.261-263
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1894'te alman 40.000.000 franklık bir borcun 20.000.000 franklık bölümün
den fazlası Hirş'in avansına verilmiştir. Ayrıca sözleşmeye konan bir madde ile
de imtiyaz süresi 1957'ye kadar uzatılmıştır. 1908'de çıkarılan bir irade ile şir
ketin süresi 1958'e dek uzatılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Bulgaristan'ı kaybetmesi üzerine 1909'da şirket
yeni bir sözleşme hazırlayarak malî hükümleri hükümet adına daha da ağırlaştırmıştır. Şirkete kilometre başına 10.333 frank ödenmesi, gelirin % 70'inin şirkete
bırakılması, %30'unun ise hükümete verilmesi kabul ediliyor. Kurtuluş Savaşı
sonrasında yeni Türkiye Devleti'nin kurulması üzerine Lozan Andlaşması'ndan
sonra Cumhuriyet Hükümeti şirketlerle bir adaptasyon sözleşmesi yapıyor. Mr.
Veyl şirketler adına hükümetle görüşmeleri yönetiyor. Yeni bir sözleşme
yapılarak tarifelerin 5 kat arttırılması, alacak verecek sorununun saptanması için
de bir komisyonun kurulması kararlaştırılıyor. 1929'da yeniden gözden geçirilen
sözleşme ile Türkiye aleyhine olan koşullar hafifletiliyor. Zira bu sözleşme ile şir
kete gayrisafi gelirden kilometre başına ayrılan pay 12.000 franga çıkarılmış, ar
tan paranın %25'nin hükümete ve %75'nin şirkete verilmesi kabul edilmişti. Ay
rıca giderler çıktıktan sonra şirkete kalan bakiyenin 1.227.152 altın franklık bir
garanti toplamını doldurması ve bu toplamın doldurulamadığı yıllarda açığın % 5
faizle intizar hesabına geçirilmesi, Devlet hisselerinin de bu açığı kapatmakta
kullanılmak üzere aynı hesaba alınması kararlaştırılmıştır. Demiryollarının sahibi
olan Devlet şirketin sermayesinin beş katma sahipti. Dolayısıyla şirketten beş kat
fazla çıkar beklerken tam tersi oldu ve kiracının haksız çıkarlarını sağlama duru
muna düştü.
Coğrafi ve ekonomik durumun önemiyle şirketin sabit ve hareketli eşyaları,
hattın ve araçların çağdaş teknik ve konfordan uzak oluşu hattın seferi ihtiyaçları
bile karşılamaktan uzak olduğunu gösteriyordu. Türkiye ile Avrupa ülkeleri
arasında bağlantı kuran Şark demiryolları siyasî ve malî zorlamalar nedeniyle
çığırından çıkmıştı. Şirket daha fazla parayı kendi hesabına geçirebilmek için her
yola başvuruyordu. Türkiye'nin iktisadî durumuna hiç bakmıyordu. Hatlar es
kimişti. Çağdaş teknik ve konfor yoktu. Dolayısıyla şirket hep para hesabı
yapıyordu. Oysa Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri Türk halkını çağdaş uygarlığın
eserlerinden yararlandırmaya özen gösteriyordu. Demiryolları konusunda Av
rupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeyde işletme becerisini sergilemişti.
Trakya'nın siyasî, iktisadî ve askerî konumunu da göz önüne alan hükümet, şir
ketin elinde bulunan hatları millileştirmenin ülke ve ulus çıkarlarına daha uygun
olacağını düşündü.
523

Şirkete "hattı işletemiyorsunuz, biz daha iyi işletiyoruz." "Bunu yerli ve
yabancılarda görüp söylemektedirler" diyerek tavrını açıkça ortaya koydu. Nafia
vekilinin önerisi ile çeşitli vekâletlerin hukuk müşavirlerinden oluşan bir komis
yon kurularak şirketin hukukî durumu da gözden geçirildi. Hükümet imtiyaz ve
hat üzerindeki malların satın alınarak hattın millileştirilmesini kararlaştırdı. Nafia
vekâleti bu düşüncesini 27 Ocak 1936'da Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi
Müdürlüğü'ne bildirdi.
Şirket İdare Meclisinin bu konuda karar vermeye yetkili olmadığını sözleş
medeki "raşa "nın söz konusu olamayacağını, hükümetin satın alma şartlarını öğ
renerek hissedarlar heyeti umumiyesinin karanna arz edeceğini bildirdi.
Şirketin bu görüşmeye katılabilmesi için pay sahiplerinden yetki alması
gerektiği şirkete iletildi. Şirket pay sahipleri heyetini toplamış, sözleşmenin
süresinden önce feshedilmesi nedeniyle feragatin bir tazminat karşılığında ol
ması, pay sahiplerinin çıkarları gözetilerek şirketin mallarının bedeli ödenerek
imtiyazın satılması konusunda İdare Meclisine yetki verilmesini kararlaştırmış ve
seçtiği temsilcileri Ankara'ya göndermiştir.
19 Ekim 1936'da satın alma görüşmeleri başlamıştır. Toplam 8.879.107
liradan 8.000.000 liraya inmişlerdir. Ayrıca sözleşmenin erken feshedildiği de
belirtilerek tazminat haklarını saklı tuttuklarını söylemişlerdir. Bunun karışılığı
olarak da 2.300.000 lira düşünüyorlardı. Toplam istenen para 11.000.000 liraydı.
Hükümet temsilcileri ise her kalem üzerinden yeni hesaplamalara giderek
pazarlık yapmış ve 6.000.000 liraya hattın imtiyazını ve şirketin tüm malzemesini
almıştır. Ödeme % 5 faizli tahvillerle ve altışar aylık taksitlerle yirmi yılda
ödenecekti. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan sözleşme 25 Aralık 1936'da im
zalanmıştır.
Nafia ve Maliye Encümenlerince de incelenen ve bu gerekçelere dayandırılan
yasa tasarısı olumlu bulunmuş, 19 Nisan 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunda görüşmeye açılmıştır.
Nafia Vekili Ali ÇETİNKAYA (Afyon Karahisar) : Geçen sene bir ar
kadaşımız, bir şirketin satın alınması müzakeresini yaptığımız sırada Şark demir
yollarının satın alınıp alınmayacağını sormuştu. Kendilerine hali müza-kerede
bulunduğumuzu söylemiştim. Hakikaten o tarihten itibaren müzakere devam etti.
Şark demiryollarının imparatorluk tarihinde ve zamanımızda mühimce bir ma
cerası vardır, onu hulâsatan arzedersem Heyeti Celilere karşı vazifemi yapmış
olurum. Aynı zamanda nesli hazırın da bir takım noktalar üzerinde fikir edin
mesine vesile olur zannediyorum:
Şark demiryolları Avrupa'nın yahud Garbın Şarka doğru 19 uncu asır
sırasında gerek imparatorluk tarafından şimendifer yapılması lüzumu ve gerekse
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Garbın Şarka doğru olan muvasalasının zaruretile hadis olmuş bir takım siyasi,
malî meseleler neticesidir. 19 ncu asırda malûmunuzdur, Avrupa 'nın teknik in
kişafı, sınai inkişafı dolayisile Şarkta bir takım pazarlar tedarik etmesi ve mal
larını mübadele etmesi zaruretini tabii olarak icab ettiriyordu. Onun için büyük
devletlerin, bilhassa siyasî rekabetleri dolayisile bir taraftan Akdeniz 'den Hindis
tan'a doğru yol açmak arzusu İngilizler tarafından takib edildiği gibi, diğer
taraftan gene Avusturyalılar tarafından Ege denizine, Selanik'e doğru inmek
zaruretile bir takım siyasetler takib edildi. Bunun neticesi olarak ta Şark Demir
yolları imtiyazı verildi. Malûmdur ki Rumeli'de büyük bir sahai arazi mem
leketimizin aksamından bulunuyordu. Hakikaten Avrupa 'nın böyle mühim bir kıs
mının muvasalasız kalması bizim için bir mesele olduğu gibi, Devletler için de
söylediğim noktai nazardan bir mesele idi. Fakat imparatorluğun tabii inkişafının
esas branşları kâfi surette temin edilmediği için şimendifer yapmış olmakla is
tenilen neticeyi elde etmek mümkün değildi. Tabiî olarak emperyalizmin tesiri al
tında bir şimendifer yapılması zarurî vaziyette idi. İşte bu gibi siyasî sebepler ve
malî zaruretler altında 1872'de Şark Demiryolları imtiyazı verildi. Evvelâ 1869
da Baron Hirş 'e verilen imtiyaz bunun tarafından başka birisine verilmek isten
di, fakat Hükümet kabul etmedi ve inşaat sermayesi Devlet tarafından verilmek
üzere 1872 'de yine Baron Hirş 'in inşaat ve işletme şirketine imtiyaz verildi. O
vakit yapılacak hatların tahminen yekûnu 2.000 kilometre olacaktı ye hattın im
tiyaz müddeti de hatların bitmesile beraber başlayacak, raşa hakkında hiç bir
kayıd, şart yoktu, imtiyaz müddetinin neticesinde mevcud eşya mütehassıslar
tarafından, ehli hibre tarafından tetkik ye kıymeti tesbit edildikten sonra Devlete
intikal edecekti, böyle bir takım esaslar vardı. 1872 de yapılacak hattın kilomet
re başına Şirkete 13.000 Hükümete 8.000 altın frank verilecekti. Kilometre başı
na varidat 20.000 frangı geçerse fazlası yarı yarıya paylaşılacaktı. Mukavele-i
Esasiye bu suretle aktedilmişti. Zamanın ve devletin malî vaziyetinin fena gitmesi
dolayisile 1885 'te 23 milyon altın franklık bir istikraz daha yapılıyor ve bu
yapılan istikraz da yine inşayi ve işletmeyi deruhte eden şirketin ve Hükümetin
haklarını değiştirmeye vesile oluyor.
Bu sefer kilometre başına 7.000 frank Şirkete veriliyor. Geri kalan hasılatın
% 55 'i de Hükümetin oluyor. Yani evvelki esas biraz değişmiş oluyor.
Sonra, 1894 de 40.000.000 altın franklık bir istikraz daha yapılıyor. Bu istik
razım 21.000.000'ı eski istikrazın bakiyesine tahsis ediliyor bakiyesi Hükümete
ödeniyor. İstikrazın ödenme müddeti 64 sene olarak tesbit ediliyor. Mamafih im
tiyaz müddeti henüz tesbit edilmiş vaziyette olmuyor. Yalnız bu istikrazın öden
mesi esası kabul edilince demek ki 1894 tarihinden itibaren 64 sene imtiyaz müd
detini hükümet zımmen kabul etmiş oluyor. Ve hakikaten 1908 senesi ihtidasında,
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bir iradeiseniyye ile imtiyazın 1908'den itibaren 50 sene olması kabul ediliyor.
Yani imtiyaz müddeti, 36 senesi imtiyaz başlamadan geçenen müddet olmak üzere
86 sene oluyor. 1908 de elli sene imtiyaz müddeti kabul edilince 1958'e kadar
Şark demiryollarının işletilmesi imtiyazının devamı kabul edilmiş oluyor. Bunu
müteakib yani meşrutiyetin ilânı üzerine Şark demiryollarının bir kısmının Bul
garlar tarafından işgal edilmesinden sonra 1909 da meşrutiyet Hükûmetile akdet
tikleri bir mukavele ile 1894'de aktedilen mukavelenin ahkâmı değişiyor ve Şir
ket kilometre başına 10.333 frank alıyor, aynı zamanda artanın yüzde yetmişi şir
ketin ve % 30 'u Hükümetin oluyor. Lozan muahedesi aktedildiği vakit Cumhuriyet
Hükümeti Şirketle adaptasyon mukavelesi yapmak üzere, diğer Şirketlerle olduğu
gibi, ufak bir anlaşma yapıyor. Diğer imtiyazlı Şirketlerin murahhası olarak Tür
kiye 'ye gelen Mr. Veyl isminde birisi bu Şirketin de murahhası olarak Cumhuriyet
Hükûmetile temas ediyor ve o Şirket namına 1923 'te bir mukavele imza ediyor. Bu
mukaveleye göre paranın düşmüş olmasından dolayı tarifelere 5 misli zammedilmesi ve alacak verecek hesaplarının tetkiki için bir komisyon teşkili karar
laştırılıyor. Bu komisyon aynı zamanda 1929 itilâfının esaslarını hazırlıyor. Daha
sonra 1927 senesinde Behiç Bey zamanlarında o tarihe kadar Nafıa Vekâletinin
müsteşarı Bürhaneddin isminde birisi tarafından hazırlanmış olan bu lâyiha 1927
senesinde Büyük Meclise sevkediliyor. O lâyihaya göre Şirketin borcu 5,5 milyon
altın frank olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda kilometre başına 13.000 altın
frank ve hasılattan da % 75 'i şirkete. % 25 'i de Hükümete aid olmak esası teklif
ediliyor. Fakat bu, kilometre başına 13.000 frank ve % 70 hasılatı gayrisafınin
şirkete, % 25 'in Hükümetin olması hususundan ayrı bir de Şirketin hisselerinin,
işletme masrafları çıktıktan sonra 1.227.152 altın franklık bir meblâğı temin et
mesi şart koşuluyor. Görülüyor ki ta 1872'de başlayan işletme imtiyazı gittikçe
şirketin lehine, Hükümetin aleyhine dönüyor.
Bu lâyiha Bütçe ve Maliye encümenlerinde iki sene kadar kalmıştır. 1929
senesinde Receb Pekerin Nafıa Vekilliği zamanında yeniden tahrik edilerek şu
esaslar dahilinde bu mukavele yapılmıştır. Şimdi ona takaddüm etmek üzere hat
tın kaç kilometre olduğunu arzedeyim:
Hattı asli yani şirket tarafından arzettiğim Düyunu Umumiyeye kalbedilmiş
borçlarla yapılan hatların yekûnu 289 kilometredir. Ondan sonra Alpullu-Kırklareli (46 kilometre) ve 3 kilometre de Karaağaç - Edirne hattı var. Bir de SirkeciYeşilköy ikinci hattı 18 kilometre ki hepsinin yekûnu 356 kilometredir.
Şimdi hattın esasında prensib olarak beşte biri şirketin parasını ihtiva ediyor.
Beşte dördü de Devletindir. Yani inşaat parası 4/5 'tir. 29 senesinde müzakeresi
yapılmış ve zamanımızda imza edilmiş olan bu mukavelenin teyid ettiği hat bizim
dir. Yani asgari 20-25 milyon paramızı, sermayemizi ihtiva eden bir hattır. Buna
526

mukabil Şirketin bilâhara yaptığı nizamnamede tesbit edildiğine göre 1931 de
6.400.000 mevadı müteharrike ve eşyasının kıymeti, 1.600.000'de nakid olmak
suretile ceman, 8.000.000 sermayesi vardır. Bu esasta olan hattın aktedüen itilâfnamesi mucibince kilometre başına 12.000 altın frank verilecek. Ondan sonra
hasılatı gayrisafıyenin % 75 'i Şirketin, % 25 'i de Devletin olacak. Fakat bunun
yekûnu da, binnetice Şirketin masarifi umumiyesini, ihtiyat akçasını, Kırklareli
taksitini ve hissedarlara verilecek temettüü karşılamak üzere 1.227.152franka ib
lâğ edilecekti. Esas budur. Bunu tahtı emniyete alabilmek için bir madde kabul
edilmiş. Buna göre bir "intizar hesabı" açılacak yani bu para elde edilemeyecek
olursa "intizar hesab " ına açık diye bir kayıd geçilecek.
Devlete verilecek % 25 'te ayrıca bir hesab altına alınacak. Bunlara açık olur
sa intizar hesabına % 5 faiz konacak. Bu esası bir madde ile şöyle teyid ediyor
lar. Açık Devlet tarafından ödenecek. Yani senede 1.227.152 frank elde edilemez
se "intizar hesabına " alınacak açığı Devlet ödeyecektir. Bu açığı karşılamak için
tarifeyi istediği gibi Şirket arttırmak hakkını da almıştır. Halbuki zaman itibarile
bu tedbir açığı kapamak değil bilâkis açığı arttırmak manasında demektir. Dev
lete aid olan % 25 de Devlete verilmeyecek o da mahfuz kalacak ve "intizar
hesabı" na karşılık tutulacaktır. Yani şu halde 20 - 25 milyon lira kıymetindeki
hattı Devletin eline on para geçmeden işlemekte devam edecektir. İmtiyaz müd
deti de hattın inşasına 1872'de başlandığı halde 1908'den başlamak suretile
1958'e kadar devam edecektir, şu halde aradan otuz altı sene, bir kere çıkıyor.
1958 senesi imtiyaz müddetinin sonu olarak tesbit edilmiş oluyor. Raşa işinde
mukavelenin hiç bir maddesinde tesbit edilmiş bir şey yoktur. Devlet hangi tarih
te bunu satın alabilir buna dair hiç bir kayıd yoktur. Buna dair arkadaşımın bir
suali vardır. Demin sordular, 1929 mukavelesine bir hüküm konulmuştur. 13 ün
cü maddede deniliyor ki (Tarefeyn raşa hususundaki noktai nazarlarını muhafaza
ederler). Binnetice böyle bir şeydir.
Madde şöyledir. (Şurası bilhassa mukarrerdir ki işbu mukavelede münderic
altın frank tabiri -bu tabirler geçiyor ya- mukavelât ukudu ve teahhüdatı
mütekaddimenin tefsiri hususunda ve alelhusus raşa hakkında tarafeynin noktai
nazarını hiç bir surette tadil etmez). Şimdi böyle bir madde konmuştur. Bu mad
denin tefsiri hakkında dosyamızda bir kayıd bulduk. Sorulan suale karşı o kaydı
okumak mecburiyetindeyim. Raşaya dair bir şey konulmadığı vakit Bay Peker,
herhalde Başbakanla görüşmüş olacak. Bu görüşme neticesinde el yazısile dos
yaya şöyle bir kayıd konmuş :
"Bu şekli Başvekil Paşa ile kulübte görüştüm. Raşnın hattı aslî üzerinde bir
hak olarak tesbit için bu vesileden istifade mütaleasında bulundular. Raşadan
bahsedilince şartlarında tesbiti lâzım olduğunu halbuki bu zeminde en eyi şartlar
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dermeyanına hazır bulunmadığının, şimdilik ilâveyi teklif edeceğimiz madde ile
iktifa edilmesini teklif ettim. Herhangi bir tip üzerinde şimdiye kadar mevcud olmıyan hakkın tesbiti faideli olacağı mütaleasında bulundular. Yani Başbakan bir
raşa hakkı konulmasını teklif ediyorlar. O vakit Nafıa Vekili olan arkadaşımız
raşa üzerinde mukavelei esasiyede bir kayıd olmadığı için, hazır bulunmadığımız
bir vaziyette raşanın ne şerait altında ve ne esasda olacağı hakkında bir şey koya
mayız diyor.
Şöyle bir not da vardır. Yapdığımız tetkikatta ve YusufKemal Beyin mütaleasına göre raşayı her zaman anlaşarak yapmak Hükümetin hakkıdır. Bu mukavele
münasebetile raşayı mevzubahs edince ileride çalışarak daha esaslı olarak
bulunması kabil olan raşa şeraitini şimdi derpişe mecbur oluruz.
Bugün meseleyi Başvekile arzettim. Bu hale göre bu mukavele münasebetile
raşayı mevzubahsetmemek mütaleasında müttefik kaldık. Şu halde raşa meselesi
1872'den beri tesbit edilmediği gibi 1929 senesinde de ne vakit, nasıl ala
cağımıza dair bir şey konulmadığı yalnız o suretle Başvekil Paşanın arzusu üze
rine bir kayıd konulduğu anlaşılmaktadır. Bu da mukaveleyi esasiyede altın esas
ları üzerinden olan bazı işlerin tazammun ettirdiği manayı değiştirmemesini iki
taraf da mütekabilen kayid ve kabul etmiş oluyorlar. Bizim anladığımız mana
budur. Şimdi buraya kadar bu tafsilâtı arzettikten sonra, satın almağa doğru
hareketimizi ve netayicini arzedeyim. Biz o vakit arkadaşımıza cevab verdiğimiz
zaman Şirketten bu intizar hesabının ne olduğunu sorduk. Bizim anladığımıza
göre birisi işletme sermayesi, birisi de hattı aslı sermayesi var. Hükümet hattın
esasının sahibi olduğuna göre bir akid yapılıyor. Bu en nihayet hattın kazancına
ve zararına taallûk etmesi lâzım geliyor. Şirketin mukavelesinde, 1929 'da yazılan
mukavelede o suretle Hükümet borcu olarak bir fıkranın oraya geçmiş olmasını
biz hoş görmedik. Dikkatimizi celbetti. Bunun üzerine, Şirkete bir hareket yap
mağa mecbur olduk. Şirket, mukavelede olduğu gibidir; vaziyeti başkaca izaha
lüzum görmüyoruz, cevabını verdi. O halde biz bu vaziyeti arkadaşlarımıza tet
kik ettirdik. Başvekâlete, bunun binnetice Devletin büyük bir zararına müntehi
olacağını izah ve teklifte
bulunduk. Çünkü bu intizar hesabını doğuran
1.227.152 altın frank, ilk senesinde yahud ikinci senesinde, temin ediliyor. Şirket
diğer senelerinde açık vermeğe başlıyor ve bu açık bizim işi görüşmeğe baş
ladığımız sıralarda mühim bir yekûna baliğ olmuş bulunuyor. 1929 dan 1958 se
nesine kadar intizar hesabı namı altında ve Hükümetin ödemeğe mecbur olduğu
bir borç olarak belki 10-15 milyona baliğ olacak bir para olacaktı. Yani şirket
istediği kadar işletecek, istediği kadar kazanacak yahud memleketin menfaati
aleyhinde bulunacak; neticede de böyle bir para almak vaziyetinde ve Devlette
bunu ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bunu biz Devletin menfaatile kabili telif
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görmediğimiz için bu suretle üzerinde ısrar ettik ve bir teklif ile Hükümete arzettik. Vekâletlerin Hukuk müşavirlerinden mürekkeb olmak üzere bir hukuk heyeti
teşkil edildi, bu vaziyeti tetkik ettiler. İntizar hesabını hukuk esasları itibarile
Devletin borcu olmasının doğru olmayacağını, varid olmadığını binaenaleyh
bunu Hükümetin reddetmesi muvafık olacağını söylediler. Bunun üzerine biz Şir
kete bu esas üzerinde ısrar ettik. Dedik ki intizar hesabını kabul etmiyoruz. İcab
ederse mukaveleyi yeniden tetkik ederiz. Onun üzerine Şirkette aynı vaziyette ıs
rar etti. Şimdi binnetice belki bir hakeme gitmek gibi bir şey olabilirdi. Fakat
hatların Şirketin elinde kalmasının esasen doğru bir vaziyet olmadığı kanaatinde
bulunduk. Çünkü Avrupa ile olan muvasalamızı temin eden bu hat böyle vaktile siyasî tesirler altında, malî tesirler altında çığırından çıkmış bir vaziyet
te ve şirketin nihayetfazla para koparabilmek ve memleketin umumî iktisadiyatını
nazarı dikkate almayarak işletme vaziyetinde bırakmak memleketin menafii ile
kabili telif değildi. Diğer hatlarda yaptığımız gibi bu hattı da almak lüzumu katisi
vardı. Onun için bu şirkete açık olarak söylemeğe başladık. Trakya 'nın ehem
miyeti siyasiye ve askeriyesini siz de görüyorsunuz. Burası bizim için hayati bir
meseledir. Burada sizin böyle yarım yamalak alât ve edevatla çalışmanıza
zamanın tahammülü yoktur. Biz kendi hatlarımızı sizden daha iyi işletiyoruz.
Bunu yerli ve yabancılar da görüp söylemektedirler. İsterseniz bu noktai
nazarımızı bir mütehassıs heyetten de öğrenebilirsiniz. Hattı işletemiyorsunuz,
biz daha iyi işletiyoruz. Eski manevi şerait te bu gün zail olmuştur. Onun için hat
tı namusunuzla bize bırakır çekilir gidersiniz, dedik. Şirket de bunun üzerine ıs
rar etti. Bunda çok dayattılar, fakat hakikaten iddiamızda haklıyız. Bu gün iftihar
la söyleyebiliriz ki hatlarımız her halde Balkan devletlerinin hatlarından ve Av
rupa 'nın bir çok yerlerinden daha iyi bir şekilde işlemektedir ve daha iyi iş
leyeceği temin edilebilir. Onun için bu suretle iddia etmekte hakkımız vardı.
Nihayet müzakereye gelmek esasını kabul ettiler ve müzakereye başladık. Heyet
lerini gönderdiler. Şimdi müzakerede esas olan şey mevcud ve onlara aid olan eş
yayı, makineleri, vagonları, neleri varsa satın almak. Bunun için Şirket toptan
takdiri kıymet teklif etti. Biz takdiri kıymetten evvel karşılıklı ayrılacak ikişer
üçer kişilik bir komisyona bu eşyayı bir defa gözden geçiririz. Tarafeynce maddi
bir kanaat ve fikir hâsıl olduktan sonra tekrar görüşebiliriz dedik. Bunda muta
bık kaimdi. Buna tekaddüm eden bir hâdise şu idi: Bizim elimizde bulunan şir
ketin nizamnamesine göre sermayesi 8 milyon liradır. Kendilerinin tahriri teklif
lerine göre 11 milyon Türk lirası istiyorlardı. İmtiyaz müddetinin tazminini de ay
rıca istiyorlardı. Yani 1958 senesine kadar olan zaman için bu tazminatı istiyor
lardı. Raşa var mı, yok mu? biz bunu tanımıyoruz. Devletin her halde hakkı var
dır. Mukavelenin 36 senesi geçtiği halde 50 sene daha istediğiniz gibi müddet
koydurmuşsunuz. Şu ve bu sebeble uzatılmış. Onun için raşa üzerinde konuşa529

mayız. Tazminat için de konuşmak istemiyoruz. Çünkü siz imtiyazın sonuna kadar
kazanacağınıza, bizim zararımıza olmayarak bu işi devam ettirebileceğinize
eminmisiniz dedik. Zaten ilk seneden itibaren verilen açıklar yüzünden münakaşa
başlamıştı. Bir Hükümet sıfatile hattı satın alarak hissedarlarının da lehine bir
hareket yapmış ve onları tasfiye yapmak suretile kurtarmış oluyoruz. Tazminat
olarak hiç bir şey vermeğe taraftar değiliz. Bu iki esası herfırsatta onlar ileri sür
düler, biz reddettik, onlar ısrar ettiler. En nihayet müzakerenin sonunda bir daha
reterve ederek görüşülmesi suretile müzakereye başladık. Söylediğim gibi, esaslı
mal makineler, vagonlar, mevaddı muharrike ve müteharrikedir, iki kişi onlardan,
iki kişi bizden olmak üzere dört kişilik bir heyet gönderildi. Onların ilk defa is
tedikleri 4.200.000 Türk lirası idi. Bunu yalnız makineler, mevaddı muharrike ve
müteharrike için istemişlerdi. Komisyonun tetkiki neticesinde miktar 2.692.000
liraya indi. Ehli hibre ve iki tarafın fen mütehassısları karşılıklı olarak her par
çayı gözden geçirdiler. Bir makine ne kadar sürer, ne kadar dayanabilir? bunu
tesbit için gotar denilen beynelmilel sistem kullanıldı. Bu usul ve görüşe göre dört
milyon küsur liralık miktar 2.692.000 liraya indi. Motörler, mobil edevat ve büro
ların eşyası için onlar 380 bin lira istemişlerdi. O da 235.000 liraya indi. Sonra
müstehlik maddeler 810.000 lira istemelerine karşılık bu da 399.000 liraya indi
ki bu müstehlik maddelerin tabiatile iki taraf için de muteber mal olduğunu kabul
ettik. Meselâ kömür, yağ ve saire gibi. Ne varsa faturalarına göre hesab edilecek
ti. Bu suretle 810.000 lira 390.000 liraya indi. Sonra Alpullu - Kırklareli hattının
taksitleri vardı. Bu zaten mukavelesindeki formüle göre tesbit edilmiş olduğu için
bir değişiklik yapmak tabii varid olamazdı, olduğu gibi kabul ettik Bu hat Şirket
tarafından yapılmıştır. Parasını ödemek zarureti vardı.
Alpullu - Yeşilköy ikinci kısmı sonradan yapılmıştır. Bunun için 957.000 lira
istiyorlardı. 929 mukavelesinde eski borçlardan dolayı tarafeyn yekdiğerini ibra
edecekti. Halbuki bir milyon lira tutan bu parayı tekrar istiyorlardı. Bunu reddet
mek için dosyalarımızı karıştırdık. Bunun için bize epeyce zahmet ettiler. Hatta
müzakere bir iki gün durdu, nihayet vesikalarımızı bulduk. Bu paranın tamamen
ödendiğini ve hiç bir esası bulunmadığını tesbit ettik. O suretle o da 954.000 lira
olarak çıkarıldı.
Sonra ıslahat ve tevsiat için güya hattı esasiye ilâveten 880.000 liralık bir
şeyler yapmışlar. Yaptığımız tetkikat neticesinde bu da 130.000 liraya indi.
Sonra ufak tefek karşılıklı hesablar var. (Verecekli ve alacaklı) Bunu da
320.000 lira olarak ileri sürdüler, 210.000 liraya indirdik. Şimdi kala, kala kaldı
hattın aslı. Bunu, bize sağlam ve oldukça ıslah edilmiş, temiz bir vaziyette işletil
mesinde sakatlık çıkmayacak derecede emin bir şekilde teslim edilmesi lâzımdı.
Mukavelenin esasına göre bunun için iki taraflı bir komisyon gönderildi. Vaziyeti
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tetkik ettiler, geldiler. Bizim komisyon hattın köprü, tünel, ray, travers ve sairesinde iki milyon küsur liralık bir tazminata lüzum olduğunu söylediler. Onların
tarafından da 250.000 lira kadar bir tamir ve ıslaha ihtiyaç olduğu ileri sürüldü.
Biz 2.000.000 küsur lira diyorduk. Onlar 250.000 lirayı ileri sürüyorlardı. Bu,
tabii iki taraf için de münakaşa mevzuu oldu. Belki bizim arkadaşlar tarafından
tesbit edilen miktarda da biraz mübalâğa olabilirdi. Fazla bir gayret göstermek
üzere gönderdiğimiz mütehassıs arkadaşlarımız böyle bir şey yapmış olabilirler.
Nihayet bunun müzakeresi epey uzun oldu. Onlar bir milyon 300.000 liraya çık
tılar. Biz ise 2 milyon 300.000 lira istiyoruz. Bunun neticesinde mukavele müd
detinin tazmini meselesi tekrar edildi. Bunun üzerine bu iki hesabı karşılaştırmak
suretile yani müddet tazminile beraber intizar hesabı açığı da vardır. Bu açık da
bizim % 25 olan hissemizi terkettikten sonra bir milyon küsur bin lira daha
ödemekliğimiz lâzımdır. Bunların hepsini birleştirerek nihayet bir milyon lira ile
kapatmayı teklif ettik ve onlar da zaruri olarak kabul ettiler. Şu halde intizar
hesabı açığı, imtiyaz müddetinin tazmini ve raşanın vakti gelmiş mi gelmemişdir
meselesi bir tarafa bırakılarak bir milyon lira ile bunların hepsini kapattık. Şu
halde hepsi 6 milyon lira eder. Onlar 11 milyon lira istemişlerdi. 6 milyon liraya
onlar da tamamen tatmin edilmiş oldular. Yani bunların sermaye olarak ortaya
koydukları, iddia ettikleri 8 milyon liraya mukabil 6 milyon lira ile işi bitirmiş
oluyoruz. O vakit 8 milyon lira eşyaların takdir kıymeti olarak konulmuştur. Hal
buki eşyaların böyle tadad edilerek kıymet takdir edilerek yapılmadığını da bili
yoruz. Onun için 6 milyon lira ile, hak ve adalet noktasından, Türkiye Cum
huriyeti tamamen vazifesini yapmış bir vaziyette işi bitirmiş oldu. Bu suretle
mukaveleyi imza ettik. Bu 6 milyon liranın sureti tediyesini % 5 faizle arkadaş
larımız, bilhassa Bay Sırrı başta olduğu halde, usulüne tevfikan 20 senede öde
mek üzere yaptılar, hazırladılar. Bu suretle mukavelenin bütün esasları tamamen
bitmiş oldu. Binaenaleyh memleketin üzerinde bir bar gibi olan en son Şark
demiryolları işletme imtiyazını kaldırmış olmakla Nafıa Vekâleti vazifesini yap
mıştır, zannediyorum."
Faik ÖZTRAK (Tekirdağ) : Arkadaşlar, Şark demiryolları işletmesi mese
lesi, memleketimizde maddi ve manevi bir zarar ve ıstrab mevzuu idi. Bizim gibi
ora ile yakından temas edenler, memleketin diğer aksamından gelenler oradaki
ıstırabı daha yakından, daima tadarlar ve her zaman, gerek bu günkü ve gerekse
bundan evvelki Nafıa vekillerinden, bir an evvel, Anadolu'da meydana gelen
salâhın orada da teminim rica ederlerdi. Hükümet bittabii bu vaziyeti takdir edi
yor ve bizim arzularımızı -ki memleketin bizzat kendi arzusu ve emeli idi- bunun
bir an evvel temin etmenin çaresini arıyordu. Nihayet bunu bu gün istihsal etmiş
ve kanununu da huzurunuza takdim etmiş bulunuyor.
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Maruzatıma başlarken bunun memleket için maddi ve manevi bir zarar ol
duğunu arzetmiştim. Bunun tafsilâtına girişmeyeceğim, çünkü muhterem Nafıa
Vekilinin bu hususta söyledikleri, benim söyleyeceklerimden elbette çok beliğdir.
Ben yalnız bu vesile ile bize bu büyük hayrı temin etmiş olan, memleketimize
yakışmayacak çirkin bir manzarayı bu vesile ile ortadan kaldırarak, onu
Anadolu'daki gibi temiz bir hale getirdiği için Hükümete teşekkür etmek is
tiyorum. Çok yerinde ve çok düşünülerek hazırlanmış olan bu lâyihanın da kab
ulünü Heyeti Muhteremeden rica ediyorum.
Mitat AYDIN (Trabzon) : Sayın ve çok değerli Vekilimizin mukni ve müdel
lel beyanatından sonra benim de söz söylemekliğim biraz fazla olursa da eski bir
şimendiferci arkadaşınız olmak itibarile; bir kaç söz söylemekliğime müsaadenizi
rica edeceğim.
Türk şimendiferciliği tarihinde değil, beynelmilel hayatı iktisadiyede bile hay
ret ve ibretle görülecek olan bu müessesenin son bu safhasını tetkik edeceğiz: Biz
de ilk şimendifercilik çok eskidir. 1820 de doğan ve raylar üzerinde yuvarlan
mağa başlayan şimendiferi, 10 sene gibi kısa bir zaman zarfında, Türkler mem
leketlerinde yapmağı düşünmüşler ve yeni vasıtadan istifadeyi derpiş ederek tat
bik çaresini aramışlardır, ilk hat, bu günkü millî hududlarımız haricinde kalmış
olan Varna ile Rusçuk arasında yapmışlardır. Türkler ilk hattı İzmir - Kasaba
şimendiferinde başlamışlardır. Fakat çok yazık ki, milletin ruhuna iştinad et
meyen Osmanlı imparatorluğu, bilhassa kapitülâsyon siyaseti dolayısile, hiç bir
zaman muvaffak olamamış, ancak muvaffakiyet Türk Cumhuriyetine, Türk ruhu
na istinad eden Atatürk Cumhuriyetine nasib olmuştur. 1867'de Rumeli şimen
diferlerine başlanmıştır, mukavele 1867, 1869 ve 1872 gibi kısa bir zamanda
büyük tahavvüller göstermiş ve her tahavvül Hükümetin aleyhine birer darbe ol
muştur ve onu vuran da Baron Hirş olmuştur. Rumeli yahud Şark demiryolları
deyince, affınızı istirham ediyorum. Birbirine müteradif üç kelime hatıra gelir;
Baron, Hirş, Entrika ve Rumeli demiryolu. Bu kelimeyi kullandığımdan dolayı
mahcubum. Fakat başkaca tek bir kelime bulamadığım için bunu sarfediyorum.
Şark demiryollarında her tadilât, esbabı mucibede yazıldığı ve Sayın Vekilimizin
bildirdiği gibi, şu veya bu şekilde aleyhimize olarak yapılmıştır, bu hal, 1927 ta
rihine kadar gelmiştir.
Arkadaşlar; Baronun yaptığı dalavereler arasında size bir tanesini zik
redeyim: Meselâ; inşaatta ufak bir hesab oyunu ile 70 milyon altın frankı cebine
indirmiştir. Diğer bir hesabla da 3 milyon altını cebine indirmekte müşkülât çek
memiştir. Daha garibi vardır: Yapılmamış bir hattın tam yarım asır müddetle
garanti kilometriğini almıştır. Bunda da muvaffak olan şirket garanti kilometrik
meselesini Hükümeti Cümhuriyeye kadar getirmiş ve ancak Cumhuriyet
Hükümetinin kuvvetli reddile bunu bırakmıştır.
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Rasih KAPLAN (Antalya): Hangi hattı o?
Mitat AYDIN (Devamla) : İstanbul - Edirne hattı. Şirket imtiyazını şu şekil
de yapmıştır: 2 000 kilo metre hat yapacak demiş ve İstanbul - Edirne yerine,
Edirne - Dedeağaç hattından İstanbul 'a bir hat yapmış, halbuki inşasını yapan
kendisi olduğu için İstanbul'u Edirne 'ye vasletmemis, fakat sonradan ben, İstan
bul 'dan - Edirne 'ye, Lüle Burgaz 'dan bir hat yapacağım diye ortaya çıkmış ve
bundan dolayı bu yapılmayan hattın parasını almıştır. Binaenaleyh bu hattı şu
veya bu şekilde satın almak bizim lehimizde olan bir şeydir. Hükümetimiz belki bir
az tenzilât yapmak imkânını elde edebilirdi, fakat buna rağmen, bendeniz
Hükümetin şu hattı satın almakla pek büyük bir iyilik yaptığına kaniim. Bu itibar
la gerek Hükümetimize ve gerek Sayın Vekilimize teşekkür ederim. Yalnız ken
dilerinden bir istirhamda bulunacağım; şimendifer diyince iki şey hatıra gelir:
İnşaat, işletme. İnşada Fransız usulü görünür, işletmede de az çok Anadolu
demiryollarının ruhu vardır. Binaenaleyh bu gün biz bu işletme şeklini takib et
mekteyiz. Elimizde bulunan Şark demiryolları idaresini muhafaza ederde işletme
şeklini idame ettirecek olursak, aldığımız netayiçle, bu günkü işletmekte ol
duğumuz hatlar arasında bir mukayese yapabiliriz. Bu hattı işleten adamlara
nazaran daha nafi iş görüp görmediğimizi anlıyacağız.
ikinci faidesi, teknik itibarile de bir mukayese yapabileceğiz.
Üçüncüsü de, hesabat üzerinde ayrı bir formül göreceğiz. Bu iyi bir şey
olacaktır. Gerek Hükümete ve gerek Sayın Vekile teşekkürlerimi burada arzederken, bu şekli bir kaç sene idame edib neticesini almalarını dilerim.
Hasan Ferid PERKER (Kayseri) : Arkadaşlar, Nafıa vekiliniz demin bura
da Şark Demiryolları hattının ana tarihini çizerken, kendisine yakışan bir tevazu
ile, bu büyük muvaffakiyeti tez geçti ve bunu kanaatimce nazarlarınızda canlandıramadı. Beni dinlemek lütfunuzu sui istimal etmezsem, bu hat hakkında, kendi
bilgilerini ve Hükümetinizin bu hat etrafında elde ettiği yüksek muvaffakiyeti bir
parça nazarlarınızda canlandırmağa çalışacağım. Arkadaşlar; dünyanın hiç bir
yerinde Şark Demiryolları hattı kadar Devlete, millete bar olmuş ve senelerce bu
milleti bu yükün altında ezmiş bir hat inşası ve işletilmesi görülmemiştir. Çetinkaya 'nın verdiği izahattan da anladınız ki, 1869 tarihinde bu hattın imtiyazı o
zaman Avusturyalılara verilmişti. Fakat siyasî bazı mülâhazalarla bir sene sonra
Hükümet, imtiyazı Baron Hirş 'ten geri satın almıştı. Bunun yerine, biri hattm in
şası için diğeri de yapılan hattın işletilmesi için Baron Hirş 'in teşkil edeceği iki
şirket esasını kabul etmişti. Bu imtiyaz muhtelif hatların inşası ve işletilmesi idi
ve bu hatların her birisinin imtiyaz müddeti de bütün hatların inşası bittikten son
ra 50 sene olarak tahdid edilmişti. Fakat bu hatlardan bazıları yapılmamış ve
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bazıları da yarı kalmış olduğu için Şirketle Hükümet arasında müddeti imtiyaz
daima ihtilaflı kalmıştı. Benim burada asıl canlandırmak istediğim şudur: bu hat
evvelâ kilometro teminatını haiz bir hattı. Kilometro teminatı çıktıktan sonra hat
tın hâsılatından geri kalan kısmının 1872 tarihli mukavele mucibince % 50'si
Hükümete % 50'si de Kumpanyaya kalacaktı. Bilâhare 1885 tarihinde bir istikraz
muamelesi neticesinde bu nisbet Hükümetin aleyhine neticelenmiştir. Yani
Hükümetin hissesi % 45 'e tenezzül etmiş, Kumpanyanın hissesi ise % 55 'e çık
mıştır. 1885'de aldığı avansı mahsup için 1894'de Hükümet 40 milyon franklık
bir istikraz aküne mecbur kalmıştı. Bu borca teminat olarak kilometre başına
hasılattan 1.500 frank karşılık gösterilmiş ve müddet de 1957 sonuna kadar temdid edilmiştir. Hükümetin hissesi bu münasebetle de % 35 'e tenezzül etmiş ve Bul
garların bir kısmı hattı zaptları üzerine Kumpanyaya verilen tezminat sırasında
bu nisbet % 30 'a indirilmiştir. Ben bu hattın geçirdiği bütün safahatı size anlat
mak istemiyorum. Yalnız en son yapılan readaptasion muamelesinde Hükümetin
bu hissesi % 25 'e tenezzül ettiği gibi ayrıca bir de intizar hesabı açılmıştı. Bunu
bir misalle arzediyorum: Hattın hasılatı meselâ 100 liradan ibaret ise 80 lirasını
işletme masrafı olarak Kumpanya alıyor, geri kalan 20 liranın yine 15 lirasını
Kumpanya hissesi olan % 75 'e mukabil alıyor, 5 lirasını da Hükümet hissesi olan
% 25 oluyor. Çetinkaya 'nın dediği gibi Kumpanyanın sermayesinin % 5 hesabile
faizini koruyabilmesi için bunu da elinde tutuyor yani Hükümete vermiyor.
Readaptasyon muamelesinin ikmalinden sonra Hükümetin eline bir santim bile
geçmediği gibi 1,5 milyon altın franktan fazla da Hükümet borçlu bulunuyor ve
buna % 5 faiz yürütülüyordu. Yine Çetinkaya 'nın dediği gibi kumpanya bütün
mukavelelerinde raşa hakkının yer almaması için azami itina göstererek raşa
hakkına, yani Hükümet tarafından hattın alınmasına imkân vermemiştir. Yusuf
Kemal arkadaşımız, taraflar anlaşırsa hattın alınması mümkün olacağı yolunda
bir mütalea beyan etmişlerdir. Fakat Çetinkaya çok güzel işaret ettiler ki, Kum
panya bu kârlı işi elinden kaçırmamak için Hükümetle bu raşa hakkında asla
müzakereye girmeğe yanaşmamıştır. Yalnız Hükümetimizin yüksek azmi, iradesi
ve Çetinkaya 'nın idare hususunda tatbik ettiği cezri tedbirler neticesi Kumpanya
onunla anlaşmağa gelmiştir ve Çetinkaya bu müzakereyi yaparken azamî dikkat
ve itina göstermiştir ve hattı çok iyi şerait ile satın almıştır. Bu; Hükümetimizin
bir şaheseridir ve bununla cidden iftihar edebilir.
Nafıa Vekili Ali ÇETİNKAYA (Afyon Karahisar) : Raşa meselesinde sabık
vekil arkadaşımızın bir kayid koyduğu ve orada Yusuf Kemal arkadaşımızın
mütaleasına müracaat ve raşa hakkını her vakit kullanmak mümkün olduğunu
keydettiği meselesi. Oraya yapılan bu kayid şahsi bir mütaleadır. Ben, kendilerin
den ve bilhassa muhterem arkadaşımız Şeref Beyden rica ettim, geldiler ve bu
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raşa meselesinin nasıl yapılması lâzım geldiğini ve ne mütaleada bulunduklarını
rica ettim. Bu raşa meselesini nasıl yapabileceğimizi söyledim. Bunu tekrar ede
rim. Böyle bir şey itilâ/nameye kayıd edilmese de Devlet otoritesinin hakkı olarak
raşayi istediğimiz vakit yapabiliriz ancak bu tamamile akde müstenid bir şey
olamazdı.
Yakında işletme kanunu gelecektir. Bu kanunun müzakeresi, ancak bu
mukavelenin tasdikından sonra mümkün olabileceğine nazaran, orada bu hattı
nasıl işleteceğimizi görüp müzakere edeceğiz.
Fatma MEMİK (Edirne) : Sayın arkadaşlar; çelik azmile Trakya 'nın en
verimli topraklarından geçen ve yabancı bir şirketin işlettiği bu demiryolunun.
Devlet eline geçmesi münasebetile bizi kıymetli izahlarile tenvir eden Sayın
Bakanımıza, bu kürsüden bütün Trakyalılar nanıma teşekkürü bir borç bilirim ve
ayni muvaffakiyeti diğer şirketler için de dilerim.
Yusuf Kemal TENGİRŞENK (Sinob) : Arkadaşlar, evvelâ çok temenni
ederim ki, böyle bir hukuk müşavirinin her hangi bir yerde mütaleası almadığı
vakitte o mütaleanın kendi imzası altında yazılı olarak esasa aid olan dosyaya
konması Devletçe âdet olsun. Benim tarafımdan verilmiş bir mütalea bazı defa
ben öldükten sonra çocuklarımı da mesul edecek bir şey olabilir. Bu mesele
hatırımda yok. Bir vekilin yazdığında hata olmaz. Bunu teslim ederiz. Fakat her
halde benim de bir hakkım var, hukukçu namusum var. Çocuklarımın hayatına
taallûk eden hakkım var. Bu mesele tamamen hatırımda yok. Ben o vakit Nafıa
vekâletinin hukuk müşaviri değildim. Devlet demiryollarının hukuk müşaviri
idim. Benden zaman, zaman bazı meseleler sormaz değillerdi. Bu işin sorulub
sorulmadığını hatırlamıyorum. Fakat öteden beri Şark demiryolları dendiği
vakit, her Türk çocuğunun kalbinde, biran evvel Türkün eline geçmesi lâzım gelen
bir mevcudiyet anlaşılır. Avrupa 'da tahsil edib dönen, her Türk çocuğunun için
de en büyük derd, Şark demiryollarının tarihidir. Çünkü Şark demiryollarına aid
hatırımda kaldığına göre 100 liralık tahvili Devlete 29 liraya satması, bu paranın
Devlet Hazinesine girmediği vardır. Böyle bir müessesenin, her hangi bir suretle,
uzaktan ve yakından iştirasını tehir edebilecek gibi bir mütalea Yusuf Kemalden
çıkmaz. Tarihi şahid göstererek, Yusuf Kemal, bunu iddia edebilir. Naklettikleri
şeye göre, Devlet raşa hakkını, iştira hakkını her vakit kullanabilir. Dünyada am
me menfaati Devlet menfaati karşısında ne kalabilir? Olsa olsa bir tazminat alı
nabilir Her halde Çetinkaya ismimi burada çok esaslı, çok tarihi bir meselede
okudukları için bu maruzatta bulunuyorum. Tekrar ediyorum ki, mütaleamı ne
suretle verdiğim hatırımda değildir. Sureti umumiyede, raşayi her vakit Devlet
yapabilir, dedimse bu doğrudur. Fakat raşa hakkı alınarak mukaveleye konacak
ken benim mütaleam üzerine geri kaldı manası varsa, çok teessüfle arzediyorum.
Bunu protesto ederim. Benden böyle bir şey sadır olmaz.
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Bu konuşmalardan sonra Şark Demiryollarının millileştirilmesini öngören
yasa tasarısı kabul edilmiştir. Buna göre;
Hükümetle şimdiye kadar akdetmiş olduğu bütün imtiyaz mukavele şartname
ve zeyillerile itilâ/namelerden doğan veyahud Hükümet tarafından her ne suretle
olursa olsun Şirkete verilmiş olan asit ve fennî bütün imtiyaz haklarile menfaat
lerini; Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilinde işletmekte bulunduğu şebekeye
tahsis edilip Şirkete aid bulunan muharrik ve müteharrik bütün alât ve edevatını;
bütün hat ve müştemilâtının içinde veya dışında mevcud bulunan her türlü
makine ve motorlar, mobilya, demirbaş eşya, tezgâhlar, kırtasiye levazımı, kömür,
yağ, kereste, travers, depo, mağaza ve ambarlarda bulunan eski ve yeni her tür
lü malzeme ve yedek alât ve edevat ve diğer bilûmum levazım ve eşyasını; Vel
hasıl, bu mukavelede yazılı diğer hükümler mahfuz olmak üzere, Şirketin bütün
mallarile hak ve menfaatlerini; aşağıda yazılı hükümler dairesinde ve l kânunu
sani 1937 tarihinden muteber olmak üzere Hükümete devir ve temlik ve Hükümet
dahi bu devir ve temliki kabul etmiştir.
Hükümet, yukarıda sayılan bütün hatlarla malların şimdiki hal ve vaziyet
lerini bildiğini beyan ve bunların bu hal ve vaziyetlerde devir ve temlikini kabul
etmiştir.l kânunusani 1937 tarihine kadar Şirketin yaptığı bütün akid ve fiillerin
den doğan haklarla borçlar ve mesuliyetler tamamen Şirkete aiddir.
Ancak, l Kânunusani 1937 tarihinden önce Şirket tarafından yapılıp ta
hükümleri bu tarihten sonraya da sari olan akitler, eskisi gibi meri kalacak ve bu
akitlerden l Kânunusani 1937 tarihinden önce doğan hak ve borçlar Şirketçe ve
bu tarihten sonra doğacak hak ve borçlar dahi Hükümetçe istimal ve ifa
olunacaktır. Şirket, bu kabil mukavelelerin mahiyetlerile akitlerin isimlerini gös
terir bir listeyi bu mukaveleye bağlamak üzere lKânunusani 1937 tarihine kadar
Hükümete verecektir.
Başta Nafia Vekili Ali Çetinkaya olmak üzere tüm milletvekilleri bu tasarıyı
olumlu bulmuşlar ve tasarıyı kabul etmişlerdir. Böylece 1869'dan bu yana Tür
kiye üzerinden çıkar sağlayan bir kuruluşun yaşamı sona erdirilmiş Cumhuriyet
yöneticilerinin ulusal çıkarları korumada ne kadar duyarlı olduğu bir kez daha
belgelenmiştir.1
6. İZMİR TELEFON ŞİRKETİNİN MİLLİLEŞTİRİLMESİ
1340'da İzmir ve civarında telefon şebekesi kurmak ve işletmek üzere İzmir
Belediyesine 35 yıllığına imtiyaz verilmişti. İzmir Belediyesi Erikson şirketiyle
400.000 lira sermayeyle İzmir ve Civarı Telefon Türk Anonim Şirketini kurmuş1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.17, s.70-77, S. Sayısı: 138, s. 1-28
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tu. Şirketin kurulmasından sonra Belediye haklarını şirkete devretti. Sözleşmede
belirtilen şebekenin yapılabilmesi için şirketin sermayesi yeterli olmadı. Şirket
borç almak zorunda kaldı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin şehirlerarası telefon hizmetini yaygınlaş
tırmaya çalışması şirketi güç durumda bıraktı. Öyle ki şirket şehir içi ihtiyaçlara
bile cevap veremez bir duruma düştü.
Hükümet şirketi satın almaya karar verdi ve bu konuda görüşmelere başlandı.
Yılda 60.000 lira ödenmek ve 20 yılda ödeşmek üzere şirketin devletçe satın alın
ması konusunda görüş birliğine varıldı ve bir antlaşma yapıldı (24 Ocak 1938).
Bu sırada Şirketin yıllık gayrisafi hasılatı 150.000 lira giderleri ise 75.000
liraydı. Buna yıllık 60.000 liralık taksitte eklendiğinde devletin yıllık 15.000
liralık bir gelire sahip olduğu ortaya çıkıyordu.
Bu koşullarda hazırlanmış antlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisince
onaylanması gerekiyordu. Nafia Vekâleti bu amaçla bir yasa tasarısı hazırladı.
Tasarı 18 Mart 1938'de İcra Vekilleri Heyeti toplantısında görüşülerek Türkiye
Büyük Millet Meclisine gönderilmesi kararlaştırıldı. Tasarı Nafia ve Bütçe en
cümenlerinde görüşülerek benimsendikten sonra 18 Nisan 1938'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ele alınarak kabul edildi. Böylece İzmir
Telefon Türk Anonim Şirketi de millileştirilerek İzmir de P.T.T. İdaresi içine alın
mış oldu.1
7. ÜSKÜDAR-KADIKÖY TÜRK ANONİM SU ŞİRKETİNİN
MİLLİLEŞTİRİLMESİ
Osmanlı yöneticileri Göksu vadisinde bendler yaparak toplanacak suları Kan
dilli ve Erenköy'e kadar tüm mahallelere su dağıtmak üzere Karabet Sıvaciyan'a
17 Ekim 1304'te 65 yıllığına bir imtiyaz vermişti. Sıvacıyan da bu imtiyaza daya
narak bir şirket kurmuştu. 7 Haziran 1330'da Şirketin imtiyaz alanı genişletildi.
Kanlıca ve Maltepe'ye kadar uzanan bölgeler de şirketin imtiyaz alanı içine alın
dı. Şirketin imtiyaz süresi 99 yıla çıkarıldı. Ayrıca Şirketin satın alınması işlemin
de 9 Temmuz 1330'dan başlayarak 25 yıl sonraya bırakıldı.
1923-1924 yıllarında yapılan görüşmelerde şirketin imtiyaz süresi 85 yıla in
dirildi. Ayrıca şirkete 300.000 liralık borç alma yetkisi tanındı. 21 Eylül 1932'de
şirketle yapılan görüşmelerde halka verilecek suların Sıhhiye Vekâletinin öngör
düğü ilkelere uygun olması, imtiyaz süresinin de 75 yıla indirilmesi saptandı. An
cak şirket verdiği sözü yerine getirmedi. Kurulduğu günden beri halka bol ve
1 TBMMZb. C, c.24, s. 107-109, S.Sayısı :148, s. 1-12
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temiz su vadettiği halde bu vadini yerine getirmediği gibi su fiyatlarını da yüksek
tuttu. Halk sürekli şirketten şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde Şirkette yol
suzluklara da rastlandı. Sıkışan şirket Hükümete baş vurarak şirketi satmak is
tediğini belirtti. Hükümet bu öneriyi olumlu buldu ve gerekli görüşmeleri başlattı.
Uzun ve biraz da "üzücü" görüşmelerden sonra 10 yıl süreyle yılda 40.000
lira ödenmek koşuluyla şirketin satın alınması kararlaştırıldı (17 Haziran 1937).
Nafia Vekâleti yapılan satınalma antlaşmasını Türkiye Büyük Millet Mec
lisine onaylatmak üzere bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı 19 Ocak 1938'de İcra
Vekilleri Heyetinin toplantısında görüşüldü ve Meclise sunulması kararlaştırıldı.
Tasarı Dahiliye, Nafıa ve Bütçe Encümenlerinde de görüşülerek benimsen
dikten sonra TBMM Genel Kuruluna getirildi ve 4 Nisan 1938'de görüşülerek
kabul edildi. Devletçe satın alman Üsküdar-Kadıköy Türk Anonim Su şirketi İs
tanbul Sular İdaresine bağlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu uygulamasıy
la halkın bol ve temiz su içmesini bir kamu hizmeti olarak algıladığını, halkçılığı
soyut bir ilke olmaktan çıkararak somut uygulamalara döktüğünü bir kez daha
göstermiş oldu.1
8. İSTANBUL ELEKTRİK ŞİRKETİNİN MİLLİLEŞTİRİLMESİ
Hallaçyan Efendinin Nafia Nazın olduğu sırada 1910'da İstanbul'a elektrik
sağlamak üzere Osmanlı Hükümetince Macar Ganj Elektrik Şirketi ile Macar
Kredi Bankası ve Bürüksel Bankasından oluşan bir gruba imtiyaz verilmişti. Bir
süre sonra Belçikalılar şirketin tüm aksiyonları ele geçirmişlerdir.2
İmtiyaz sözleşmesine göre imtiyaz süresi 50 sene idi. 1960'da bu süre
dolacaktı.
Şirketin sermayesi 12 Milyon Fransız Frangı yani 528.000 Osmanlı Lirasıydı.
Ancak şirketin kurulmasından kısa bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu
Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları gibi savaşlara giriyor, Mondros
Mütarekesinin imzalanmasından sonraki dönem de, şirketin sömürgeci istekleri
kabarıyor ve tüm isteklerini hükümetlere kabul ettiriyor. Ancak ulusal hükümet,
mütareke döneminde şirketlere verilen haklara karşı çıkıyor. 1923'te Cumhuriyet
Hükümeti Şirketlerle readaptasyon sözleşmesi yapıyor. Zira ülkedeki 60'dan faz
la yabancı şirket, Lozan'da TBMM Hükümeti temsilcilerini taciz ederek şirket
leri mevcut koşullara uydurarak çalışmaların sürdürülmesini istiyordu.
1 TBMM2b. C, V. Devre, C.24, s.9-10, S.Sayısı: 128
2 TBMM Zb.C, V. Devre, C.26, S Sayısı: 274, s.5
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İşte onların bu isteği Fethi Bey döneminde readaptasyon sözleşmesi ile kabul
edildi. Bu sözleşme daha önce uzun yıllar İstanbul reji idaresinde bulunmuş M.
Vefıl diğer şirketlerin de temsilciliğini üzerine alarak söz konusu sözleşmeyi yap
mıştı.
1923 yılında yapılan sözleşmeye göre şirketin sermayesi 1.156.000 lira olarak
kabul edilmiştir. Cumhuriyet döneminin iç karışıklıklarından yararlanmaya kalk
mıştır. Nitekim 7 Eylül 1926'da T.C. Hükümeti lehine olmayan yeni bir sözleşme
yapılmıştır. Şirket devlete geçmesi gerekirken raşe süresi 1960'a imtiyaz süresi
1993'e uzatılmıştır.
Şirketin sermaye getirmesi anlaşmanın gereği olduğu halde bu koşul yerine
getirilmediği şu tabloda açıkça görülüyor.
Yıl

Sermave

1921

528.000 Lira

1922
528.000
1923 1.320.000
1924 2.200.000
1925 2.200.000
1926 1.000.000
1927 35.000.000

Lira
Lira
Lira
Lira
İsviçre Frangı
İsviçre Frangı

1937 35.000.000 İsviçre Frangı
1921'den 1937'ye kadar tesisatı ibtidaiye sermayesi 2.098.000 liradan
87.000.000 İsviçre Frangına çıkmıştır. Bu, arada avans olarak aldığı paranın top
lamını göstermektedir.
Şirketin ülkenin sıkışık durumlarından yararlanarak imtiyaz sözleşmesini
sürekli olarak kendi amaçları doğrultusunda değiştirmesi, sözleşme hükümlerine
aykırı eylemlerde bulunması, halkın ve Hükümetin çıkarlarını suistimal etmesi,
taahhüdlerini yerine getirmemesi, tesislerin teknolojik yeterliliğe sahip olmaması
buna karşılık sözleşme hükümlerine aykırı olarak halktan fazla para alınması
ulusalcıları tedirgin ediyordu.1 Tüm bu yolsuzluklar ve suistimaller saptanınca
şirketin sorumluluğu altında bulunan kamu hizmetinin iyileştirilmesi için şirket;
16 Ekim 1936'da görüşmeye çağrıldı. Görüşmeler de şirket temsilcileri de olum
suzlukları kabul etmekle birlikte görüşmeleri uzatarak zaman kazanmaya çalışdıklan dikkati çekti.
/ TBMMZb. C, C.26, S Sayısı: 274
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Hükümet şirketten yabancı memurların çıkarılmasını, harcamaların kontrol
altına alınmasını istedi. Aynı zamanda Nafıa Vekâleti 5 Mayıs 1938'de Baş
vekalete bir muhtıra sunarak şirket hakkında yasal olarak yapılacakları bildirdi.
Bunun üzerine şirketin Belçika'daki merkezinden bir yetkili Nafıa Vekâletine
başvurarak vekâletle şirket arasında var olan sorunları görüşerek çözmeye hazır
olduğunu bildirdi. "Bütün yolsuz ve kanunsuz muameleleri yapmış bulunan ve
tesisatı ihmal eylemiş, halkı her surette izrar etmiş olan bu şirketle yeniden bir
mukavele akdi suretiyle amme hizmetinin dürüst ve emin bir şekilde ve mütekabil
bir emniyet ve itimat altında işletilmesinin gayri mümkün olduğuna kanaat
getiren " Nafıa Vekâleti görüşmeleri "raşa " doğrultusunda götürerek şirketi satın
almaya istekli olduğunu gösterdi.
Dünyadaki gelişen olaylar frangın değerini düşürünce Hükümet bu şirketi
millileştirmeye karar verdi ve şirkete 25.000.000 lira değer biçti. Bunun için
çeşitli komisyonlar kurdu ve çeşitli görüşmelerde bulundu. M. Sipesiyal adındaki
kişi ile dört kez görüşme yapıldı.
25 Milyon lira sermayeli bir imtiyazlı şirketle imtiyazının sonuna 55 yıl raşa
tarihine de 22 sene kala görüşmeler yapılmış 11.800.000 lira ile şirketin millileştirilmesinde her iki taraf ta uzlaşmıştır.
Şirketin yıllık geliri 5.000.000 liradır.1 Şirketin parasının %5 faizle 20 yılda
ödenmesi ve ödeme işlemine 1 Ocak 1940'da başlanarak 6 aylık taksitlerle
sürdürülmesi kabul edilmiştir.2
Ödeme koşulları Türk borcu tahvillerinin şartlarını taşımaktadır. Her yıl
ödenecek miktar 950.000 liradır. Şirketin saf hasılatı 2.000.000 lirayı geçiyordu.
Dolayısıyla her yıla düşen taksit ödendikten sonra 1.000.000 liradan fazla para
gelir olarak kalacaktı.
İstanbul Elektrik Şirketinin millileştirilmesini içeren yasa tasarısı 22 Haziran
1938'de TBMM Genel Kuruluna geldi. İlk sözü alan Tranbzon Milletvekili Mitat
Aydın "Şimdiye kadar gördüğümüz kanunlar içerisinde, Ereğli şirketinin
kanunundan sonra, en güzel yapılmış olan bir mukavelenamedir. Ecnebi bir
müesseseyi millî bir müessese haline sokmak itibariyle bunu muvaffakiyetle telak
ki eder ve bu vesile ile gerek hükümetimizi ve gerek sayın Nafıa Vekilimizi tebrik
ederim" diyerek yasayı olumlu bulduğunu belirtmiştir. Ancak "Ecnebi şirket
lerini satın almak meselesi, ecnebi sermayesinin memleketimiz dahilinde yeri
yoktur" anlamına gelmemesi gerektiğini "memleketin ruhu ile, millî iktisad ruhu
ile çalışmak isteyen her ecnebi için " ülkede yer olduğunu da vurgulamıştır.
1 bkz. TBMM Zb. C, V. Devre, C.26, s.258-261
2 bkz.TBMMZb. C, V. Devre, C.26, S Sayısı: 274, s.3
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Rasih KAPLAN (Antalya) ise Türk ulusunun fakir kalmasının, Türk yur
dunun harap kalmasının nedeni olarak gördüğü yabancı şirketlerin birer birer millileştirilmesini Türklerin kendi iradesine hâkim olmasının bir sonucu olduğunu,
İçel Milletvekili Fikri Mutlu da elektrik şirketinin başında bulunan Belçikalı Hanses'in izlediği politikayı ve bu politikanın soyguncu yüzünü gözler önüne sererek
tasarının kabulünü istemiştir.1 Aslında şirketin satın alınması ve kamu hizmet
lerinin millileştirilmesi bu dönemin hükümetlerinin temel politikasıydı. Yapılan
işlem de hükümet programına uygundu.2 Anlaşmada şöyle deniyordu:
Hükümetle şimdiye kadar akdetmiş olduğu bütün imtiyaz mukavele, şartname
ve ekleriyle itilâf namelerden doğan veyahud Hükümet tarafından her ne suretle
olursa olsun Şirkete verilmiş olan asit ve fert bütün imtiyaz haklarile menfaat
lerini; İstanbul 'un gerek Avrupa ve gerek Anadolu yakalarında ve Adalarda Şir
ketin mülkiyet tasarrufu altında bulunan bütün elektrik tesisatını; bilcümle aksam
ve teferrüatıyle birlikte muhavile merkezlerini ve yer altı ve yer üstü isal ve tevzi
şebekelerini; her türlü tesisat, müştemilât ve teferruatı dahil olmak üzere Silâh
tar ağadaki merkez fabrikasını; bilûmum depo ve mağazalarile buralarda mevcud kömür, yağ, eski ve yeni her türlü elektrik alat ve edevat ve malzemesini her
nevi makina ve muayene cihazlarını ve yedek aksamını; bilûmum nakil vasıta
larını; bütün arsalarla binalarını; Şirkete aid bütün mobilya, mefruşat ve demir
baş eşyasını ve kırtasiye levazımını Türkiye 'de mevcud menkul ve gayrimenkul
bütün mal, hak ve menfaatlarını; l Ocak 1938 tarihinden geçerli olmak üzere
Hükümete devir ve temlik etmiştir. I Ocak 1938 tarihinden itibaren oluşacak kâr
ve zararlar Hükümete aid olacaktır.
I Ocak 1938 tarihine kadar Şirketin yaptığı bütün âkid ve fiillerinden veya
sebebiyet verdiği hâdiselerden doğan haklarla borçlar ve mesuliyetler tamamen
Şirkete aid olacak ancak 1 Ocak 1938 tarihinden önce Şirket tarafından yapılıp
ta hükümleri bu tarihden sonraya da sari olan akidler eskisi gibi mert kalacak ve
bu âkidlerden 1 Ocak 1938 tarihinden önce doğan hak ve borçlar Şirketçe ve bu
tarihten sonra doğacak hak ve borçlar Hükümetçe yerine getirilecektir}
Millileştirilen bu şirket İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü adı altında
Nafıa Vekâletine bağlı olarak kurulan ulusal örgüt tarafından yönetilerek,
Hükümetin halkçılık politikasına koşut olarak hizmet üretmeye özen göstermesi
sağlanmıştır.4
/
2
3
4

bkz. age., s. 257-258
TBMMZb. C. V. Devre, C. 26, S. Sayısı: 274, s.9
TBMMZb. C, VDevre, S. Sayısı: 274
Bu örgütün görevleri için bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s.261-263
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XII. BÖLÜM

TÜRKİYE CUMHURÎYETÎ'NİN DIŞ POLİTİKASI
1. HATAY SORUNU
V. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde durduğu en önemli
konulardan biri de Hatay sorunu, diğer bir deyimle Sancak sorunu oldu.
I. Selim'in Suriye'yi fethi üzerine Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine
alman Hatay, Suriye eyaletine bağlı olarak yönetildi.
Musul, Kerkük ve Basra Körfezindeki petrol kuyularının açılmasına ve pet
rolün ekonomideki ağırlığına paralel olarak Sancak'ın da önemi arttı.
Birinci Dünya Savaşı başlayınca, Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya
yanında yer alması İngiltere, Fransa ve Rusya'ya Osmanlı topraklarını paylaşma
konusunda fırsat verdi. Suriye toprakları içinde görülen Sancak, Sykes-Picot
Andlaşması ile Fransızlara verildi. 9 Kasım 1918'de başta İskenderun Limanı ol
mak üzere Antakya, Urfa, Antep, Maraş ve Çukurova bölgesi İtilaf devletleri
tarafından işgal edilmeye başlandı. Ancak yapılan andlaşmalar gereğince İngiliz
ler bu bölgeyi Fransa'ya bıraktı. Fransa, Beyrut'ta bulunan general Gouraud'u
bölgeyi yönetmekle görevlendirdi.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya yeni bir düzen vermek isteyen
galipler, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılacak toprakları manda sistemiyle
yönetmeye karar verdiler. San-Remo Konferansı'nda 25 Nisan 1920 tarihinde alı
nan kararla, Suriye'nin yönetimi Fransa'ya bırakıldı. Bu kararda şöyle deniyordu:
Yüksek Akit Devletler Milletler Cemiyeti Misakının birinci kısmının 22. mad
desinin 4. fıkrasına tevfikan Suriye ile Mezopotamya 'nın kendilerini bizzat idar
eye muktedir oluncaya kadar bir mandater tarafından onlara idarî vesayada ve
yardımlarda bulunulması şartıyla muvakkaten müstakil devlet tanınmaları
hususunda mutabık kalmışlardır. ...Başlıca müttefik devletler tarafından intihap
edilen mandaterler Suriye için Fransa 'dir.1
Fransa Eylül 1920'de Suriye'yi; Suriye ve Lübnan olarak ikiye böldü.
Suriye'yi de Şam, Halep, Dürzi ve Alevi (Lazkiye) bölgesi olmak üzere dört par
çaya ayırdı.2 Böylece Sancak'ın yönetimi de Fransızlara geçmiş oldu.
Mondros Mütarekesi'nin uygulanma biçimi ve mütareke koşullarına aykırı
olarak ülke topraklarının işgali, bu işgalleri önleyemeyen Osmanlı Hükümeti'nin
1 Ayın Tarihi, S. 36, s.99
2 İsmail Soysal "Hatay Sorunu ve Türk-Fransız Siyasal İlişkileri", Belleten, C.49, No: 193-195,
s.81
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teslimiyetçi politikası Anadolu'da Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin doğmasına ve
ulusal mücadelenin başlamasına olanak sağladı. Mustafa Kemal Paşa'nın
Anadolu'ya geçmesinden sonra liderini bulan bu hareket giderek güçlendi.
Nitekim ulusalcıların zorlamasıyla 21 Aralık 1918'de kapatılan Meclis-i
Mebusan'ı yeniden açtırabilmek için seçimlerin yapılması sağlandı. 12 Ocak
1920'de toplanan Meclis-i Mebusan 28 Ocak 1920'de Sancak'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde olduğunu içeren Misak-ı Milli'yi gizli bir oturum
da kabul etti, 17 Şubat 1920'de bu belgeyi açıkladı.1 Böylece Sancak'taki Fran
sız işgalinin onaylanmadığı vurgulanmış oldu.
Antep, Urfa, Maraş, Sancak ve Adana-Mersin yöresinde Fransızlarla şiddetli
çatışmalar olurken2 İttihatçıların ve Türk Ocağı üyelerinden Ahmet Türkmen'in
önderliğinde Hatay'da kurulan Müdafaai Hukuk Cemiyeti de Kuvayı Milliye
hareketine katıldı.3
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Doğu'da Ermenilerle, Batıda
Yunanlılarla yaptığı savaşlarda gücünü iyice kanıtlamış, Antep, Urfa ve Maraş'ta
ki direniş eylemleriyle Fransızlara büyük kayıplar verdirmişti. Bu durumu da göz
önüne alan Fransız Hükûmeti;Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile bir an
laşma yapmak istediğini belirtti. Uzun görüşmelerden sonra 20 Ekim 1921'de
yapılan Ankara İtilafnamesi ile Güneyde Fransızlarla sürdürülen savaş sona er
dirildi.4 Adana, Mersin, Maraş, Antep ve Urfa Fransız işgalinden kurtarıldı. An
cak tüm çabalara karşılık Sancak'ın Fransız egemenliğinden kurtarılması sağ
lanamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, İskenderun'a özel bir yöne
tim sisteminin uygulanmasını, bu bölgede yaşayan Türklerin kültürel geliş
melerini sağlayacak önlemlerin alınmasını, Türkçe'nin resmi dil sayılmasını sağ
ladı. Bunun yanında İskenderun ve Antakya'da yaşayan halk için özel bir bayrak
seçme hakkı, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlere Türk memurların atanması,
Türk bayrağı taşıyan gemilere İskenderun Limanı'nda kolaylıklar sağlanması gibi
önemli ayrıcalıklar da sağlandı.5
1 Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, IV. Dönem, s. 115; Nejat Kaymaz, "TBMM'de Misak-ı Milliye
Bağlılık Andı İçilmesi" Tarih ve Toplum, s.19-22, Temmuz-Ekim 1985; Tayfur Sökmenin belirt
tiğine göre, 1920 Nisan'ında Mustafa Kemal Paşaya gönderilen bir telgrafta Hatayin Misak-ı
Milli içinde olup olmadığı sorulmuştur. Mustafa Kemal'de Gaziantep mıntıka komutanı Binbaşı
Recep Bey vasıtasıyla gönderdiği yanıtta Hatay'ın Misak-ı Milli içinde olduğunu belirtmiştir.
Bkz. Yenigün, 26 Haziran 1939
2 bkz. Yaşar Akbıyık, Milli Mücadelede Güney Cephesi (Maraş), Ankara, Kültür Bakanlığı, 1990;
İsmail Özçelik, Milllt Mücadelede Urfa ve Haüvalisi
3 Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu?, Ankara 1965, s.5
4 bkz. Nutuk, Ankara 1995, s.421-424; Bige Yavuz, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk FransızFransız İlişkileri, Ankara, 1994, s.134-148
5 bkz. Duştur, Üçüncü Tertip C.2, Ankara, 1953, s.98-107; Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten
Hatıralar, C.2 Ankrara 1973, s. 552
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Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Fransız işgal komutanlığı Halep
Devleti'ne bağlı adeta özerk bir İskenderun Sancak'ı oluşturdu. Sivil yönetimin
başına bir mutasarrıf getirildi. Osmanlı yasalarının yürürlüğü sağlandı. Daire baş
kanlarıyla, hâkimlerin Halep Devleti'nce atanması kararlaştırıldı. İskenderun'un
güneyinde kalan kimi köy ve kasabalar ise Lazkiye'ye bağlandı.1
Ankara İtilafnamesi uyarınca güney bölgesinden Fransızların çekilmesiyle
birlikte buralardaki Ermeniler de ayrılmak zorunda kaldılar ve Sancak bölgesine
yerleştiler. Böylece Sancak, "Irkların, dillerin, siyasî cereyanların çarpıştığı bir
fesat yuvası haline" getirildi.2
Fransızlar, Alevileri ve Hıristiyanları Türkler aleyhine tahrik ettiler. Bu
nedenle, kimi yerlerde Alevi köyleri ile Türk köyleri arasında kanlı çatışmalar
yaşandı. Türk önderler, halkın heyecanını diri tutabilmek için her türlü olanağı
kullanarak Türkiye ile ilişkiyi koparmamaya özen gösterdiler.
Büyük Taarruz'un başarıyla bitmesi üzerine Abdurrahman Melek başkan
lığında bir heyet Mustafa Kemal Paşa'dan Sancak bölgesiyle ilgilenmesini istedi.
Tayfur Sökmen, Rasim Yurtman, İnayet Mürseloğlu, Samih Azmi Ezer ve Abdur
rahman Melek'ten oluşan heyet, Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa ile görüşerek
isteklerini bildirdiler.
Lozan görüşmeleri yapılırken Mustafa Kemal Paşa bir yurt gezisine çıktı.
Adana'ya uğradı. Karşılama törenine Adana'da kurulmuş olan "Antakya-İskenderun ve Havalisi Birliği"nin üyeleri de katıldı. Siyahlar giyinmiş Antakyalı bir
kızın "Paşam bizi de kurtar" demesi üzerine Mustafa Kemal Paşa "40 asırlık
Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz " diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti'nin Sancak konusundaki düşüncelerini açıkça ortaya koydu.
Lozan görüşmeleri sırasında Türk Heyeti'ne çeşitli başvurular yapıldı ise de
Sancak konusunda olumlu bir gelişme elde edilemedi.3 Lozan Antlaşması'nm 3.
maddesi ile Ankara Andlaşması kabul edildiği için Sancak ulusal sınırlar dışında
kaldı. Bu durum Sancak'ta bazı olumsuz gelişmelere yol açtı. Ulusal Kurtuluş
Savaşı sırasında düşmanla işbirliği yapmaktan, İstanbul Hükümeti'nin poli
tikalarını uygulayarak ulusalcılara karşı savaşmaktan çekinmeyen kimi kişiler
savaşın başarıyla bitmesi üzerine Türkiye'den kaçtı. Bir kısmı da Sancak'ta
yuvalanmaya başladı. Bunların da etkisiyle Türk oldukları halde nüfus kütüğüne
Arap yazılanların sayısı arttı. Sancak'taki gericilerin, ağaların etkinliği çoğaldı.
1 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma
Merkezi, Ankara, 2000, s.337
2 Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu, Ankara, 1966, s. 7
3 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, s.361
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Savaş sonrasında kimi kişiler de Sancak'tan Anadolu'ya göçmeye başladı.
Bu durumun ilerde Sancak'in Türkiye'ye katılması konusunda ciddi sorunlar
doğuracağını düşünen Halep'teki Türk Konsolosluğu "terk-i tabiyet" işlerinde
çıkardığı bürokratik güçlüklerle bu durumu biraz engelledi.1 Antakya-İskenderun
Yurdu adıyla bir cemiyet kurularak, Sancağı Türkiye'ye bağlamak için çalış
malara hız verildi.2
İskenderun Sancağı'mn Halep'e bağlı olmasının ilerde sorun doğuracağını
düşünen Araplar ve Fransızlar burayı Suriye'nin bir parçası haline getirmek için
Şam'a bağladılar (1925). Bu durum halkı ikiye böldü. Türklerin çoğu, kimi Alevi
ve Ermeniler Sancak'm özerk olmasını istiyorlardı. Sünni Araplar, Araplık id
diasındaki aileler, Arapça konuşan Hıristiyanlar ve kimi Aleviler de Şam'a bağ
lanmasını istemekteydiler. Zira bunlar İslâm merkezi olarak nitelendirdikleri
Şam'a bağlı kalınır ise ilerde Müslümanların egemen olacağını düşünüyorlardı.3
Arapça çıkan gazeteler Şam'a bağlanmayı, Fransızca çıkanlar ise özel bir yöne
tim uygulanmasını istiyorlardı. Fransa ise başlangıçta bağımsız Sancak yanlısı
gözüküyordu.
Suriye ve Lübnan Fransız Fevkalade Komiseri de Jouvenel Türkiye'ye geldi.
30 Mayıs 1926'da Dostluk ve İyi Komşuluk Andlaşmasını imzaladı. Yüksek
Komiser çıkardığı bir kararname ile merkezi İskenderun olmak üzere müstakil İs
kenderun sancağı sınırları içinde bir hükümetin kurulmasını, bu hükümetin bir
Meclisi, Anayasası ve seçilmiş bir hükümet başkanının olmasını belirtti. Bu
kararname doğrultusunda seçimler yapıldı, seçilen mebuslar İskenderun'da top
lanarak bir anayasa yaptılar, hükümet başkanlığına da Fransız Durieux'u seçtiler.
Bunun üzerine Suriye'de fırtına koptu. Yoğun protestolar gerçekleştirildi. Fev
kalade komiser ikinci bir kararname yayınlayarak müstakil İskenderun
Hükümeti'nin adını Şimali Suriye Hükümeti olarak değiştirmek zorunda kaldı.4
Fransız yüksek komiserden izin alan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Nami, San
cak Hükümeti ile görüşmeler yaparak İskenderun Sancağını Suriye ile birleştir
meye çalıştı. Sancak Hükümeti bağımsızlık kararından vazgeçti (12 Haziran
1926).
/ bkz. Melek, a.g.e., s. 10
2 Tayfur Sökmen, Hatayın Kurtuluşu için Harcanan Çabalar, Ankara 1992, s. 73, Belge 15
3 AliArslan, "Hatay Meselesinde Arapların Tavrı" Güneyde Kültür, Yıl 7, Sayı: 75, Mayıs 1995,
s. 18
4 Melek, a.g.e., s. 14
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İskenderun Hükümeti döneminde Türk önderler Suriye'den ayrı bir idare is
temek konusunda önemli kazanımlar elde ettiler. Türkiye'nin etkinliği de giderek
arttı. Çarşı ve dükkânlar da Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi paşaların resimleri
görülmeye, kahvelerde ve gazinolarda İzmir ve Sakarya marşları çalınmaya baş
landı. Yeni Mecmua adında bir dergi çıkarıldı ve Sancak'm bağımsızlığı doğrul
tusunda çeşitli yazılar yazıldı. Adana'daki Millî Emniyet, Halep'teki Türk Kon
solosluğu ile ilişkiler sıklaştırdı.
Fransız manda yönetimi Suriye'de rahat değildi. Sık sık isyanlar oluyordu.
1925'te başlayan bir isyan ancak 1927'de bastırılabilmişti. Fransızlar Suriye'de
parlamentom bir yaşam kurmayı denediler. 1928'de bir Kurucu Meclis oluştur
dular. Suriye'nin dört bir yanında seçim yaptılar. Antakya'da yapılan seçimler
"gürültülü" oldu. Hatta seçilen mebusların Şam'a gitmemesi için büyük çabalar
gösterildi.
Şam meclisine katılan mebuslardan Süreyya Halef ve Ahmet Mürseloğlu
mecliste Türkçe konuştular. Ahmet Mürseloğlu İskenderun'un bağımsız olmasını
istedi.
1928'de toplanan Şam Meclis-i Mebusan'ı Suriye'nin anayasasını hazırladı.
Anayasanın ekinde ise "İskenderun'un statü organiğini" belirleyen bir belge de
bulunuyordu. Anayasanın yürürlüğe girmesi için Milletler Cemiyeti'nin mandalar
komisyonunca onaylanması gerekiyordu. 1930'da bu belgeler onaylandı. Böylece
Sancak'mın malî ve idarî özerkliği uluslararası bir belgeye bağlanmış oldu.
Statü Organiğe göre; İskenderun Sancağı'na özel bir idare sistemi tanındı.
Buna göre; hâkimleri devlet başkanı tayin edecek, mutasarrıfın onaylaması üzer
ine kaymakamları ve sancağın merkez daire başkanlarını atayacaktı. Mutasarrıf,
devlet başkanının temsilcisi olarak diğer memurları atayacaktı. Sancak'in idare
meclisi 12 üyeden oluşacaktı. Bunlardan 9 üye seçimle, 3 üye tayinle belir
lenecek, seçilenlerin ve atananların görev süresi 4 yıl olacaktı.1
Bu yapı Türkler tarafından onaylandı. Türkçe ve Arapça bilenler memuriyet
lere atanmaya başladılar. Eğitim de Türkçe'ye ağırlık verildi. Özerk statüye rağ
men Şam, Sancak'a müdahele etmekten geri durmadı.
Şam Mebusan Meclisine ve özerk İskenderun İdare Meclisi'ne üye seçimi
gerekiyordu. 1931 'de Şam her iki meclis için de aynı gün seçimlerin yapılacağını
duyurdu. Türk önderler bu duyuru üzerine kendi aralarında görüşerek Şam mec
lisine gidip gitmemeyi, Sancak İdare Meclisi'ne ise önem vermeyi tartıştılar. An
cak aralarında ikilik çıktı, bazı kişiler Şam Meclisi'ne seçilmek üzere adaylık
larını açıkladılar.
1 Melek, a.g.e., s. 16
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İskenderun İdare Meclisi'ne Antakya'dan 2 Türk, 2 Sünni Arap, 2 Alevi ve 1
Ortodoks, Kırıkhan'dan 1 Türk, 1 Ermeni; İskenderun'dan da 1 Türk, 1 Alevi ve
1 Ortodoks olmak üzere 12 üye seçildi.
Mecliste yapılan konuşma ve tartışmalar Türkler arasındaki birliği yeniden
pekiştirdi. Seçim dolayısıyla yaşanan kırgınlıkları giderdi, İskenderun'un Şama
bağlı kalmak istemediği açıkça vurgulandı. Türk kültürüne, Türk hukukuna say
gı gösterilmesi istendi.
Meclisteki konuşmalar ve tartışmalar Fransız yöneticileri rahatsız etmiş ola
cak ki dört yıl için seçilmiş olmalarına rağmen Abdurrahman Melek ve Abdülgani Türkmen'in üyeliğine bir yıl sonra son verildi.1
Bu gelişmeler sırasında Sancak, Türkiye'deki devrimci atılımları izlemekten
geri kalmadı. Şapka giyildi, yeni Türk ABC'si kabul edildi. Halk Partisi kuruldu.
Sancak'a sığınmış olan devrim karşıtları, saltanat özlemcileri Sancak köylülerini
şapkaya karşı kışkırtmaktan geri durmadılar. 1934 Nisan'ında sınır sorunlarını
görüşmek üzere Halep'e giden Gaziantep Valisi'nin Antakya'ya uğraması halkın
Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğunu da gözler önüne serdi. Bu gösteriler Suriye
basını tarafından tepkiyle karşılandı ve gazetelerde Antakya Türklerinden Tür
kiye'de yaşamak isteyenlerin Türkiye'ye gidebilecekleri; fakat Arapların var güç
leriyle Antakya'yı savunacakları doğrultusunda yazılar çıktı.
Fransız görevlilerin kişisel servetlerini artırmak için halkı sömürmesi
Suriye'de tepkilere ve ulusçuluğun gelişmesine yol açtı. Halepte ve Suriye'nin
öteki kentlerinde dükkanlar kapatıldı, grevler yapıldı, çarpışmalar başladı. 1935
yılında Fransa'da faşistlerle komünistler arasındaki mücadele büyük sarsıntılara
yol açtı. Fransa'nın Suriye politikasında büyük dönüşümü gündeme getirdi. Bu da
Suriyelilerin yararına oldu.2
1936 yılında Fransa'da yapılan seçimleri sol partilerin oluşturdukları Halk
Cephesi kazandı. Leon Blum başkanlığında kurulan hükümet, manda yönetimi
devrinin bittiğini belirterek onun yerine ittifak sistemlerine dayalı bir politikanın
daha gerçekçi olacağı tezini savundu. Bu nedenle, Suriye ve Lübnan'ı Fransa'nın
müttefiki bağımsız birer devlet haline getirecek yeni bir politikayı uygulamaya
koydu.
Fransa Hükümeti, Suriye'li bir heyeti Paris'e çağırarak onlarla görüşmeye
başladı. Bu sırada Samih Azmi, İnayet Mürsel, Tayfur Sökmen ve Abdurrahman
Melek'ten oluşan bir Sancak heyeti de Ankara'ya geldi. İç İşleri Bakam, Baş
bakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü.3
1 Melek, a.g.e., s. 19
2 Hasan Rıza Soyak, a.g.e., C.2, Yapı Kredi Bankası Yayınları, s.556
3 Melek, a.g.e., s.26
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Paris'te bulunan Suriye heyeti ile Fransa Dışişleri Bakanı'mn yaptığı görüş
meler sonunda 9 Eylül 1936'da bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre;
Fransa Suriye üzerindeki haklarını Suriye Hükûmeti'ne devrediyordu. Sancak'a
ilişkin herhangi bir hüküm konmadığı için Sancak üzerindeki haklarının da
Suriye'ye devredildiği dolaylı olarak kabul ediliyordu. Türkiye'nin bu karan tanı
ması mümkün değildi. Nitekim Türk basını, Fransa'nın Suriye ve Lübnan'a
tanıdığı statünün Sancak'a da tanıması için saldırıya geçti. Böylece Hatay sorunu
ulusal bir kimliğe büründü.
26 Eylül 1936'da toplanan Milletler Cemiyeti'nde Türkiye Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü Araş, Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlık vermesinden memnun ol
duğunu Sancak'ta yaşayan halka da kendi işlerini kendilerinin görmesine izin
vermesi gerektiğini belirtti. Dolayısıyla Araş, Sancak'a da bağımsızlık veril
mesini istemiş oldu. Ancak, Sancak'ı Suriye'nin bir parçası olarak algılayan
Fransa Dışişleri Bakanı bu isteğe karşı çıktı. Araş, bu konuda Fransa temsilcisi ile
görüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu da vurguladı.1 2 ve 6 Ekim 1936'da
yapılan görüşmelerde aynı konu dile getirildi ise de Fransa delegesi, Fransa'nın
1921 Antlaşması çerçevesinde Sancak halkının Türklüğüne saygı göstereceğini
söyledi ve bunun dışında bir şey yapamayacaklarını belirtti.2 Bunun üzerine Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti, 9 Ekim 1936'da Fransa Hükûmeti'ne şu notayı
vererek Fransa'nın Suriye'ye verdiği gibi Sancak'a da bağımsızlık vermesini res
men istedi.
Bay Nazır,
Milletler Cemiyeti Konseyinde son defa M. Vienot ile Doktor Rüştü Araş
tarafından yapılan beyanata zeylen ve hükümetimden aldığım talimata tevfikan
zatı alinizden şu ricada bulunuyorum.
Fransa ile Suriye mümessilleri arasında imza edilen ve Lübnan mümessilleri
ile de akdedilmek üzere bulunan muahedeye müşabih bir muahedenin, azim ek
seriyeti Türk olan İskenderun ve Antakya mıntıkasının ahalisi delegeleri ile de akdedilmesinin Fransa hükümetince münasip görülüp görülmediği hakkında karar
vermek üzere lâzım gelen tedbirlerin ittihazını rica eylerim.
Bu mıntıkalara, ahalisinin kendi kendilerini idare etmek imkânını temine
medar olacak bir rejim bahşetmek suretiyle Fransa 'nın gerek Akvam Cemiyeti
Paktının ve (A) tipindeki mandalara dair hükümlerin umumi ruhuna ve gerek
1921 ve 1926 Fransız-TürkMukavelelerinin metin ve ruhuna tevfiki hareket etmiş
olacağına Cumhuriyet Hükümeti kanidir. ...Fransa İskenderun ve Antakya'nın
Türk ahalisi hakkında ırsî ulusal bir mukaveleye dere etmiştir. Suriye ve Lübnan
için verdiği karan sarih bazı şartlar dahilinde kendisine tevdi olunan Türk
arazisi hakkında da ittihaz etmelidir.
1 Ayın Tarihi, S.36, s.88-89
2 a.g.y., s.90-92
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....Fransa alicenabâne bir feragat hareketi ile vesayetine nihayet vererek ol
gunluk haline gelmiş olan ahaliyi müstakil milletler derecesine çıkardıktan sonra
şüphesiz ki manda esnasında iskenderun ve Antakya mıntıkalarının idaresine
hâkim olan mülahazalar, otomatik bir şekilde tam bir hakimiyet ve serbesti
rejimine müncer olmalıdır, bu da 1921 ve 1926 muhadelerinin mantıkî bir netice
sidir.
Fransa mandası çerçevesi içerisinde Suriye ve Lübnan 'in elde ettiği tekâmül
doğru ve haklı bir benzeyiş sebebiyle İskenderun ve Antakya 'ya da teşmil edil
melidir ve tâbi oldukları vesayetten sonra Suriye ve Lübnan 'a bahşedilen istiklâl
İskenderun 'un muahedat ile müstefit olageldiği geniş otonomiden sonra bu mın
tıka için de tanınmalıdır...
Bu mesele hakkında Fransa hükümetinin ittihaz etmek tasavvurunda bulun
duğu mukarreratı bildirmelerini rica ederek ekselanslarına yüksek saygılarımın
teminatını sunarım "l
Atatürk, 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin V. Dönem, ikin
ci toplanma yılını açarken;
Bu sırada, milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mesele,
hakiki sahibi öz Türk olan "İskenderun-Antakya " ve havalisinin mukadderatıdır.
Bunun üzerinde ciddiyetle ve katiyetle durmaya mecburuz.
Daima kendisi ile dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda tek
ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler, alakamızın
şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Sancak konusundaki kararlılığını en üst düzeyde açıkladı.2 Atatürk
bu konuşmayı yapmakla kalmadı; "Sancak davasına" resmen el koydu ve "Antakya-İskenderun ve havalisinin isminin bundan böyle Hatay" olarak adlandırıl
masını, cemiyetin adının "Hatay Egemenlik Cemiyeti" olarak değiştirilmesini,
merkezin İstanbul'da tutulmasını, Mersin, Dörtyol, Hassa ve Kilis'te de
şubelerinin açılmasını istedi.3
1 Ayın Tarihi, a.g.y., s. 92-94
2 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1989, C.l, s.410
3 Tayfur Sökmen, Hatayın Kurtuluşu için Harcanan Çabalar, Ankara 1992, s.95, Bu konuşmanın
yankıları için bkz. Hamit Pehlivan, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, Türk Dış Politikasında
Hatay, Ankara, ASAM, 2001, s.49-51
Sözü geçen yerlerde şubeler açılmış ve Atatürk belirlediği Hatay bayrağı bu şube binalarına
çekilmiştir. Melek, a.g.e., s.36-37
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Türkiye'nin bu tavrına karşılık Fransa Hükümeti olumlu bir adım atmadı. 10
Kasım 1936 da verdiği cevabî notada, "20 Teşrinievvel 1921 tarihli itilafname
haddi zatında Türkiye ile Suriye arasında bir hudud tahdidi itilafı mahiyetindedir.
İtilafname bir Suriye-Gümrük mukavelesi akdinin derpiş, umumî af Türkiye 'deki
ekalliyetlerin hukuku ve İskenderun mıntıkasının Türk ırkına mensup ahalisine
gösterilecek teminat ...gibi meselelerden bahistir. ...Fransa Hükümeti, İsken
derun sancağına 14 Mayıs 1930 tarihli Teşkilât-ı Esasiyesile elyevm tayin edilen
hususî bir idare rejimini Suriye devleti kadrosu içerisinde bahşetmek Türk ırkına
mensup anasırı lehine gösterilen harsî ve lisanî teminat ve kolaylıklara riayet
edilmek suretiyle bu hükümlerin kuvveden fiile çıkmasına itina eylemiştir.
...Suriye eczasından bulunan ve kendi hususî statüsünün altında Suriye'nin
umumî hayatına fiilen iştirak eden bir sancağı Suriye devletinden ayırdığı halde
ve Suriye ve Lübnan ile müzakeresi devam eden ittifak muahedelerine müşabih
bir ittifak muahedesini bu sancağın mümessilleriyle akdettiği takdirde Fransa
Hükümeti fiilen olduğu gibi hukukan da mezkur iki devlet ile ayni derecede üçün
cü bir devlet ihdas etmiş olacaktır. Bu keyfiyet Suriye 'nin parçalanması demektir
ki böyle bir ihtimale karşı ise mandater devlet, Suriye Devleti 'ni kat'iyen vikaye
etmekle mükelleftir" dedikten sonra Ankara İtilafnamesi'nin 7. maddesinin man
da yasasının 22. maddesinin Sancak'a, Suriye ve Lübnan'a benzer bir hakkın
verilmesine imkân sağlamadığını bildirdi.1
Bağımsız Suriye Devleti için Kasım ayı içinde seçim yapılacağı duyuruldu.
Sancak Türkleri bu seçime katılmama kararı aldı. Bunun üzerine gerek Fransız
yöneticiler, gerekse Suriyeli memurlar büyük bir telaşa kapıldılar. Türkleri zorla
seçime katmaya kalktılar. Özellikle köylüler üstündeki baskıları daha da artırdılar.
Süngü ve dipçik kullandılar. Suriye ile ilişkilerinin kalmadığını, bağımsızlık is
tediklerini vurgulayan Türkler evlerine çekildiler. Arap köylüleri de Türkleri des
tekledi. Sancak belediyelerinde üye bulunan tüm Türkler seçimlere katılmamak
için görevlerinden istifa ettiler.
Türklerin bu tavrı karşısında Fransızlar iç güvenliği korumak bahanesiyle
Sancak'a çok sayıda asker ve polis gönderdi. Bunlar devriye gezerek halkı kor
kutmaya ve sindirmeye çalıştılar. Kırıkhan'da halkı sandık başına çekebilmek
için para verilmeye çalışıldı. Fakat halk bu tuzağa düşmedi. İhtiyar heyetleri
seçime katılmayanların bir aydan altı aya kadar tutuklanacağına ilişkin bildiriler
yayınlandı. Kimi kişiler başka yerlere sürüldü. Sadece Türkler değil, Ortodoks ve
Alevilerden de halkın % 90'ı seçimlere katılmak istemiyordu.
/ Ayın Tarihi, a.g.y., s. 94-97
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Kimi yerde saat 9'da başlayan oy verme işlemi, gelen olmadığından seçim
sandıkları saat 10'da kapanmıştır. Halkı korkutmak için Antakya üzerinde uçak
lar uçurulmuş, minarelere mitralyözler yerleştirilmiştir. 15-16 Kasım günlerinde
Antakya, Reyhaniye, Bilan, Ordu, Kırıkhan merkezleriyle İskenderun'daki dük
kanların çoğu kapatılmış, hayat adeta durmuştur.
Murat Paşa mıntıkasında gölden balık avlamak için işletmeci tarafından getir
ilen işçiler, Araplar oy kullanmıştır. Kesep Nahiyesi Ermenileri ikiye ayrılmış, bir
kısmı Türklerle birlikte hareket ederken, Taşnak komitesine mensup azınlık bir
grup, halkı seçime zorlamış ve çıkan çatışmada altı Ermeni yaralanmıştır.
Türklerle birlikte hareket eden Alevi gençlerini seçime sokmamak için,
Alevilerin ileri gelenlerinin tutuklanması, silahlı çatışmaların çıkmasına yol aç
mıştır.1
Hacılar Nahiyesi merkez halkının kısmen, Kireci köylülerinin yarısının, Nar
lı ve Araplı Uşağı köylülerinin tümünün nüfus kayıtları alınarak bunlar seçime
katılmış gibi gösterilmiştir. Oysa bu köylerin halkı seçime katılmamıştır.
Türkiye'den kaçıp Sancak'a yerleşen Bilan'da Nahiye Müdürlüğü yapan
Mehmet Ali, oylarını kullanan seçmenlere yarım Suriye lirası vereceğini belirt
miştir. Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine oylarını kullanmayanlara kendisi
dayak atmıştır. Yurt kaçkınlarından Mustafa, Asım ve Adanalı Mahmut Celâl'in
tüm çabalarına karşın halk, oyunu kullanmamıştır.
Türkler aleyhine çalışan Kuseyrizade Mustafa ve Belediye Reisi Hacı Etem
Antakya'dan aday olduklarını açıklamışlardır.
Tüm bu baskılara karşın halkın katılımı çok az olmuştur. Örneğin, Antakya
Merkezde 5.800 seçmen varken bunun 319'u, İskenderun'da 2240 seçmenden
630'u, Bilan'da 1.600 seçmenden 203'ü Reyhaniye'de 2500 seçmenden 230'u
seçime katılmıştır. Seçmenlerin Antakya'da % 4,5'i Reyhaniye'de % 9'u
Bilan'da % 12'si, Kırıkhan'da % 21'i oy kullanmıştır.
İkinci seçmenlik için adaylar bir yandan istifa ederken; öte yandan yerel
hükümet; ikinci seçmenlerin istifasını kabul etmeyerek zorla kamyonlarla gece
şehirlere getirmiştir. Bu da birçok ikinci seçmenin köyünden kaçmasına yol aç
mıştır. Bu yetmiyormuş gibi ikinci seçmen olarak adlarını yazdırmalarını; bu işi
kabul eüüitmediri belirtmelerini, aksi taktirde üç yıl tutuklanacaklarını söyleyerek
onlan tehdit etmiştir.2
/ Ferudun Cemal Erkin'in hazırlağı bir rapor için bkz. Ferudun Cemal Erkin, Dış İşlerinde 34
Yıl, C.l, Ankara 1980, s.91-97
2 Ayın Tarihi, S.36, s.81-83
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Fransızlar önceden plânladıktan Antakya'dan Adalı Mehmet ve Kuseyri
Mustafa, İskenderun'dan Şeyh Süleyman Sami ve Kırıkhan'dan da Tasabeyzade
Mahmut'un milletvekili seçildiklerini ilân ettiler. Ancak Türkler, Aleviler, Çerkezler, Taşnaklarm etkisinde olmayan Ermeniler ve Ortodokslar bu seçimi protes
to ettiler. Yaptıkları gösteri sırasında Kuseyri Mustafa ve Adalı Mehmet'in ev
lerinden göstericilere ateş açıldı. İç güvenliği sağlamak üzere olay yerine gelen
silahlı güçler de bu olaya kanştı. Göstericilerden ölenler oldu.
Fransızlar zırhlı arabalarla milletvekillerini Şam'a kaçırırken, Sancak böl
gesinde sıkıyönetim ilân ettiler. Yeni birlikler gönderdiler. Türkiye sınırına asker
yığdılar.1
Türkler Fransız yüksek komiserliğine başvurarak seçimleri protesto ettiler.
Seçimleri yakından izleyen Türk basını da tepki vermekte gecikmedi. Ahmet
Emin Yalman 17 Kasım 1936'da "Karanlığı Aydınlatmak Lazımdır" adlı baş
makalesinde "Antakya ve İskenderun halkını, Suriye intihabatına zorla iştirak et
tirmek için yapılan tazyikler bizi çok düşündürmüştür. Bu vaziyetten, kendi
hesabımıza da, Sancaktaki Hayat Türkleri hesabına da...dost unsurlar hesabına
da müteessiriz. Fakat itiraz edelim ki enziyade Fransa hesabına üzülüyoruz''' diye
yazdı.2
Falih Rıfkı ise,"Sancak Türklerini Suriye seçimine iştirak ettirmek için süngü,
hapis, vatandan uzaklaştırma, ağır nakdi ceza, haraç hulasa maddi ve manevi her
türlü tazyik ve tehditin" alabildiğince sürdüğüne dikkati çekerek "Sancakta insanî
olmayan usullerin kullanılmasına Paris 'ten müsaade edilmemiş olduğuna" şüphe
olmadığını belirterek Fransa'ya dostluk mesajı gönderdi.3
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sancak Sorunu'nu Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne getirerek bu konudaki hükümeti politikasını tartışmaya açtı. 27 Kasım
1936'da yapılan görüşmelerde Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş şöyle dedi.
Arkadaşlarım,
Bugün size İskenderon ve Antakya meselesinin ne halde bulunduğundan bah
sedeceğim. Her şeyden evvel, her gün bana her rast geldiğiniz yerde hep bu mese
leyi sorduğunuzu düşünerek ne kadar sabırsızlıkla beklediğinizi bildiğim bu
husustaki izahatımın biraz gecikdiğinden dolayı mazur görmenizi rica edeceğim.
Büyük şefin, bu meseleye dair sarih beyanatını -duyduktan sonra Cumhuriyet
Hükümetinin bu işle nasıl can ve başla iştigal etmekte olduğunu söylemeye lüzum
1 Soyak, a.g.e., s.572-573
2 Tan Gazetesi, 17 Kasım 1936
3 Ulus Gazetesi, 18 Kasım 1936
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var mı? Harbi umumî felâketinin başımıza yığdığı ve tasfiyesini neslimize bırak
tığı bin bir türlü elemli hesablarını Moskova 'da, Ankara 'da, Lozan 'da ve onları
takib eden konuşmalarda ve konferanslarda, görüşerek ve eski anlaşmazlıkların
yerlerine sağlam dostluklar ikame ederek hallettikten sonra İskenderon ve Antak
ya mukadderatının henüz tatbikatta esaslı bir şekle bağlanmamış olması, Türk
milletini gece gündüz düşündüren tek millî mesele olarak ortada duruyor Bu işin
sona kalması nazarımızda ehemmiyetinin diğer hallolunan işlerimizden farklı ol
masından asla değildir.
Büyük Meclisin yüksek azasına hariciyenizin takdim ettiği bir ve iki numaralı
beyaz kitablar, bu işle 1921 'den beri şaşmaksızın mütemadiyen iştigal ettiğimizi
açık gösteren vesikalarla doludur.
Taahhütlere riayeti seven ve isteyen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, dost
luğuna ehemmiyet verdiği Fransa ile konuşmak suretile, bu Türk mıntıkasının;
mümkün olsaydı biran bile mahrum olmasına riza gösteremiyeceği; hürriyet ve
istiklâline, komşuları olan Suriye ve Lübnan 'la birlikte tekrar kavuşmasını bek
liyordu.
Arzettiğim beyaz kitablardaki vesikalara şöyle sadece bir göz atanlarca ayan
olsa gerektir ki her vesikada ve her vesile ile bu görüşümüzü tasrihten asla fariğ
olmadık. Son günlerde teati edilen notalar muhteviyatı bu hakikati açık göster
mektedir.
iskenderon ve Antakya meselesi hakkında Paris Büyük Elçimiz marifetile
Fransa Hükümetine verilen 9 teşrinievvel 1936 tarihli notada: Milletler Cemiyeti
Konseyinde tarafımdan ve Fransa Hariciye Müsteşarı M. Vienot tarafından
yapılan beyanata işaret edilerek Fransa Hükümetinin Suriye ve Lübnan ile yap
makta olduğu muahedelere mümasil bir muahedenin İskenderon ve Antakya mın
tıkaları Türk ahalisi ile de müzakereye Fransa 'nın amade olup olmadığı hakkın
da ne karar ittihaz edeceği sorulmuş ve bu sualin iradında âmil olan esasatı
hukukiye mücmelen ifade edilmişti. Bu notamıza Fransa Hükümeti 10 Teşrinisani
1936 da cevab vermiştir. Bu cevabın ihtiva ettiği başlıca noktaları hulâsatan arzedeceğim:
1- Fransa Hükümeti 1921 itilâfnamesi çerçevesi dahilinde müzakereye
amadedir.
2- İtilâf name ahkâmını, Fransa İskenderon sancağına Suriye Devleti çer
çevesi içinde bir hususî idare bahşetmek suretile tatbik etmiştir.
3- Fransa, 1921 tarihli Ankara itilâfnamesini, 25 nisan 1920 tarihinde ken
disine Suriye için verilen mandaya istinaden yapmıştır.
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4-1922 tarihli manda yasası, Suriye ve Lübnan namile andığı iki Devlete kar
şı Fransanın, bunları istiklâle doğru götürmesi ve bu memleketlerin her hangi bir
suretle parçalanmasından ve kiralanmasından vikayesi gibi vecibelerini tesbit et
miştir.
5- Fransa Hükümetinin, Ankara itilâ/namesinin İskenderon sancağına
mütedair hükümlerini tatbik için aldığı tedbirler bu manda yasası esasları
dahilindedir.
6- Mandater sıfatı ile şimdiye kadar deruhde ettiği taahhüdleri Suriye 'ye dev
rederken Fransa Hükümeti, gerek Suriye ile yaptığı bir anlaşma sırasında ve
gerek bu münasebetle her hangi bir ahar Devletle yapacağı müzakereler esnasın
da manda yasası ahkâmından dışarı çıkamaz.
Bu itibarla Suriye'nin istikbali mevzubahs olduğu şu sırada Fransa
Hükümeti, Suriye Hükümeti namını aldığı 1921 'deki taahhüdlerinin fevkinde
taahhüdlere girişemez.
7- Suriye eczasından olan sancak ile ayrı bir ittifak muahedesi akdetmek,
fiilen ve hukuken 3 üncü bir Devlet tesisi suretile Suriye 'nin parçalanması demek
olur ki bu da, manda yasasına mugayirdir.
8- 1921 itilâfnamesi, sancağa, Suriye haricinde siyasî bir varlık imkânını der
piş etmemiştir.
9- Fransa Hükümeti bu hususta Türkiye ile görüş teatisine memnuniyetle
amadedir ve bu müzakerelere Suriye Hükümetinin salâhiyettar mümessillerini iş
tirak ettirmek hakkını Fransa muhafaza eder.
Fransa Hükümetinin bu notasına Paris Büyük Elçimiz vasıtasile 17 teş
rinisani 1936 tarihinde müdellel bir cevab verildi, Bu cevabımızın dayandığı baş
lıca esasları da hulâsatan Yüksek Meclisinize arz ediyorum:
1- Milletler Cemiyeti paktını ihtiva eden Versailles muahedesinin akü es
nasında Suriyedeki vaziyet, bir askerî işgalden ibaret idi. Bu tarihte Türkiye 'nin
Suriye 'deki hâkimiyeti, hukukan mahfuz bulunuyordu
2-1920'de San Remo'da Fransa mandasına tevdii kararlaştırılan Suriye, sırf
coğrafî bir ifadeden başka bir şey değildi ve bunun hududları takribi bir surette
bile tahdid edilmemiş ve edilemezdi. Çünkü Türkiye 'den ayrılacak arazi henüz
hukuken meçhul idi.
3- 1921 de Suriye namını taşıyan siyasî bir birlik mevcud değil idi.
Türkiye; 1921 itilâfı ve Lozan muahede namesile çizilen hattın cenubunda
kalan arazinin bir kısmını şartsız ve diğer bir kısmını bu vesikalarda zikredilen
şartlar dahilinde terk etmiştir.
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4- Lozan muahedesinin 16 inci maddesi, Türkiye'nin bu arazi üzerindeki
hâkimiyetini sırf alâkadarlar lehine olarak terkettiğini tasrih etmiştir. Buna
nazaran Fransa 'nın Suriye 'deki otoritesine nihayet verildiği takdirde, 1921 ve
1923 mukaveleleri ile şarta muallâk olarak terkedilen bu arazi hâkimiyeti, ancak
Iskenderon ve Antakya Türk ahalisine intikal edebilir.
5- 1922 manda yasasında Iskenderon ve Antakya sükût ile geçilmiştir. Bu
sükûttan maksut, işbu mıntakaların Suriye ve Lübnan tabileri haricinde bırakıl
dığı ise bu hal 1921 ahitnamesi ahkâmına muvafıktır. Değilse bu mukaveleye
mugayirdir.
Fransız notası(nın) bu ikinci şıkkı benimsediği görülmektedir. Halbuki böyle
bir tefsir, ahdi nakzetmek demektir ki bu takdirde Türkiye, kendisini, 1921 Ankara
mukavelenamesi Heyeti Umumîyesinden ve 1923 Lozan muahedesinin buna
müteallik ahkâmından, bert addetmek zaruretinde kalır.
1921 imza protokolünde, Fransa delegesinin Iskenderon ve Antakya mıntakası için Türk bayrağını İhtiva eden bir bayrağın kabulündeki faydayı tasdik et
miş ve bunu temin için Hükümeti nezdinde teşebbüs yapmağı vadeylemiş olması
ve bunun Lozan 'da hiç bir kaydi ihtirazı serdedilmeksizin teyid edilmiş bulun
ması, Iskenderon menatıkına kabul edilen rejimin mahiyetini göstermek için güzel
bir delil teşkil eder.
6- Manda yasası ve 1930 teşkilât kararnamesi, Türkiye Hükümetinin
muvafakati alınmaksızın tanzim edilmiş olduğundan, Türkiye bunlara muhatab
olamaz.
7- 1921 tarihinde Suriye namı altında siyasî bir teşekkül mevcud olmadığına
nazaran mukavelede mevzubahs edilen muhtariyete mevhum bir Suriye Devleti
çerçevesi dahilinde değil, ancak Fransız otoritesi çerçevesi içinde derpiş edilmiş
ve Suriye ve buna müşabih diğer teşekküller gibi istiklâle namzed addedilmesi
tabiî bulunmuş olan bir muhtariyettir.
8- Her hangi bir Devletin diğer bir Devlete karşı olan taahhüdlerini, o Dev
letin rizasını almadan ahar bir Devlete devretmek mümkün değildir.
Esasen Iskenderon sancağı hiç bir zaman Fransa 'ya ilhak edilmiş değildir ki
bu gün Suriye 'ye ilhak edilebilsin.
9- Iskenderon 'un ve Antakya 'nın istiklâli, Suriye 'nin parçalanması manasını
tazammun etmez. Zira bu yerler üzerinde Türkiye; Suriye 'ye hiç bir hak tanımış
değildir ve şurası da kayde şayandır ki, yeni muahede ile Suriye camiasına ithal
edilen Alevî ve Cebeli Düruz Hükümetleri Iskenderon haricinde Suriye vahdetini
yeniden temin etmiş oluyor.
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10- Suriye ve Lübnan 'in istiklâle kavuşmaları, Türkiye Cumhuriyetinin her
zaman ilân ettiği prensiblere uygundur ve Fransa 'nın aldığı karar hakikaten tak
dire şayandır.
Türkiye Hükümeti, komşusu Suriye ile münasebatının çok hayırlı bir şekilde
tecelli edeceğinden şüphe etmez.
İskenderon ve Antakya hakkındaki Türk noktai nazarı Türk ve Suriye millet
leri arasında hakikî bir dostluğun mevcudiyetine hiç bir suretle mâni teşkil etmez.
Bilâkis bu dostluğun takviyesi için bir unsur olur.
Bir çok fedakârlıkla şimdiye kadar elde etmiş olduğu haklardan ve bunların
icabatı tabiiyesinden Türkiye Cumhuriyeti vazgeçemez ve bu hakların mahiyet
lerinin şu veya bu şekilde değişmesini de kabul edemez.
11- 1922 yasası ve 1930 Teşkilât-ı Esasiy'esini Fransa Hükümeti ilk defa
olarak ileri sürmektedir. Bu iki vesika, Fransa 'nın, Türkiye'ye evvelce vukubulan
taahhüdlerinden açıkça nükûlünü tazammun eder. Fransa Hükümeti bunları serdeylemekte devam ettikçe, Türkiye, mevcud mukavelelerin Heyeti Umumîyesinden kendini berî addetmeye mecbur olacaktır. Yalnız bu son haldedir ki, yeni
müzakerata, Suriye delegelerinin iştiraki ihtimali derpiş edilebilir. Çünkü o
zaman iki memleketi ayıracak hudud hattını müştereken tesbit etmek lâzım
gelecektir.
Bu acı ihtimalleri bertaraf etmeyi cidden arzu eyleyen Cumhuriyet Hükümeti,
iki tarafça hiç bir kaydi ihtirazi tahtında veya evvelden kararlaştırılmış bir fikir
le olmaksızın, meselenin heyeti umumîyesi hakkında müzakerata başlamasını
Fransa Hükümetine teklif eylemiştir.
Şimdi hulâsasını söylediğim notalarımızda görülüyor ki, davamız bir arazi
revisionu meselesi değildir; istediğimiz muahedelerle bizim ve Türk halkının
kazandığı hakların filî ve amelî teminatını korumak ve Türk mıntakasının hak
larının muahedelerle temin edilmiş olan inkişafını görmektir.
Hulâsa: şurasını hemen tasrih etmeliyim ki işi bilenler arasında teati edilen
bu notalarda esaslı delillerimizin ancak bir kısmını söylemiş bulunuyoruz, ik
tisadî bakımdan olanlara daha temas etmedik Manda şartlarını ifade eden vesi
ka ile 1923 de tekrar müteaddid vesikalarla teyid edilen 1921 muahedesinin
mukayese ve tetkikına girişmiyerek işaretle iktifa ettik, meselâ 1921 muahedesinin
7 nci maddesinin son fıkrası; Sancakta resmî dilin Türkçe olduğunu sarahatle bil
diriyor. Manda şartlarını gösteren vesikanın 16 nci maddesi de Suriye ve Lüb
nan 'da resmî lisanın Fransızca ve Arabca olduğunu tasrih ediyor. Ve yine 1921
mukavelesine bağlı ve onun esaslı parçalarından birini teşkil eden imza pro
tokolünün 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu fıkralarında İskenderon limanında Tür557

kiye 'ye tanınan haklar arasında Türkiye 'ye kâfi bir sahanın uzun müddetle kiraya
verileceği açıkça ifade edilmiştir. Manda şartlarını beyan eden vesikanın dördün
cü maddesinde ise, mandater Fransa 'ya, Suriye ve Lübnan 'da hiç bir sahanın
kira ile başka bir Devlete verilmeyeceğini temin etmek vazifesi veriliyor. Bu baş
kalıklar İskenderon ve Antakya ve havalisinin manda şartlarını tevsik eden ah
kâma dahil bulunmadığı binaenaleyh, Sancak mıntakası 1921 muahedesile istik
lâle kavuşmak üzere otonomiye tâbi olduğu için bahse karıştırılmadığını bizimle
kabul etmek tabiîdir. Aksi takdirde bu mütearız ahkâm biri birini ifna ederek bizim
muahedemizin ortadan keyfî olarak kaldırılmış olduğunu anlamaktan başka bir
çare ve izah bulunabilir mi?
Bu sonuncu takdirde ise 1921 muahedesine mevzu olan bütün meseleler ol
duğu gibi açıkta durmakta ve bir hal şekli beklemekte bulunuyorlar demektir. Assamble münasebetile Cenevre 'de bulunduğum sırada yaptığım mülakatların ve
temasların neticesi olarak avdette Ankara 'da bu millî meselemiz için Fransa ile
aramızda konuşacağımızı tahmin ediyordum. Beyaz kitablarda gördüğünüz gibi
müzakere yerine notalar teatisi ve münakaşa oldu. Bunların da dostane bir hava
içinde cereyan ettiğini ayrıca kaydederim. Bu mühim mesele, tabiatile böyle
sürüncemede ve münakaşa halinde kalamazdı. Fransa büyük elçisi iki gün evvel,
tercihini bize bırakmak suretile, Hükümetinin iki teklifini ifade etti. Bunları da iş
te aynile arzediyorum,
10 Teşrinisani tarihli notasile Fransa Hükümeti, İskenderon meselesindeki
hukukî vaziyetini, gerek manda yasasile bağlı bulunduğu Milletler Cemiyetine
karşı; gerek Ankara itilâfnamesi mucibince deruhde ettiği hususî mecburiyetler
itibarile Türkiye 'ye karşı tesbit etmiştir.
Evvelce verilmiş olan izahat sayesinde Fransa Hükümeti mevzubahs muhtelif
taraflar için mucibi memnuniyet bir uyuşmaya âtideki iki usulden birinin kabulü
suretile varılabileceğine şüphe etmez.
1- Türkiye Hükümeti mandanın iptidasından beri tatbik edilmiş olan San
cağın siyaseten Suriye 'ye tebaiyeti meselesini ortaya atmadığı takdirde Fransa
Hükümeti, işbu mıntaka Türk unsurlarının lehine olarak 1921 itilâfları çerçevesi
içinde Türkiye Hükümetince serdolunması şayanı arzu telâkki edilen teminatın
tetkikına derhal başlamağa hazırdır.
2- Türkiye Hükümeti Sancak için meselâ, Suriye 'ye karşı istiklâliydi ihtiva
eden yeni bir yasa talebinde ısrar ettiği takdirde mesele mandater Hükümet
sifatile Fransa Hükümetinin salâhiyetini tecavüz eder. Böyle bir halde manda
yasasını tefsir etmek ve salâhiyetle rey vermek hakkı Milletler Cemiyeti konseyine
aiddir.
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Bu iki telkin, aynı zamanda Türkiye ve Fransa ile elyevm Fransa Cumhuriyeti
otoritesi altına konulmuş olan memleketleri alâkadar eden bu meselenin hallinde
yegâne ilham kaynağı olması lâzım gelen dostluk zihniyeti dairesinde yapılmıştır.
Bunun üzerine Büyük Şefimizin ve Başvekilimizin ve İcra Vekilleri Heyetinin,
milletimizin arzularına uygun olarak hariciyenize verdiği direktifi telâkki etmiş
bulunduğum için birinci teklifi kabul edemeyeceğimizi derhal söyledim. Milletler
Cemiyeti konseyine müracaate muvafakatimizi, keyfiyeti Fırkamız içtimaında
bahse koyduktan sonra Fransa Büyük elçisine ifade ettim. Şimdi Iskenderon ve
Antakya ve havalisinin mukadderatı meselesi Milletler Cemiyetinin tetkik ve
mütaleasının alınmasına tecil edilmiş oluyor. Bu suretle Milletler Cemiyeti bizim
için millî ve büyük bir meselemizle iştigal etmeğe, hele sulh ve iktisadî bakımdan
Şimalî Iran 'in cenub kısmından başlayarak Türkiye 'nin Van gölünün ve Diyarbekir'in cenub mıntakasını teşkil eden büyük bir kıtasile Irak'ın şimalini ve
Suriye 'nin şimalinde küçük bir mıntakayı ihtiva etmek üzre yakın şarkın kocaman
bir sahasile Akdeniz ve Avrupa arasındaki mübadelelerin tek esaslı bir liman olan
bu Türk mıntakasının emniyet ve ikbali hakkında mütaleasını bildirmeğe davet
edilmiş oluyor. Hariciyenizin bu safhayı da dikkat ve itina ile takib edeceğini
temin ederim. Şimdi bu suretle harekete müsaade ve itimad buyurmanızı rica
ederim. Huzurunuzda vaziyeti daima, adım, adım, olduğu gibi arzedeceğim
icabında icab eden kararı almak her vakit sizindir.
Dışişleri bakanından sonra söz alan milletvekilleri ise şunları söylediler.
İbrahim Demir ALAY (İsparta) : Meclis icabında hiç bir karardan çekin
mez.
Rasih KAPLAN (Antalya) : Aziz arkadaşlar; Türk milletinin dünya sulhu
üzerinde ne kadar titrediği ve düşüncesini bütün milletlerle birlik olarak dünya
sulhunun bozulmaması için 15 senedir ne kadar sabırla, ne kadar feragatle çalış
tığı hususuna bütün dünya şahiddir. Mevzuumuz olan ve işte on beş sene evvel
Fransa Devletile aktettiğimiz mukavelenin ahkâmının nasıl tatbik edildiğini, Türk
milleti yine bu on beş sene içinde günü gününe takib etmiştir ki, buna da bütün
dünya şahiddir.
Bizim taraftan gösterilen bütün hüsnüniyet ve fedakârlıklara rağmen, ar
kadaşlar, on beş senelik geçen günleri bir gözünüzün önünden geçirin. Antakya
ve Iskenderon da hususî idare namına o muahedede derpiş edilen işlerden şimdi
sayın arkadaşımız, Hariciye vekilimizin izah ettiği veçhile, hangisi Türkler lehine
tatbik edildi? Fransa Devletile daima dostluğumuzu, iyi münasebetimizi
muhafaza etmeği şiar edindik. Fakat Fransa da biraz insaf ederek Türk milleti
denilen bir milletin de dünya üzerinde, oturdukları kendi evleri içinde, hakkı ol
duğunu kabul etmeleri lâzımdır.
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iskenderun, Antakya, mebdei belli olmayan günlerden beri Türklerin
yuvasıdır. Suriye'de oturan insanların da bir ân evvel istiklâle kavuşmalarını,
kendilerinden evvel, istemekle beraber, Antakya ve İskenderon 'da oturan Türk
lerin de kendi yuvalarında yabancı görünmelerine hiç bir zaman tahammül ede
meyiz.
Arkadaşlar; Sayın Hariciye vekilimiz iktisadî işleri üzerinde izahata nöbet
gelmedi buyurdular. Fakat arkadaşlar, biz müntehiblerimizle her sene temas et
tiğimiz zamanlarda şahidi olduğumuz vaziyetleri dünya muvacehesinde, burada,
söylemek mecburiyetindeyiz.
Arkadaşlar; siyasî, iktisadî emniyet sanılan şey, bu sancak etrafında, bizim
kendi yurdumuzda, kalmış mıdır? Her gün gördüğümüz vakayile bu emniyetin
katiyen teessüs etmediğini görüyoruz. Orada her gün kaçakçılarla olan
müsademelerde Türk, yavrularını kaybetmeğe başlamıştır. Dairei intihabiyelerimizde müntehiblerle temasımızda; babaların, anaların ağızlarından
işitmeğe başladık: Bu hudutta niçin bu kadar yavrularımız ölüyor, hali harpte
miyiz? Her yere askerlerimiz gidiyor, burnu kanamadan geliyor. Fakat bu hudut
ta, gerek gümrük muhafaza teşkilâtından, gerek asker, gerek jandarmalarımızdan
her gün bir ölüm, bir şehid haberi geliyor. Hali harpte miyiz?
İktisadî emniyetimiz ise hepinizce, bütün dünyaca malûmdur. O cephede neler
olduğunu hep pekâlâ biliriz. Bunu, iktisadî işlerde bütün dünyanın hocası olan,
Fransızlar da elbette bilirler. Türk milletinin iktisadî hiç bir hakkı yok mudur?
Yaşadığı yurdunda, kendi müstakil yurdunda iktisadî emniyetini isteyemez mi?
Bizim kendilerinden istediğimiz, o sancağın, sadece, istiklâli ve muhtariyeti
idi. Onu da mı çok görüyorlar.
Türk milleti, başta Büyük Devlet Reisimiz, Büyük Şefimiz Atatürk olduğu hal
de, her halde bu sancağın mebdei belli olmayan günden beri Türklerin yurdu,
yuvası olduğuna kani olarak, bir ân evvel bütün dünyaca bu hakkının verilmesini
bekliyoruz.
Refik İNCE (Manisa): Sayın arkadaşlar, davasında haklı olanların tuttuğu
kuvvetli yolu gösteren ve bildiren izahatı dinledikten, işittikten sonra, hepimizin
millî vicdanından kopup gelen sedaya tercüman olan ve millî vicdanımızda ezel
den ebede kadar bize hediye edilmiş olan bir yurdun hatıralarını ve mevcudiyetini
korumak için elden gelen gayreti yaptıklarını göstermek itibarile Hükümetimizin
bu husustaki enerjikfaaliyetini memnuniyetle, şükranla karşılayarak sözüme baş
lamağı vazife tanırım.
Hepimiz, yaşlarımızın icabı olarak, hayatın muhtelif tecelliyatı karşısında bir
çok elem, keder, sürür ve heyecan devri yaşamış adamlarız. Fakat sorarım size,
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ikinci teşrinin ilkinde en büyüğümüz Atatürk'ün Antakya'dan bahsettiği zaman
biran içerisinde husule gelen heyecana kaçımız hayatta kaç defa tesadüf ettik?
Bu, bütün vicdan ve müşterek duygularınızın bir anda elektriklenmiş olmasından
doğan bir heyecandan başka bir şey değildi. Bunu yalnız heyecanlarımızla değil,
gözlerimizin yaşı ile, vücudlarımızın bütün asabının hareketile ifade ettik. Bu,
haksız bir şeyin ifadesi değildi. O kadar haklı idik ki, Fransa dahi, kendisile hali
ihtilâfta bulunduğumuz Fransa dahi defaatle teyid etmişti. Fransa tarafından
defaatle teyid edilmiş olan bir hakkın tanınmamış olması sukutu hayali, insanlar
için hakikaten azab oluyor. Fakat ne yapalım ki bazan hakların, en açık hakların
dahi istihsali için insanların çok uğraşması ve uğraşa uğraşa bazan da hayat
larını feda etmesi lâzım geliyor. Muhakkak ki biz uğraşmasını bildiğimiz gibi,
hayat meselesi mevzubahs olduğu zaman, zannederim ki onu dahi feda etmekten
çekinecek hiç bir Türk vatandaşı yoktur.
Arkadaşlar, dostluk sözünü en çok işittiğimiz milletlerden birisi Fransızlardı.
Hariciye vekilinden çok rica ederim, sözümde belki diplomatik noktai nazardan
noksanlar bulunabilir. Fakat samimiyetle söylüyorum; sürçü lisanımı af buyur
sunlar; çok beyanatına rağmen dostluğunu fiilen en az gördüğümüz milletlerden
birisi de Fransa 'dır.
Bizim, Antakya 'daki ırkdaşlarımızın idare şekli, oradaki milletimizin dili şu
veya bu iktisadî hayatı, millî harsı üzerinde, kültürü üzerindeki hukukunu defaat
ve defaatle teyid eden bir milletin, her hangi bir vesile ile dünyaya, Suriye ile aktetmiş olduğu bir muahedeyi vesile ittihaz ederek, âdeta başka yollardan imale
tarzı esasını, ben, herkese ve bütün dünyaya ilk defa hak dersi vermek iddiasında
bulunan bir milletin şiarına ve onu idare eden Hükümetin vazifesine asla yakıştıramam. Çok ümid ederim ki, bu gün irtikâb edilen hata, yarın hakkaniyetle tas
hih edilmiş olsun.
Arkadaşlar; bu Antakya meselesini üç cebheden muhakeme etmek lâzımdır.
Bir defa beynelmilel vaziyetten, bir defa Fransa noktasından, bir defa da Suriye
noktasından. Biz, Fransa gibi diplomatlıkta üstad olduğunu iddia eden bir mil
letin dostluğuna muhtaç olduğumuz gibi o da, içinde bulunduğumuz siyaseti umu
miye dolayisile, herhalde ve her halde Türkün dostluğuna muhtaçtır. Türk bugün
kü vaziyette, kendisinin küçük Antanamdan ikisile müttefiktir. Türk, kendisini it
tifak ettiği Ruslarla daha evvelden müttefiktir. Türk, şarkın bütün milletlerile ezel
den ebede kadar manen ve maddeten müttefiktir.
Manen ve maddeten bu kadar kuvvetli olan bir milletin, kendi tarafından tas
dik olunan hakkı, o bir taraftan da tasdik olunmalıdır ki, dostluğu bununla tahak
kuk edebilsin. Bir taraftan dostluk sözü, diğer taraftan dostlukla asla kabili telif
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olmuyor, hatta aksine, olarak fili hazirile, kalbimizi kırmakla kalmıyor, menfaatlarımızı ihlâl etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi menfaatlarını da ihlâl etmiş
oluyor. Fransa bu işlerden bir an evvel fariğ olsun! Beynelmilel vaziyet bugün
için yeni bir ihtilâf çıkarmağa asla müsaid değildir. İspanyanın vaziyeti Devletler
arasında bir ihtilâfa sebebiyet veriyor. Rusya 'nın Fransa ile ittifakı karşısında
şarklı ve vasati Avrupalı bir kaç Devletin bilmukabele ittifakı cereyanı hâsıl olu
yor. Akıllı diplomasinin Türk kuvvetinin, bu, ihtilâfta oynayacağı rolden istifade
etmesi lâzım gelir. Bizim en hayatî bir meselemiz mevuzubahs olduğu zamanda bu
dostluğu göstermezse, benim iyilik zamanımda bana kandilli temenna etmek
suretile yapılacak komplimanların hiç bir zaman faydası olamaz.
Arkadaşlar; işin en ehemmiyetli ciheti Suriye'ye taallûk eden cihetidir.
Suriye 'yi, dün Türk vücudunun bir uzvu olan Suriyelileri istiklâllerini kazanmak
itibari ile, bizim gibi istiklâlin tadını ezelden tadan fakat onu kaybetmek teh
likesini gördükten sonra tekrar bir defa daha tatlı tatlı tadan bir millet zan
nederim ki dünyada pek az görülür, istiklâlini bilen bizler, istiklâle mazhar olan
milletlere maddi, manevi muzahereti ve onları sevmeyi vicdanlarımızın borcu
telâkki ederiz. Suriyeliler bilmelidir ki, bugün kendilerile beraber farzettikleri
Fransa 'nın dostluğundan daha evvel Türkler kendilerile dostdurlar. Mukadderatı
tarihiyenin ve komşuluğun çizdiği tabii hududdan dolayı yalnız Türkler onlarla
ebedî dost hatta ve hatta maddî olduğunu bilmiyorum fakat manevî şekilde müt
tefiki kalacaktır.
istiklâline ulaşması lâzım gelen yeni Suriye çok düşünmelidir ki Fransız dost
luğuna istinad ederek Türk'ün kalbini kırmasın. Hak meselesinde bizim toprak
larımızın; tarihimizin tayin ettiği meseleler üzerinde Suriye hakkın tecellisinde
kendi siyasî menfaatini, mazide ve istikbalde, tecelli edecek olan münasebetlerin
vereceği faideleri göz önünde tutarak Türk toprağına gözünü diker vaziyet al
masın.
Arkadaşlar; bir milletin hayatına; tarihine taallûk eden meselelerin nezaketi
hepimizce malûmdur. Fakat bu nezaketi nazarı dikkate alan Türkiye Hükümeti,
çok teşekküre lâyıktır ki, hakkından emin bir vaziyette Cemiyeti Akvam huzuruna
gitmek yolunu tutmuştur. Bizler, emri vahileri nimet telâkki eden bir siyasetin
taraftarı değiliz. Şayanı şükran olarak arzederim ki, Türkiye 'de harb sonundan
sonra yapılmış olan muahedelerin hukukî mahiyetlerini yine hukukî şekilde ilk
defa değiştirmeğe muvaffak olan Türk milletidir. Bu defa dahi, kendisi emri vaki
ihdas etmektense, hakkına emin Devletlerin tuttuğu yolu tutmuştur ve asıl ehem
miyet, Cemiyeti Akvamın sırtı üzerindedir. Mesele o mahiyettedir ki, beynelmilel
bir ehemmiyet gösterecektir. Eğer dünya sulha muhtaç ise, bu sulhu muhafaza
için de şu veya bu tedbirleri almak gerekiyorsa, bu tedbirlerden birisinin de, yeni
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yeni infüâkler çıkarmamak olduğunu bütün diplomatların bilmesi icab eder. Hak
kın tecellisini, kendisinin vereceği kararda değil, bu husustaki düşüncesinin
neden ibaret olduğunu bildiren Türkiye, Cemiyeti Akvamın vereceği kararla kal
ben münbasit olacaktır. Cemiyeti Akvamın vereceği karar, muahedelerin meriyeti
ni temin yolunda bütün Devletlerin müşterek düşüncelerini göstermesi itibarile,
bundan sonra beşeriyetin başına gelecek felâketlerin önüne geçmek üzere
düşünülen tedbirlerden birisi olarak verilmelidir ki, bu suretle kendi mevkiini
kuvvetlendirmiş olacaktır.
Binaenaleyh Cemiyeti Akvam, içinde bulunduğu müşkül vaziyette kendisini
büyük bir imtihana daha çekmiş bulunuyor. Bu davada Türkiye bir defa daha hak
kını istifa edecek ve bütün milletler arasında haiz olduğu mevkiini yükseltmek
suretile de o büyük müessese bu hakkın tahakkukuna iştirak etmiş olacaktır. Bu
noktai nazarı izah ettikten sonra hususî kanaatimi arzedeyim: Hususî değil, he
pinizin kanaatine tercüman olarak söyliyeyim.
Başımızda bulunan Atatürk'ün en büyük meziyetlerinden birisi, tahakkuk et
tiremeyeceği sözü söylememesidir. Bizim nazarımızda Antakya - İskenderon
davası haddi zatında mahlûldür. Çünkü o büyük, katı ve millete vadedilen sözile
bu mesele üzerinde ehemmiyetle ve ciddiyetle tevakkuf ettiğini söylüyor. Onun
tevakkufu bizim emniyetimizin temelidir. Çok temenni ederiz ki, o tevakkufu
Cemiyeti Akvam da görsün ve beynelmilel vaziyeti kendisi ona göre tesbit etsin.
Hakkı KILIÇ (Kocaeli) : Arkadaşlar, iki sayın arkadaşım hukukî ve siyasî
mütalealarına tamamile ortak olduktan sonra bunlara başka bir şey kat
mayacağım. Ancak çok kıymetli Hükümetimize şunu söylemek isterim:
Eğer bu meseleyi beyaz kitabla halletmiyeceklerse bir kızıl kitab çıkartmak
için Türk milleti onlara istedikleri kadar kızıl mürekkeb verebilir.
Remzi GÜREŞ (Gazi Anteb) : Arkadaşlar, bu Antakya İskenderon meselesi
için Hükümetimizin tuttuğu yol ve takib ettiği istikamet tamamen yerindedir.
Sayın Hariciye vekilimiz notaları burada hulâsa etti. Bizim içimizden doğan his
siyatımıza ve fikrimize tamamen tercüman oldu. Benim yapacağım şey, Cenub
vilâyetine mensub bir saylav sıfatile, Hariciye vekilimize, tuttuğu bu kudretli ve
doğru yolda yürümesinden dolayı teşekkür etmektir.
Arkadaşlar, bu münasebetle tarihe teallûk eden bir iki söz söylemek istiyorum.
Gazi Anteb, mücadelesini yaptığı zaman ve istiklâl uğrunda kan döktüğü zaman
orada iskenderon ve Antakyal 'ı kahramanlar da vardı. Onlar da Antakya 'nın kur
tuluş gününü o sırada bekleyerek kan dökmüşler, can ve başlarile bizimle beraber
çalışmışlardı. Neticeyi biliyorsunuz, o zamanın icabı, camiayı kurtarmak için
hususî bir mukavele ile bir kısım Türk toprağı hakkında Türk kahramanlarının
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dileklerini, ideallerini öylece bırakarak bir zaman sonra bunu tahakkuk ettirmek
üzere Fransızlarla anlaştı. Ancak yara bu güne kadar kanamakta devam etmiştir.
Fransızlar vaidlerini, ahden bağlandıkları hiç bir şeyi yerine getirmedikleri gibi,
Türkleri müteessir edecek her türlü teşebbüsten geri kalmadılar, ellerinden gel
diği kadar oranın Türklerini tazyik ettiler. Tazyik manevî ve maddî oldu. Bunların
ne şekilde olduğunu ve nasıl mukaveleye riayet edildiğini tafsilâtile söyleyecek
değilim. Ancak, gerek Suriyeli memurların yaptıkları vergi tahsilatı, kültür işleri
ve diğer meseleler üzerinde ve gerekse manevî bakımdan Türk camiasına yapılan
tazyikler, biz Cenub Türklerinin her an, her gün kulağımıza gelir ve bizleri
müteessir eder şeylerdi. Arkadaşların heyecanlı sözlerine, çok şey ilâve et
meyeceğim. Yalnız Antakyahların, kendi istiklâllerini her halde bir gün
kazanacak kudret ve kıymette bir Türk parçası olduğunu ben de söyleyeceğim.
Fransızlar notalarında «Türk akalliyeti» diye bir kelime sarfediyorlar. Orada,
Türk akalliyeti değil, Türk ekseriyeti de değil, hemen hep Türk vardır. Sonradan
gelenler hesaba katılmazsa, Türk 'ten maadası hesaba gelmeyecek şeylerdir.
Arkadaşlar, anlamadığımız bir şey; hürriyet için, hak için mücadele eden
Fransız milletinin Alsasloren için senelerce kitablarla, cemiyet ve cemaatlarla,
kin ve intikam besleyen bu milletin kendisi neden bu hakkın mahiyetini an
lamamıştır?
Anlayamadığımız bir şey varsa, Fransa Hükümeti neden Suriye'nin, Lüb
nan 'in istiklâline doğru velev şöyle, böyle bir iki adımı atarken, asıl Türklerin is
tiklâlini, dünya kurulalıdan beri istiklâle alışmış, istiklâl içinde yaşamış bir Türk
parçasının neden hakkını anlayamamış?
Rasih KAPLAN (Antalya) : Anlar, onu da anlar. O da alınır. Onun için kan
dökmesini de bilir Türk milleti.
Remzi GÜREŞ (Gazi Anteb) : O milletin içinde de bu hakkı anlayanlar el
bette vardır. Hükümeti de er geç bu hakkı anlayacaktır.
Biz Türkler, arkadaşlar sabretmesini bildiğimiz kadar hakkımızı müdafaa et
mesini de biliriz.
Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : Sayın arkadaşlar, Bu gün İskenderon
ve Antakya'da ki 300.000 Türk kardeşlerimiz anavatana kavuşmak için göz yaş
ları döküyorlar. Ve bu gün, 18 milyon Türk yurtdaşın bu sevgili kardeşlerinin feci
vaziyetini görerek, kalpleri helecan içindedir.
Bunları kurtarmak hepimizin mukaddes vazifesidir.
Mesele, teahhür kabul etmeyecek derecede önemlidir. Hak, mantık, siyaset
bizim lehimizedir.
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Biz, daima haklı işlerde metanet gösteririz, taleblerimizi dostane surette hal
letmek isteriz.
Dostumuz Fransa 'nın hakşinaslığından eminiz. Ancak, bu dost Devlete anlat
mak lâzımdır ki, İskenderon ve Antakya meselesi bizim için hayatî ve müstacel bir
meseledir.
Memnuniyetle görüyoruz ki, pek muhterem İsmet İnönü Hükümeti Sancak
meselesini çok ciddî surette takib ediyor ve Fransa Hükûmetile müzakerat devam
ediyor. Ancak siyasî konuşmalar, notalar teatisi, ve Fransa tarafından ileri
sürülen teklifler, dolayısile İskenderon ve Antakya meselesi derhal hal
ledilebilecek mahiyette değil gibi görünüyor.
Binaenaleyh, bizim iddalarımıza ve arzularımıza rağmen, yüksek diplomasi
kaidelerine has olan sürüncemeler devam ederse, Sancak'taki 300 bin aziz kar
deşlerimizin vaziyeti ne olacaktır? Bunlar tazyik altında ve endişe içinde mi
yaşayacaklardır?
Fransa Devletinin, mandater vaziyetini terk etmek üzere olduğunu da unut
mayalım. Mesele halledilinceye kadar Sancak'taki kardeşlerimizin tazyik edil
meyeceklerine dair acaba Sayın Hükümetimiz dost Fransa'dan teminat almış
mıdır?
Hiç şüphe yoktur ki, bizi ehemmiyetle işgal eden bu önemli mesele bizim
lehimize olarak hitam bulacaktır. Çünkü muhterem İsmet İnönü Hükümeti Ulu ön
derin yüksek direktifleri altında ve sulh çerçevesi içinde daima siyasî zaferler
kazanmıştır ve bu defa dahi hakkın zaferi olacaktır ve Fransa Devleti, Türkiye
Cumhuriyetine karşı samimî dostluğunu isbat etmiş olacaktır.
Aka GÜNDÜZ (Ankara) : Ben yalnız bir noktayı söyleyeceğim. Bu sözüm
aynı zamanda Türkere bir cevab olacaktır.
Hatay meselesini Atatürk konuştu. Hatay meselesini Cumhuriyet Hükümeti
konuştu. Hatay meselesini Türkiye Büyük Millet Meclisi konuştu. Bu üç konuşuş
bir araya geldikten sonra bu konuşuşa karşılık bu gün başlayacağına kani ol
duğumuz Fransız dostluğu da cevab verdikten sonra ve bu mesele haklı olarak
Milletler Cemiyetine tevdi edildikten sonra, Milletler Cemiyetinin de millet
lerarası haklarına, sulhlerine karşı olan endişe ve dikkatini bildikten sonra bu
mesele artık arka^uşlar, çantada kekliktir, mesele yoktur.
Rasih KAPLAN (Antalya) : Sen galiba kekliği silâhsız avlıyorsun.
Aka GÜNDÜZ (Devamla) : Keklik silâhla avlanır. Hatay'ı da icab ederse
silâhla avlayacağız.
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Şimdi bir nokta var arkadaşlar, Milletler Cemiyetine giden bir mesele ne
kadar süratli, ne kadar çabuk olursa olsun, yine az çok bir zaman mesafesine
muhtaçtır. Bu zaman mesafesi dahilinde Hatay'ın vaziyeti ne olacaktır? Onu
biliyoruz ki, hususî idare baki kalacak. Fakat bu hususî idare 10 seneden beri
bakidir ve 15 seneden beri 15 asra sığmayacak münasebetsizlikler olmuştur.
Onun için Cemiyeti Akvamdan alınacak neticeye kadar mesele ne olacak? Sözü
uzatmayalım, buna eminiz ki Hükümetimiz bunu dahi nazarı dikkate aldı ve
bunun üzerinde her gün hassasiyetle dikkatini sarfetti. Yalnız biz buradan Hatay
lı kardeşlerimize şunu temin edelim ki, "Ey Hataylı kardeşler, ey Hataylı millettaşlarımız! Siz nasıl olsa kurtulacaksınız. Fakat kurtulacağınız güne kadar emin
olunuz ki bir kılınıza halel gelmeyecektir. Kılınıza halel geldiği zaman Atatürk
devleti yapacaktır. " Büyük Meclisin bir ferdi sıfatile ve bütün arkadaşlar namına
Hatay milletdaşlarımıza selâmlar. Bunu onlara temin ediyorum. Büyük Meclisin
bir ferdi sıfatile ve bütün kadaşlar namına Hatay milletdaşlarımıza selâmlar.
Mehmed SOMER (Kütahya) : Arkadaşlar; gönül arzu ederdi ki Fransızlar
bizimle 15 sene evvel yaptıkları mukaveleye riayet ederek bu meseleyi derhal hal
letsinler ve bizim senelerden beri beklediğimiz mesud neticeyi bize bahşetsinler.
Maalesef vaziyet böyle olmamıştır. Fransızlar sarih mukaveleyi bir takım
müzakeratla, notalarla, cevablarla ihlâl etmek istemişlerdir. Halbuki onlar haklı
olduğumuzu ve Türk ekseriyetini o zaman bizden daha iyi anlamışlardır ki bu
mukaveleyi yapmışlardı. Binaenaleyh memleketimizin Fransa'ya karşı öteden
beri muhabbeti, sempatisi vardır. Hükümetimiz de Fransızlarla daima bu şekilde
konuşmaktadır. Gerek Başvekilimiz, gerek Hariciye vekilimiz beyanatlarile bizi
son derece sevindirmişlerdir. Son günlerde Fransızların aldığı vaziyet, hepiniz
görüyorsunuz ki, bizi pek memnun etmemiştir, gerek Meclisi âlinizi, gerek milleti
memnun etmemiştir. Fakat biz Cemiyeti akvama gitmekle mevcud mukaveleden
hiç bir zerre kaybetmeyeceğiz zannederim. Nihayet mukavele mukaveledir.
Bilhassa B. M. Meclisinin bu sene açılma gününde Atatürk'ün bu iş hakkında
gösterdiği alâka bizi ve bütün Türk milletini sürura gark etmiştir. Atatürk bu
meseleye vaziyed etmekle bunun iyi bir neticeye vasıl olacağına emin bulunu
yoruz. Şimdiye kadar ki siyasî temaslarda Hükümetimizin ve bilhassa değerli ve
muktedir Hariciye vekilimizin muvaffakiyetlerini daima gördük. Binaenaleyh bu
meselede de onun önemli faaliyetinin Cemiyeti akvamda iyi netice vereceğini çok
ümid ederiz. Ondan dolayı bendeniz de bu babda bir iki söz söyleyeceğim:
Arkadaşlar; hepiniz bilirsiniz ki şimdiki hudud tabii bir hudud değildir. Bun
dan bilhassa Türk milletinin ne kadar muztarib olduğunu Hükümet de biz de her
gün görmekteyiz. Bunu Fransızlar da görüyorlar ve biliyorlar zannederim. Bu
meselenin artık halledilecek zamanı gelmiştir. Bunu Fransa Hükümeti insafla
görmelidir.
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Arkadaşların bazıları meselenin sürüneceğinden endişe ettiler. Bu endişelerin
de çok haklıdırlar. Çünkü mesele sürünürse oradaki Türk kardeşlerimiz hakikaten
ıztırab çekeceklerdir. Ben de onlar gibi sürünmesinden endişe ediyorum.
Fransızların itirazlarından bir tanesi fazla olarak nazarı dikkatimi celbetti.
Suriye 'de üçüncü bir Hükümetin teşekkülü manda kaidesine muhalif imiş.
Biz, Suriye'de üç Hükümetin teşekkülünü istemedik ki, bize bunu söylüyor.
Lübnanla bütün Suriye sevahilini bir Hükümet yapmışlar, Suriyelileri arkada
bırakmışlar. Binaenaleyh şimdi zannederim Suriye 'de Türk yurdu olan İskenderon limanını kendilerine mahreç yapmak istiyorlar. Bunda Fransızlar çok hak
sızdırlar. Ananavî dostluğumuzun Fransızlara emniyet telkin etmiş olduğunu zan
nediyordum. Halbuki görüyoruz ki bir takım dolambaçlı yollarla bizimle yaptık
ları mukaveleyi hükümsüz bırakmak istiyorlar. Tekrar ediyorum; Türk milleti
Atatürk'ten vaid almıştır. Her meselede olduğu gibi daima Türk milleti kendisile
beraberdir ve bu mesele Türk milletinin istediği gibi hallolunacaktır.
İbrahim METE (Seyhan) : Ulu Önder ve Cumhuriyet Hükümeti bu meseleye
el koydukları için, Atatürk'e ve Hükümetimize teşekkürlerimi arz ederken buna
daha kuvvetle müzahir olan Büyük Millet Meclisi 'ne de teşekkür ederim.
Fransızlar hakkında bir kaç söz söylemek isterim. Biz, asırlardan beri ve ken
dimizi bileli, çocukluğumuzdan beri Fransız medeniyeti diye, onu temsil eden mil
letin ve medeniyetlerinin arkasından koşarız. Hiçbiriniz yoktur ki az, çok Fran
sızca bilmesin, hiç bilmeyenler bile bir kaç kelime Fransızca bilir. Bu derece
medenî tanıdığımız milletin medenî telâkkilerini biz gördük. Bunu ben kendilerine
de ve hatta General Goro 'ya da, büyüklerine de söyledim. Bu, tarihe de geçmiş
tir. Yalnız anlayamadığım bir mesele var: Cemiyeti Akvam denilen müessese
hukukumuzu vermese dahi Türk milleti onu alacaktır. Yalnız Fransızlar siyasetleri
icabı olarak işi oyalarlar. Akşamleyin söz verirler, sabahleyin ondan dönerler. En
büyük vasıfları budur. Böyle dolambaçlı dosttan ise mert düşmanı severim. On
ların Alsasloreni değil, Paris ne kadar Fransa 'ya gerekse Antakya ve İskenderon
da bize o kadar gerektir. Paris 2-3 bin senelikyurdları ise Antakya ve İskenderon
da Türklerin 4-5 bin senelik yurdudur.
Ben, muhtariyetfilân anlamıyorum. Antakya ve iskenderon 'un doğrudan doğ
ruya Anavatana ilhakını istiyorum.
Yusuf Kemal TENGİRŞENK (Sinob) : On beş sene sonra, İskenderon - An
takya meselesinin Milletler Meclisine gittiğini görüyorum ve bizim lehimizde hal
ledileceğini katiyyen ümid ediyorum. Arkadaşlar, 1921 tarihli Ankara itilâfnamesi, Fransız askerlerinin Adana'dan çıkmasını intaç ettiği için iyi bir işti,
fakat muvakkat hüküm olmakla beraber, Antakya 'yi o bir tarafa bıraktığı için, o
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zaman muahedenin altına vazife icabı olarak imza koyan için pek acı, pek yürek
yakıcı bir vaka idi.
Rasih KAPLAN (Antalya) : Çok arkadaşlar o gün ağladı, onu biliriz,
şahidiyiz.
Yusuf KEMAL TENGİRŞENK (Devamla) : Her vakit Hariciye vekâletin
den bir temennim vardı: Şu hudud kalksa... Şu hudud kalksa diye.
Arkadaşlar; o zaman Meclis 'te bulunan ve şimdi içinizde olanlar bilirler, An
kara itilâf namesi; Büyük Şefin sevkü idaresi altında, o zamanki icra Vekilleri
Reisi, şimdiki Büyük Erkânı Harbiye reisimizin de iştirakile müzakere edildi. An
kara itilâfnamesinin yine Büyük Şefin emrile noktası noktasına, harfiyen tutulan
zabıtları Mecliste hemen her gün okutturuldu. Diyebilirim ki, Ankara itilâfnamesi
öyle bir itilâfnamedir ki, Meclis bunun kadar hiç bir itilâfnamenin her cihetine
vâkıf bulunmamıştır.
Fakat zaruretler vardı, arkadaşlar!. Zaruretler vardı.. O zaruretlerdir, bu fena
hududu bize kabul ettirdi.
Fakat tarihe karşı ve kendisi Fransa 'dadır Franklen Buyyun 'a karşı açık söy
lüyorum; müzakerenin başından nihayetine kadar Türk murahhasları Antakya Iskenderon havalisi Türkündür, Türk burayı behemehal alacaktır sözünü tekrar
etmiş durmuşlardır.
Evet Iskenderon havalisi Türktür. Türk burayı behemehal alacaktır, sözü
müzakerelerin başından nihayetine kadar tekrar edilmiştir, itilâfnamenin ve mer
butlarının lâfızlarında ve ruhlarında bu açık görülmüyor mu? Niçin o zaman bu
yerler alınamadı? O zaman, arzettiğim gibi, bin türlü zaruret, bin türlü ihtiyaç
vardı.
Hariciye vekili, mesele Milletler Cemiyetine gidiyor, bana itimad verin diyor.
Ben katı söyleyebilirim, bütün Türk milleti bu meselede, Hükümetle, Hariciye
Vekilile beraberdirler. Bütün Türklüğün kalbi bu işle endişe ile atıyor. Şiir yap
mıyorum, hakikat budur, arkadaşlar.
Türkiye, Fransa ile görüştüğü o zaman İmparatorluğun dörtte üçünü vermiş
ti. Niçin Şam hakkında kayıdlar koydurmadı da Antakya ve İskendorun hakkında
kayıdlar koydurdu. Niçin? Çünkü ta o zamandan bu mıntıka için yüreği titriyor
du.
Ankara itilâfnamesinin mukaddemesinde bir şey vardı. Fransa bu itilaf name
imza edildikten sonra bize, başka milletlerle de halledilecek bütün meseleler
üzerinde, hayırhahane muamelede bulunacak, bize yardım edecekti.
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Bir çok arkadaşlarımın söylediği gibi senelerce Alsasloren için ağlayan, hey
kellerinin üzerinden siyah örtüyü kaldırmayan Fransa, Türklerin bu duygularını
duymuyor mu? Niçin duymuyor. Pek hadden dışarı çıkmayayım. Montrö 'de bir
mukavele aktettik. O mukavelenin hükümlerini göz önüne getirirsek Fransa bu
gibi şeylerde bizi incitmemelidir. Hükümetin bize verdiği izahata göre hüküm
yürütüyorum. Daha içyüzünü tabiî bilmiyorum veyahud mufassal zabıtlar geldik
ten sonra okuyacağım. Fakat Montrö ahidnamesi okunduğu zaman biz demiyoruz
hariç diyor ki, Türkiye dö pakto Fransız, Rus paktına girmiştir. Tabiî ileride ne
türlü hareket edeceğimiz belli değildir. Nasıl menfaatimize elverirse öyle hareket
edeceğiz ve yine tabiî ben burada Sinob mebusu sıfatile söz söylüyorum, bu söz
lerim hiç bir vakit Hükümeti angaje etmez ve hiç bir vakit Hükümetin yapacağı
şeylere ilişemez. Fakat meselâ, 19 uncu maddeyi okursak, harb zamanında Tür
kiye 'nin bitaraf olduğu sırada Türkiye 'nin taahhüdlerini göz önüne alırsak -ki
Fransızlar Pol Bonkurun mehareti ile aktedilmiş diyorlar ve Fransa 'yi memnun
eden bir maddedir-o maddeyi mevkii file koymak lâzım gelirse Türk kalblerinin
Fransa 'ya müteveccih olması icab etmez mi? Niçin Fransa böyle yapıyor, niçin?
Vaktile diyorlardı ki, Fransa 'nin İskenderon limanında şu işi vardır. Ötede bu
işi vardır, bunların hepsi kalkmıştır.
Belki demiryol hattını elde bulundurmakla bazı menfaatler bekleniyordu,
ikinci bir hat yapılması ile de bunların hepsi suya düşmüştür,
Sonra, Irakın petrolleri Lâzkiye'ye inmiştir. Fransa'nın yukardaki hayatî
menfaatına karşı o hayatî menfaat Türkün menfaatına da uygun düşmek şartile
bence hiçbir menfaati kalmamış olan İskenderon ve havalisinin de bizim is
tediğimizi vermemekte Fransa 'nin ısrar etmesindeki manayı anlayamıyorum.
Dahası var: Türkün haysiyeti noktasına ilişiliyor. Türk, bir Türk kıtasını hiç
bir zaman hiç bir manda altına vermedi ve vermez.
Türkiye bunları misakı millîsine yazmıştır, Cumhuriyet zamanında bizden ol
mayanlar, mukadderatını kendileri idare eder, demişizdir. Hiç bir muahede yok
tur ki Türkü filân manda altına koysun. Ve yine hiç bir muahede yoktur ki bir
Türk, bir Türk kısmına başkasının vilâyetini kabul etsin. Biz böyle bir şeye alış
mış bir millet değiliz.
Fransa 'nin, malûm şartlar altında idaresinden el çektiği o parçanın idaresi
başka bir mandaya giderse...
Rasih KAPLAN (ANTALYA): Ne uzağa gidiyorsunuz. Maraş, Gazi Anteb
meydandadır. Halk kendisi mücadele etmiştir...
Yusuf Kemal TENGiRŞENK (Devamla): Ben böyle bir manda kabul et
miyorum, hiç bir Türk te kabul etmez.
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İnsanlığın böyle mümkün olduğu mertebe şartları da nazarı dikkate alarak
duygularını gösterdikleri zamanlar, en yüksek zamanlardır. Orada akıl vardır,
yoktur diye artık düşünülmez. Bence akıl oradadır.
Size bir hikâye arzedeyim. Ben buradan Hariciye Vekili sıfatile Paris 'e git
miştim. Paris 'te o zaman bizim bu itilâ/nameyi akdettiğimiz zamanki Hükümet
reisi olan Mösyö Brian Hükümetten çekilmiş yerine Poincare gelmişti.
Hükümetimin muvafakati ile Brian ile gittim görüştüm. Kendisi o zaman Paris
civarmda bir köyde oturuyordu, îtilâfnamede Fransa Devleti bizim için hayırhahane davranacak demiş di ya, görüşürken kendine sordum buradan Londra 'ya
gideceğim ve İngiliz nazırları ile görüşeceğim, ne gibi bir hattı hareket tavsiye
edersiniz? dedim. O zaman daha zafer olmamıştı. 1922 filân... General Mujen de
yanımızda idi. Şarkta tek kuvvet siz varsınız. Çünkü, filân Devlet şöyle olmuş,
filân Devlet böyle oldu. Şimdi yalnız kuvvetli sizsiniz.
- İngiliz nazırları da sizin gibi mi düşünüyor?
- Tabiî değil mi? Onların bizden daha ileriyi düşünmesi lâzım gelir dedi.
- Teşekkür ederim dedim .
O zaman daha zafer olmamıştı. Böyle bir zamanda Briyand 'in şarkta en kuv
vetli gördüğü Türkiye idi. Evet bu günkü halde meselâ büyük komşumuza nazaran
en büyük kuvvet denemez. Fakat çok hatırı sayılan, çok ehemmiyetli bir kuvvettir.
Arkadaşlar, şükranla görüyoruz, Türkiye 'nin değeri çok ileri, çok yüksektir.
Hatta bütün büyük Devletler Türkiye 'nin dostluğunu elde etmek için birbirlerile
rekabet etmektedir, denebilir. Şahtın niçin geldiğini İngiliz gazeteleri tetkik ediyor.
Şiddetle meşgul oluyor, İtalya 'nin bilmem ne meclisinde Türkiye ile dost olalım
deniyor. Bundan on beş sene evvelki Türkiye 'nin alacağım dediği şeyin bu gün
Fransa 'nin şu suretle bu suretle tavika uğraşması hiç anlaşılmaz bir harekettir.
Şimdi Hariciye vekilinin söylediği notadan onu çıkardım: Fransa diyor ki,
mademki, siz mukavelenin hududundan dışarı çıktınız o halde Akvam Cemiyetine
gidelim. Kuvvetle ümid ediyorum. Akvam Cemiyeti hakkımızı teslim etsin.
Fransa da kendisinin mandası altında bulunanlara, muahede aktetmiş olan
lara Fransa 'da bizim ananevi bazı düşmanlarımız vardır, bu gün belki de kal
mamıştırlar, Fransa halkının ekseriyetine değil, bunlara karşı da demiş olacaktır
ki, ey ne yapalım, Cemiyeti Akvam öyle takdir etti. Türkiye 'nin istediğini yaptık.
Amma bence hangi isteğini? Ben açık söylüyorum. Hükümet kabul eder, tekzib eder, başka türlü hareket eder. Onu bilmem. Akdeniz 'den başlayarak Asi neh
rinin dirseğinden Fıratın dirseğine gelecek hudud istiyorum. Tabiî hudud budur,
arkadaşlar bu! Deminki, Yusuf Kemal sükûtundan çıktı, haddini aştı, ileri gidi
yor. Hayır bunlar Türk tarihinin hakikatleridir. 15 seneden beri her gün iler570

lemekte olan Türk gücünden gerilik beklenemez, ilerilik beklenir, İlerledik diye
fazla bir şey istemiyoruz benimkini bana versinler yeter bundan başka bir şey is
temiyoruz.
Bu konuşmalardan sonra tekrar kürsüye gelen Dışişleri Vekili Dr. T. Rüştü
Araş şunları eklemiştir:
Söz söyleyen arkadaşlarımın beyanlarının hepsinde acil müşterek bir endişe
var. O da İskenderon ve Antakya ve havalisi halkının içinde bulunduğumuz müza
kere devresindeki emniyetidir. Hükümetiniz bu mühim noktayı daima göz önünde
tutmuştur. Sayın Başvekilim, bu ehemmiyetli mevzua, Fransa büyük elçisiyle
mülakatında ehemmiyetle temas etmiştir. Büyük Meclisin bu hususta bugün gös
terdiği ıstırabı bir direktif olarak telâkki ettiğimi arzederim}
Bu sırada Fransız basınında da Türklerin haklarının verilmesine yönelik ses
ler yükselmeye başladı. Paris'te çıkan La Republique gazetesi "Eğer bizim
zararımıza olacak bir Türk millî hareketini ateşlemek istemiyorsak Suriye 'deki
azınlıkları tatmin edecek bir rejim" temin etmeliyiz diye yazıyordu.2
Fransa Hükümeti 30 Kasım 1936 tarihli notasıyla Sancak Sorunu'nun Millet
ler Cemiyeti Konseyi'ne aktarılmasının uygun olacağını kabul etti.3 Türkiye
Cumhuriyet Hükümeti 4 Aralık 1936 tarihli notasıyla Fransa'nın bu kararını
onayladığını bildirdi. Sancak'ta meydana gelen olaylar karşısında Türk
Hükümeti'nin kayıtsız kalamayacağı da vurgulandı.4
5 Aralık gecesi Atatürk Ankara'daki çocuklara yardım balosunda Fransa
Büyükelçisini yanına çağırarak "Türk-Fransız dostluğu korunmalıdır. Sancak
işine bir çözüm bulunması için yaptığım çağrı Fransız Hükümeti 'ne iyi anlatıl
malıdır. Çözüm, Fransa ve Türkiye'nin onurlarını korumalıdır. Bir toprak
değişikliği düşünmüyoruz. 1921 Anlaşması bir strateji sınırı değil bir dostluk
sınırıdır. Bulunacak çözüm Türkiye ile Suriye 'nin iyi komşuluk ilişkileri sürdür
mesine uygun olmalıdır. Görüşmelerde üçünü tarafları aramıza almayalım. Ben
1921 'de Meclis önünde Ankara Anlaşması 'nin sorumluluğunu üstlenmiş, pek çok
muhalefeti göğüslemiştim. Araş size gizli oturumların tutanaklarını verir. Şimdi
benim onurum söz konusudur. İktidarı bırakmak ya da çare bulmak durumun
dayım..." diyerek bu konudaki kararlılığını tekrar etmiştir.5
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakını Tevfik Rüştü Araş, 8 Aralık 1936'da
Cemiyeti Akvam Genel Sekreterliği'ne bir telgraf göndererek "1921 ve 1923
1
2
3
4
5

bkz. TBMM, Zb. C, V. Devre, C.13, s.70-79
Kurun Gazetesi, 21 Kasım 1936
Ayın Tarihi, s. 36, s. 120-122
a.g.y.,s.l22-124
Soysal, a.g.m.k, s.85
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Muahedeleri mucibince Türkiye tarafından şarta bağlı olarak terk edilmiş olan
İskenderun, Antakya ve müştemilatı arazileri hakkında Türkiye ile Fransa arasın
da bir ihtilaf mevcuttur.
11. maddeye uygun olarak konseyden 10 Aralıkta toplanacak olan fevkalade
oturum için şu hususların gündeme alınmasını rica ederim:
1- Sancak'in, hürriyetleri ve hayatları tehdit altında olan Türk ahalisinin em
niyetini koruyacak ihtiyati tedbirlerin kabulü. Bu tedbirler son derece müstacel
bir karakteri haizdir.
2- Yukarıda mezkur arazilerin kaderi üzerindeki Türk-Fransız ihtilâfının
esası.
"Bu iki noktaya mütedair münakaşaların 14 Aralıkta açılmasını emretmesiyle Konsey Başkanına minnettar olacağım" dedi.1
9 Aralık 1936'da Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş başkanlığında Hasan
Rıza Soyak ve Numan Menemencioğlu'ndan oluşan Türk Heyeti Cenevre'ye
hareket etti.
Suriyeliler de bu sırada boş durmayarak İskenderun, Antakya ve çevresinin
Suriye'nin bir parçası olduğunu Milletler Cemiyeti'ne bildirmek üzere bir telgraf
hazırladılar.2
14 Aralık 1936'da Fransa Hariciye Müsteşarı Vienot ise yayınladığı bir bil
diri de Sancak Sorunu'nun Türkiye ile Fransa arasmda bir sorun olmaktan öte
Türkiye ile Cenevre arasında bir sorun olduğunu belirtti.3
Tevfik Rüştü Araş Milletler Cemiyeti Konseyinde 14 Aralık da yaptığı konuş
mada "bu ihtilaf devresinde milletler cemiyetinin Sancak mukadderatını eline al
masını, Fransız kıtaları ile Türkiye 'ye ve Türklere aleyhtar, unsurlardan mürekkep
kıtaların araziden çekilmesini, Milletler Cemiyeti 'nin bir komiserinin fiili emri al
tında ufak bir bitaraf jandarma kuvvetinin bu mıntıkaya gönderilmesini" istedi.4
Fransız temsilcisi ise verdiği cevapta Sancak'm bağımsız bir devlet haline
getirilmesinin Ankara Antlaşması'na göre olanaklı olmadığını, Aras'ın, Sancak'ı
askerî tazyik altında göstermesine hayret ettiğini, Fransız Hükümeti'nin sınırda
ve Sancak'ta olayları önlemeye yönelik kararlara sıcak baktığını, ancak mandater
devletin kendi yetkilerini kısıtlamaya yönelik girişimlere izin veremeyeceğini,
sınırın her iki tarafına tarafsız gözlemciler göndermeye hazır olduklarını söyledi.5
1
2
3
4
5

Atatürk'ün Milli Dış Politikası (Cumhuriyet Dönemine Ait 100 Belge) Ankara 1981, C.2, s.335
Ayın Tarihi, S.37, s.38
Ayın Tarihi, S.37, s.94
Ayın Tarihi, S.37, s. 102-105
Ayın Tarihi, s. 105-107
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Konseyin mazbata muhariri Sandler bir rapor sunarak Sancak hakkındaki
görüşmelerin gelecek toplantıya ertelenmesini önerdi. Bu toplantıya kadar da
Fransa ve Türkiye temsilcilerinin birbirleriyle görüşmelerinin yararlı olacağını
vurguladı.1
Sandler'in önerisi ile Sancak'ta incelemelerde bulunmak üzere üç gözlem
cinin seçilerek gönderilmesi kararlaştırıldı (16 Aralık 1936).
Fransız Hükûmeti'nin resmi daveti üzerine Paris'e giden Türkiye Cum
huriyeti Heyeti, Fransız Hükûmeti'ne,
1- Sancak'a tam bağımsızlık,
2- Suriye-Lübnan ve Bağımsız Sancak'ın bir konfederasyon oluşturması,
3- Sancak'ın askerlikten arındırılması,
4- İskenderun limanının bir kısmının Türkiye Hükûmeti'ne kiralanarak
demiryolu yapılması önerisinde bulundu. Ancak Fransa Heyeti Araş'in tam
bağımsızlık isteğini kabul etmedi, Sancak'ın Suriye tabiiyetini korumak şartıyla
geniş bir özerkliği tartışabileceğini bildirdi.2
Fransızların tavrını samimî ve ciddî bulmayan Türk Heyeti, 23 Aralık
1936'da Ankara'ya hareket etti. Ancak Fransızlar bu ayrılışın kesin bir kopuş
olarak algılanmasını önlemek için bir basın bildirisi hazırladılar.3
Sancak'ta incelemelerde bulunmak üzere saptanan İsviçreli, Hollandalı ve
Norveçli gözlemciler 26 Aralık'ta Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliği'nde bir
toplantı yaparak 31 Aralık'ta Sancak'ta bulunmak üzere 27 Aralık'ta yola çık
mayı kararlaştırdılar. Heyet, Yenice'den geçerken Mersin ve Adana'dan gelmiş
Hataylılarla görüştü, Türklerin sorunlarını dinledi, her Türkü dinleyeceklerini,
tarafsız incelemelerde bulunmalarına kimsenin engel olamayacağım söylediler. 4
Ocak 1937'de İskenderun'da çalışmalarına başlayan Milletler Cemiyeti Heyeti,
toplumun her kesimi ile görüşerek konseye sunulacak raporu hazırladı.
Bu sırada Fransız basını da, yaşanılan siyasal gelişmeler karşısında Ak
deniz'in doğusunda büyük bir güç olan Türkiye ile bozuşmanın uygun ol
mayacağı tezini işlemeye başladı.4 Ancak, 5 Ocak 1937'de Fransız Büyükelçisiy
le görüşen Dışişleri Bakanı Aras'ın Parti Grubu'nda yaptığı konuşma milletvekil
lerinin Fransa'ya yönelik tepkilerini arttırdı.5 Bunun üzerine Atatürk İstan/
2
3
4
5

Ayın Tarihi, s. 109-110
Ayın Tarihi, s.116
Soyak, a.g.e., s.589
Soyak, a.g.e., s.594-597
Soyak, a.g.e., s.600
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buPdan-Konya'ya doğru bir yurt gezisine çıktı ve 6 Ocak'ta Eskişehir'de Baş
bakan İsmet Paşa, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş, İçişleri Bakanı Şükrü
Saraçoğlu, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile bir toplantı yaparak gelişmeleri
değerlendirdi.1
Atatürk'ün bu gezisi dış dünyada Türkiye'nin askerî harekâta başlamak üzere
olduğu şeklinde yorumlandı ve Hatay Sorunu'nun çözümünde etkili oldu.2
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Hükümeti arasındaki görüşmeler
notalarla sürdürüldü.3 Gidişatın olumlu olduğu görüldü.
20 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak toplantıya katılmak üzere Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü Araş Başkanlığındaki Heyet, 16 Ocak'ta Türkiye'den ayrıldı. 20
Ocak 1937 de Türkiye-Fransa ve İsveç Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme
yapıldı. Türk Dışişleri Bakanı Sancak'in bağımsızlığını yeniden dile getirdiyse de
Fransa Dışişleri Bakanı bu görüşe katılmadı. Türk ve Fransız Heyetleri arasındaki
görüşmeler sürdürüldü. 23 Ocak'ta yapılan görüşmelere İsveç Dışişleri Bakanı,
İngiliz Dışişleri Bakanı4 ve Müşaviri de katılarak anlaşmaya varılan ve varıla
mayan noktalar belirlendi. 27 Ocak 1937'de Sandler hazırladığı raporu konseye
sundu.
Buna göre ;
1- "Sancak başlı başına bir mevcudiyettir" -Enstitedistincte- İçişlerinde tam
bağımsızlığa sahiptir. Dışişlerinde Suriye Devleti tarafından idare edilecek, San
cak ve Suriye için aynı gümrük ve kambiyo usulü uygulacaktır.
2- Türk dili resmî dil olacak, diğer bir dilin kullanımı koşulunu Konsey belir
leyecektir.
3- Sancak'ın bir statüsü bir de anayasası olacak, bu belgelerin uygulan
masının denetimini Sancak'ta oturacak bir Fransız yapacak.
4- Sancak'ın Ordusu olmayacak, askerî tahkimat yapılmayacak, yerel polis
gücü bulundurulacak.
5- Sancak'ın toprak bütünlüğünü korumak için Türkiye ile Fransa arasında bir
antlaşma yapılacak. Aynı şekilde Türkiye ile Suriye sınırını korumak için de Tür
kiye ile Suriye arasında da bir antlaşma yapılacaktı.
/ Soyak, a.g.e., s.601-608, Melek, a.g.e., s.37
2 Soyak, a.g.e., s.609
3 11 Ocak 1937'de 14 maddeden oluşan bir nota verildi. Fransız Başbakanı Blum 19 Ocak 1937'de
bir mektupla görüşlerini bildirdi, bkz. Soyak, a.g.e., s.613-617
4 İtalya'nın Habeşistan 'ı işgal etmesi İngiltere'yi kaygılandırmış ve Türkiye'ye karşı ilgisini artır
mıştı. Bunun nedenleri için bkz. Ali Arslan, "Hatay Meselesinde İngilizlerin Tutumu" II. Hatay
Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, Antakya 1977, s.3
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6- İskenderun Limanın'dan Türkiye'nin geniş ölçekte yararlanmasına olanak
sağlanacak.1
Her iki tarafın üzerinde uzlaştığı bu metin Konsey tarafından da onaylandı.2
Konseyin Sancak'm ayrı bir varlık olduğunu kabul etmesi üzerine Dışişleri
Bakanı Tevfik Rüştü Araş sonucu şu telgrafla Atatürk'e bildirmiştir.
"Hatay 'in mukadderatını tayin eden karar bugün konseyden çıktı. Bu karar,
eğer başarılmış bir iş sayılabilirse, bu muvaffakiyetin amili başta Kemalist Tür
kiye 'nin kuvvet ve kudreti olmak üzere her zaman en iyiyi ve en doğruyu gösteren
irade ve ilhamlarıdır. Emrinizde çalışan bir nefer olarak vazifem başında bütün
kuvvet ve cesareti daima büyük şefimin teveccüh ve itimadından alıyorum. Bu
değer biçilmez teveccüh ve itimada kendim ve heyet arkadaşlarım namına en
derin minnetlerimi arz eder ve sonsuz tazimlerimle ellerinizden öperim."
Bu telgrafa Atatürk şu yanıtı verdi. "Hatay'ın varlığı Cenevre'de tasdik
olunurken göndermiş olduğunuz telgrafı aldım.
Türk ideal ve iradesinin, milletler arasında başka bir ufuk açarak tecelli et
tirdiği bu başarı münasabetiyle kıymetli çalışmanızın yüksek değerini bir kere
daha takdir ettim. Sizi ve gayretli murahhas arkadaşları tebrik ederim. "3
Atatürk aynı zamanda başbakan İsmet İnönü'ye de şu telgrafı çekti.
"Hatay'ın mukadderatını tayin eden kararın Konsey'den çıkmış olduğunu
Hariciye Vekilimizin şimdi aldığım telgrafnamesinden anladım. Başarılmış olan
millî davada takib olunan medenî usule, arsıulusal layık olduğu kıymetinin ve
rileceğine şübhen yokdur.
Bu eser Cumhuriyet Hükümetinin millî meseleler üzerinde ne kadar şaşmaz
bir dikkatle durduğunu ve onları en makul tarzlarda intaç için cesaret veferagatla hareket ve faaliyete geçebilecek enerji ve kabiliyette bulunduğunu gösteren
yeni bir örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu siyaset kav
rayışının dünyada sulh ve huzur isteyen ve bunun icabı tabiisi olan hakseverliği
şiyar edinmeği fazilet bilen bütün dünya milletlerince takdirle karşılanacağına
şübhe yoktur. Türkiye Cumhuriyeti haklı olduğuna kani bulunduğu davasını
büyük ve adil hakem heyeti olmasını daima arzu ettiği ve bu sıfat ve salâhiyetinin
daha çok çetin meseleler hallinde en yüksek kudret ve kuvveti haiz olmasını
temenni eylediği Cemiyeti Akvam'a bırakmakla insanlık namına isabetli bir
1 Ayın Tarihi, S. 38, s. 94-99
2 Katılan üyelerin memnuniyetini ifade eden konuşmalar için bkz. Ayın Tarihi, s.99-106
3 bkz. Ayın Tarihi, S.38, s. 107-108
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harekette bulunmuştur. Bu suretle medeniyet namına da yüksek bir vazife ifa et
miş olmakla sadece takdir ve tebrike şayandır.
İçten ve hakikaten bağlı olduğu dostlukları rencide etmeksizin millî meselenin
hallini, Cemiyeti Akvam Konseyinde bir neticeye vardırmak hususunda gösterdiği
yüksek kiyaset, durendişlik ve vakardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
ben de sureti mahsusada tebrik ederim.
Bu tebriklerimi, teşekkürlerimi de ilave ederek, bütün İcra Vekilleri ve Büyük
Erkân-ı Harbiye Reisi arkadaşımıza tebliğ buyurmanızı rica ederim.
Kemal Atatürk1"
Bu telgrafa Başvekil İsmet İnönü tarafından şu yanıt verildi:
"Atatürk'ün Yüce Huzuruna
Yüksek iltifatınızı İcra Vekillerine ve sayın Maraşal'a tebliği ettim. Hepimizin
minnet ve şükranlarımızı sunarım. Hatay davasında Hükümetin takib etdiği usul
ve hareket yüksek şefimizin ilham ve telkini eseridir. Cemiyeti Akvamın kuvvetlen
mesine hizmet etmek bizim kanaat mahsulü olan siyasetimizdir. Bu siyaseti takdir
buyurmanız, memleketimizin aynı usulü takib etmesi için teşvik ve karar ifade
eden yeni bir teminattır. Millî davayı takib ederken, komşularımızı ve eski dost
larımızı incitmekden azami derecede sakındık.
Cumhuriyet Hükümeti vazifesini ifa esnasında münakaşa halinde bulunduğu
muattablarına itibarla hitab etmiş ve elde edilen neticeyi hakkın ve millet
lerarasında serbest münakaşanın mes'ut eseri sayarak, muvaffakiyet hissini
umumî ve müşterek tutmuştur. Medenî milletler arasında iyi geçinmek idealinin
yorulmaz pişvası olan Yüce Şefimizin idare ve siyasetiyle Türk milletinin medenî
âlemde itibarı daima yükseleceğine ve Türk siyasetinin beynelmilel âleminin en
sağlam sulh temellerinden biri olduğu gittikçe daha iyi anlaşılacağına itimadımız
vardır.
Derin ve engin tazimlerimizi kabul buyurunuz Büyük Atatürk.
İ. İnönü"2
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yürüttüğü Sancak politikasının olumlu
bir şekilde sonuçlanması üzerine İçişleri Bakanlığı Hatay ve ülkenin dört bir
yanında mitingler yapılmasını istemiş,3 bu talimat doğrultusunda ülkenin dört bir
378 Ayın Tarihi, No: 38 (1937), s. 106
379 Ayın Tarihi, No: 38, s. 107
380 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, s.372
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yanında gösteriler yapılmış, Hükümeti, Genelkurmay Başkanlığını, Cumhuriyet
Halk Partisini kutlayan çeşitli mesajlar yayınlanmıştı1
Suriyeliler ise çeşitli kentlerde gösteriler yapmışlar; Şam, Halep, Humus,
Hama, Dirzor'da dükkanları kapatmışlardır. Halep'te iki büyük gösteri düzenlen
miştir. Bir bildiri yayımlanmış, İskenderun'u kurtarmak için öğrenciler silah başı
na davet edilmiştir. Türkiye Konsolosluğu koruma altına alınmıştır. Suriye yan
lısı öğrenciler, Suriyeli yöneticilerden hesap sormak istemiş; Başvekille, İçişleri
Bakanıyla görüşmüşler, Konsolosluklara gitmişlerdir. Şam'da genel greve gidil
miş, Suriye Başbakanı, Suriyelilerin Türk dilini resmî dil olarak tanımayacak
larını, İskenderun limanından vazgeçmeyeceklerini bildirmişlerdir.2
Sancak'ın Statü ve Anayasasını hazırlamak üzere Türk, Fransız, İngiliz, Bel
çikalı ve Hollandalı uzmanlardan oluşan bir heyet, 25 Şubat 1937'den itibaren
çalışmalarına başladı. Menemencioğlu'ndan Sancak'm statüsünü belirleyen; İngiliz
üyeden Sancak'ın askerlikten arındırılması ile ilgili, Hollandalı üyeden de azınlık
ların haklarını içeren birer rapor hazırlamaları istendi. 17 Mart'a kadar yapılan
çalışmalarda bu raporlar ve bu raporlara ilişkin olarak De Caix tarafından hazır
lanan belge ele alındı. Bu arada, Milletler Cemiyeti sekreterliğinin uzmanlarından
da ekonomi, fînans, posta, transit gibi konularda raporlar hazırlamaları istendi.
22 Nisan'da yapılan toplantıda ise içişlerine ait kanunların İngiliz delegenin
başkanlığında para, gümrükler, posta, İskenderun Limanı gibi teknik konuların,
Hollanda delegesinin başkanlığındaki bir alt komisyonda incelenmesi Belçika
delegesinin ise tüm çalışmalara başkanlık etmesi kabul edildi.
Sancak'ın anayasasını hazırlamak üzere de İngiliz delegesinin başkanlığında
bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyona Türk ve Fransız müşavirlerin de katıl
ması uygun bulundu. Görüşmeler sonunda 29 Mayıs 1937'de Sancak'ın
statüsünü, Anayasasını ve bir haritasını içeren belgeler kabul edildi.
1.1. Sancak'ın Statüsü3
/. Umumî Hükümler:
Birinci Madde - Âtiyen gelecek dördüncü maddede hududu tayin edilmiş İs
kenderun sancağında âtideki prensipler carîdir:
381 Ayın Tarihi, S.38, s.69-72
382 Ayın Tarihi, S.38, s.54-69
383 Akşam Gazetesinden alınmıştır:
Milletler Cemiyeti konseyi Sancak hakkında mütehassıslar komitesinin hazırladığı statü ile
Anayasayı bugünlerde tetkika bağlayacaktır. Evvelce de yazdığımız gibi mütehassıslar
komitesinde iki nokta müstesna olmak üzere tüm anlaşma olmuştur, ihtilaflı noktalar lisan
meselesile Sancağın cenup hududundaki üç nahiyeye aittir. Konsey bu hususta karar verecek
tir. Çok mühim bir vesika olan statüyü aşağıda neşrediyoruz bkz. Ayın Tarihi, 1937, NO: 43,
s.114-128
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1- Sancak, dahilî işlerinde tam bir istiklâlden müstefit ayrı bir bütünlük teşkil
eder.
2- Sancağın haricî işleri, Suriye hükümeti tarafından tedvir olunur.
3- Sancak ve Suriye için bir gümrük ve para idaresi mevcuttur.
Bu prensiplerin tatbiki şartları bu statü ile tanzim edilmiştir. Bu prensipler,
Heyeti Umumîyesinde Sancak işlerinin tedvirine iştirak eden bütün otoritelere
mer'î ve şamildir.
Madde 2 - Sancağın anayasasile bu statü arasında bir ihtilâf ve tearuz çık
tığı takdirde statü, muteberdir.
Madde 3 - Milletler Cemiyeti konseyi statünün ve anayasanın mer'iyetini
temin için kotrol salâhiyetile teçhiz edilmiştir. Bu kontrolün mevzuu ve eşkâli 5
inci, 24 üncü ve 33 üncü maddelerde tasrih edilmiştir.
II. Sancak hududunun tahdidi
Madde 4 - (Komitenin konseye verdiği raporun 8 ilâ 11 numaralı fıkralarına
müracaat.) Raporun 8 ilâ 11 numaralı fıkraları şunlardır:
8- Komite 27 Kânunusani 1937 tarihli karar ile Basit, Bahir ve El Akrad
nahiyeleri dahil olmak üzere Sancak hududunun tahdidini tetkike davet edilmiştir.
9- Bugünkü hudutlara gelince, bunların mütehassıslar tarafından muhtasar
tarifi rapora raptedilmiş haritada gösterilmiştir.
10- Nahiyelere gelince, Türk mütehassısı, halkın millî teşekkülünü ve man
dater devleti vaktile Sancağa raptetmeğe sevketmiş olan sebepleri nazarı dikkate
alarak Bahir nahiyesinin Sancağa raptını, El Akrad nahiyesinin ithal edil
memesini ve Basit nahiyesi mukadderatının sonradan yapılacak yeni nüfus
sayımile tayin edilmesini teklif etmiştir.
11- Komitenin diğer azası, bu üç nahiyenin Sancağa tamamen veya kısmen
raptından doğacak gayri tabiî ve bozuk tahdidi haklı gösterecek hiçbir sebep görmiyorlar.
III. Milletler Cemiyeti KonseyVnin umumî kontrolü
Madde 5- Milletler Cemiyeti konseyi Sancak statüsü ile anayasaya riayet
edileceğini kontrol etmek için Fransız tabiiyetinde ve Sancakta oturacak bir
delege tayin edecektir. Konsey delegesi bu statüye veyahut anayasaya muhalif
herhangi teşriî veya hükümet muamelesini azamî dört ay müddetle talik etmek
hakkını haiz olacaktır. Bu takdirde derhal Milletler Cemiyeti konseyine müracaat
edecek ve kat 'î kararı konsey verecektir.
IV. Milletler Cemiyeti KonseyVnin karar ve tavsiyeleri
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Madde 6 - Konseyin karar ve tavsiyeleri sülüsan ekseriyetile ittihaz edilecek
ve alâkadar taraflar mümessillerinin reyleri bu ekseriyetin husulünde hesaba
dahil edilmeyeceklerdir.
V. Fransa ile Türkiye'nin elbirliği
Madde 7 - Fransa ve Türk hükümetleri, konsey tarafından verilen kararlara
riayet edilmesini temin için kendilerine yapılacak tavsiyeleri nazarı itibara
alacaklardır.
Konseyin kararına göre iki hükümet müşterek bir harekette bulunacak olurlar
ise bu hareketin eşkâli hakkında evvelce aralarında anlaşacaklardır.
VI. Vatandaşlık sıfatı
Madde 8 - Sancağın statüsü mucibince, anayasası ve kanunlarile tayin edil
miş olan hak ve vazifeleri ihtiva eden Sancak vatandaşı sıfatı, Suriye vatandaşı
sıfatını da tazammün eder. Sancak vatandaşı sıfatından mahrumiyet, Suriye
vatandaşı sıfatının ziyamı icap ettirmez.
Madde 9 - Sancak arazisi üzerinde yerleşmiş olan Suriyeliler Sancak vatan
daşı sıfatını bütün hukukile iktisap ederler. Bu statünün mer'iyete vaz'sı tarihin
de henüz tescil edilmemiş olanlar, vaziyetlerini bir sene zarfında meccanen tan
zim etmek hakkını haiz olacaklardır. Tescilde gösterdikleri teahhürden dolayı hiç
bir cezaya tâbi olmayacaklardır.
Madde 10 - Evvelki maddede mevzubahs edilen eşhas, bu statünün mer'iyete
vazı tarihinden itibaren altı ay zarfında ve her halde yeni teşriî intihabata başlanmazdan evvel Sancak vatandaşı sıfatını Sancak makamatına yapacakları
müracaatle reddedebilirler.
Madde 11 - Evli bir kadın kocasının vaziyetine ve gayri reşit çocuklar ana ve
babalarının vaziyetine tabidirler. Ana ve babaları statünün meriyete vazı esnasın
da hariçte bulunanlar 9 uncu ve 10 uncu maddelerde musarrah şartlar dahilin
de, sinni rüşde buluğlarını takip edecek sene zarfında Sancak vatandaşlığını
kabul veya ret hususunda hiyar hakkını kullanabilirler.
Madde 12 - Şu eşhas sancak vatandaşı sıfatını kazanabilirler:
A) Sancak arazisinde doğmuş olan her şahıs.
B) Bu statünün mer 'iyete vaz 'ı esnasında yirmi bir yaşından aşağı bulunan
veya babası Sancak arazisinde doğmuş olan her şahıs.
Müracaat, statünün mer'iyete vaz'ı tarihinden itibaren beş sene zarfında
yapılmalıdır ve meccanen tahkik ve takip edilecektir. Bu maddede mevzuubahs
eden eşhası, Suriye vatandaşı sıfatını haiz bulunmuyorlar ise, bu madde ile ken
dilerine bahsedilmiş olan hakkı hiyarı kullanarak iktisap edebilirler. Evli kadın
kocasının ve 18 yaşından aşağı çocuklar, ana ve babalarının vaziyetlerine
tabidirler. Bu çocuklar, sinni rüşte vâsıl oldukları zaman babalarının tabiiyetini
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haiz olduğu devlet lehinde veyahut Sancak vatandaşlığı sıfatını reddetmek
hususunda hiyar hakkını kullanabilirler.
VII. İrtibat
Madde 13 - Menafii müştereke işlerinde Suriye ve Sancak hükümetleri
aralarında irtibatı temin etmek için bu iki hükümetten her biri diğerinin nezdinde birer komiser ile temsil edileceklerdir.
Bu komiserin, hükümetin menfaatlerine temas eden tedbirler hakkında evvel
ce fikri alınacaktır.
İki teşri heyet, aynı mevzular için aralarında eşkâlini kararlaştıracakları bir
irtibat sistemi teşkil edebilirler.
VIII. Haricî İşler
Madde 14 - Suriye Hükümeti tarafından aktedilen beynelmilel itilâfhameler
15, 16, 17 ve 18 inci maddelerin kaydi ihtirazisile Sancakta tatbik olunur. Bu
itilâfnameler Sancağa dokunursa gerek akitleri ve gerek infazları bakımından 13
üncü maddede mevzubahs edilen menfaati müşterekeli maddelere bağlı telâkki
edileceklerdir.
Madde 15 - Suriye Hükümeti tarafından aktedilmiş ve bu devletin istiklâline
ve hâkimiyetine herhangi bir vecih ve suretle dokunacak mahiyette olan beynel
milel herhangi bir itilâf ve ayni tesirleri yapacak beynelmilel herhangi bir karar,
Milletler Cemiyeti konseyinin evvelce resmî muvafakati alınmadıkça, Sancakta
tatbik edilmeyecektir.
Madde 16 - Sancak hükümeti, mahiyeti itibarile doğrudan doğruya kendi
salâhiyetine ait bir işe taallûk eder ve Sancağın esaslı menfaatlerine mugayir ad
dettiği beynelmilel herhangi bir itilâfın imza edilmezden evvel zirde zikredilen
şartlar altında hususî bir tetkika tâbi tutulmasını istemek hakkını haiz olacaktır.
Madde 17 - Bu tetkik iki komisere tevdi edilecek ve bunlar münasip görecek
leri eksperleri bu tetkika iştirak ettirebileceklerdir.
İki komiser arasında itilâf hâsıl olmadığı takdirde bunlar Milletler Cemiyeti
delegesini müzakerelerine iştirak etmeğe davet edeceklerdir.
Devamlı bir İhtilâf halinde Milletler Cemiyeti delgesi meseleyi konseye arzedecek ve konsey de 6 ncı madde de musarrah şartlar dairesinde karar verecek
tir.
Madde 18 - Sancak hükümeti, münhasıran Sancağın menfaatlerine taallûk
eden beynelmilel bir itilâf aktini faydalı gördüğü takdirde Suriye Hükümetine
malûmat verecektir. Şayet Suriye Hükümeti böyle bir müracaatı kabulden istinkâf
eder veyahut girişilen müzakereler şayanı memnuniyet şartlar dairesinde cereyan
etmezse Sancak Hükümeti, bu meselenin bir tetkiki mahsusa tâbi tutulmasını is580

temek hakkını haiz olacaktır. Bu takdirde 17 nci madde hükümleri dairesinde
hareket edilecektir. Sancağın Suriye Hükümeti nezdindeki komiseri, bu maddede
kaydedilen müzakerelerin inkişafını istişarî mahiyette takip edecektir.
Madde 19 - Suriye devletinin diplomatik ve konsolosluk mümessilleri, San
cağın menfaatlerini ve Sancak vatandaşlarını himayeye memurdurlar.
Madde 20 - Sancakta bulunan ecnebi konsolosların salâhiyetnameleri Sancak
otoritelerinin mütaleası alındıktan sonra Suriye Hükümeti tarafından verilir.
Madde 21 - Sancak vatandaşlarının pasaportları, dahilde Sancak makamatı
ve hariçte Suriye sefir ve konsolosları tarafından Suriye Hükümeti namına
verilecektir.
IX. Sancağın askerlikten tecridi
Madde 22 - Sancak askerlikten tecrit edilmiştir. Sancak arazisinde şu husus
lar yasaktır:
1- Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tecemmüü ve her ne sebeple olursa ol
sun hattâ transit suretile bile olsa bu gibi kuvvetlerin Sancak arazisine ithali.
2- Mecburi her nevi askerî mükellefiyetin vaz 'ı.
3- Sancak makamatı veyahut eşhası hususiye tarafından kara, deniz, hava
muharebelerine yarayacak mühimmat ve malzemenin imal, hattâ transit maksadile bile olsa ithali ve bulundurulması.
4- Kara, deniz ve hava muharebelerine yarar veya buna mahsus tahkimatın
inşa ve idamesi.
Madde 23- Evvelki maddenin hükümlerile beraber nizam ve huzuru temin ve
idameye mahsus olarak Sancak tarafından kâfi miktarda polis ve jandarma kuv
vetleri teşkil edilecektir. Sancak Hükümeti bu kuvvetler için lâzım olan silâh,
mühimmat ve malzemeyi ithal edebilecek ve bulundurabilecektir.
Madde 24 - 22 ve 23 üncü maddelere muhalif her türlü hareket, Milletler
Cemiyeti delegesi tarafından konseye bildirilecektir. Fransız, Türk ve Suriye
hükümetleri, bu kabil muhalif hareketleri konseye bildirmek hakkını haiz olacak
lardır. Konsey bu gibi hallerde ahval ve vaziyet icabı muvafık ve müessir göreceği
surette hareket edecek ve talimat verecektir.
X. Ekalliyetler
Madde 25 - Bütün Sancak sakinleri doğum, milliyet, dil, cins veya din farkı
gözetilmeksizin hayatlarını himaye ve hürriyet bakımından tam ve kâmil bir
himayeden müstefit olacaklardır. Umumî nizam, sükûn ve ahlâk ile gayri kabili
telif olmıyan din, mezhep ve ukde âyinlerini gerek umumî ve gerek hususî serbest
çe icra etmek hakkını haiz olacaklardır.
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Madde 26- Bütün Sancak vatandaşları kanun huzurunda müsavi olacaklar,
ırk, dil ve din farkı gözetilmeksizin aynı medenî ve siyasî haklardan istifade
edeceklerdir.» Irk, din ve lisan farkı medenî ve siyasî haklardan istifade ve bilhas
sa umumî hizmetlere kabul, memuriyet ve muhtelif sanat, meslek ve sanayii ifa
bakımından hiçbir Sancak vatandaşına zarar vermeyecektir.
Sancağın her vatandaş tarafından gerek hususî münasebetlerinde ve ticaret
te ve gerek din ve mezhep, matbuat ve neşriyat sahalarında ve gerek umumî top
lantılarda herhangi bir lisanın serbestçe kullanılması hususunda hiçbir kayıt
konulmayacaktır.
Madde 27 - Irk, dil, mezhep ekalliyetlerine mensup vatandaşlar, Sancağın
diğer vatandaşlar gibi filen ve hukuken aynî muamele ve teminattan istifade
edeceklerdir. Bilhassa kendi masraflarile her türlü hayırperver, dinî ve içtimaî
müesseseleri her türlü mektepleri ve başka her türlü tahsil ve terbiye mües
seselerini tesis, idare ve kontrol etmek ve bunlar da kendi lisanlarını ve âyinlerini
serbestçe kullanmak ve yapmak hususunda müsavi bir hakka mâlik olacaklardır.
Madde 28 - Sancak Hükümeti ırk, din veya dil ekalliyetlerinin çok miktarda
bulundukları mıntaka ve şehirlere ilk mekteplerde, ilk tahsilin bu vatandaşların
çocuklarına kendi lisanlarîle verilmesi için teshilât gösterecektir. Bu kayıt, San
cağı mezkûr mekteplerde resmî bir lisanın tahsilini mecburî kılmaktan men et
meyecektir.
Madde 29 - Irk, dîn veya lisan ekalliyetlerinin çok miktarda bulundukları
mıntaka ve şehirlerde bu ekalliyetler Sancağın umumî, beledî vesair bütçelerin
den tahsil, mezhep veya hayır maksadile ayrılacak tahsisattan âdilâne bir hisse
alacaklardır.
Madde 30 - Sancak, ırk, din veya dil ekalliyetlerine mensup vatandaşlar hak
kında aile ve şahsî statülerini kendi huku veya örf ve âdetleri mucibince hal ve
fasletmek hususundaki hıyarlarını takyit edecek hiçbir hüküm vazetmiyecektir.
Madde 31 - Sancak, ekalliyetlerin dinî ve mezhebî müesseselerine ve mezar
lıklarına her nevi himayeyi bahşedecektir. Elyevm Sancakta mevcut dinî teşekkül
lere mezhebî ve hayırperver müesseselere her nevi kolaylık ve himaye gösterecek
ve elyevm mevcut olan bu kabil müesseselere lâzım olan kolaylıklardan hiçbiri
yeni dinî, mezhebî ve hayırperver müesseselerin teşkili için esirgenmeyecektir.
Madde 32 - Teşriî meclis intihabatı, anayasada tayin edilecek şekiller
mucibince nisbî temsil usulile yapılacaktır. Ekalliyetler, iyi bir idarenin ihtiyacı
nisbetinde bütün umumî husumetlerde âdilâne bir surette temsil edileceklerdir.
Madde 33 - Evvelki onuncu faslın maddelerinde mevcut ve ırk, lisan veya din
ekalliyetlerine mensup ekalliyetlere müteallik hükümler, Milletler Cemiyetinin
zamanı altına konulmuşlardır. Milletler Cemiyeti Delegesi, bu maksatla konsey
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tarafından tayin ve tesbit edilecek eşkâl ve şartlar dairesinde cemiyete her türlü
müfit malûmat verecektir. Vazifesinin ifası için lüzumlu göreceği malûmatı Sancak
otoritelerinden istemek hakkını haiz olacaktır.
Ekalliyetlerin müracaatları delegeye hitap edecek ve delege tarafından
nazarı dikkati celbedecek mahiyette görüldüğü takdirde mumaileyh tarafından
konseye bildirilecektir. Bu takdirde kendisinin ve Sancak Hükümetinin müta
laalarını ilişik olarak gönderecektir.
Milletler Cemiyetinin konseyde temsil eden her azası, ekalliyetlere taallûk
eden statünün her türlü ihlâl veya ihlâl tehlikesi hakkında konseyin nazarı dik
katini celbedecektir. Konsey, vaziyet icabı münasip ve müessir göreceği şekilde
hareket edecek ve talimat verecektir.
XI. Gümrük idaresi
Madde 34 - Suriye ve Sancakta gümrük işleri bir surette tedvir olunuyor.
Gümrük işleri atideki şartlar altında tedvir edilir.
a) Gümrük rejimi Sancak ve Suriye için birdir. Bunlar, bir gümrük mıntakası
teşkil ederler. Bu mıntaka dahilinde ticarî eşya sevk ve nakli serbesttir.
b) İstihlâk vergileri 35 inci maddede musarrah komisyonun muvafakati ol
madıkça, veyahut 37 nci maddede musarrah şekilde hareket edilmedikçe vaz ve
tarh edilmezler.
c) 35 inci maddedin kaydi ihtirazisi altında, Suriye ve Sancak gümrük
idareleri ayrı ve farklı olacaklardır.
Madde 35 - Suriye 'nin dört ve Sancağın iki mümessilinden mürekkep olan ve
13 üncü maddede zikredilen iki komiseri ihtiva eden muhtelit bir komisyon müş
tereken tedviri temin için teşkil edilmiştir. Bu komisyon :
a) Gümrük rejimini ve tatbik usullerini tayin eder.
b) Bu maksatla alâkadar iki daireye faydalı göreceği talimatı verir.
c) Bu idarelerin ajanları üzerinde inzibatî kuvvetini icra eder.
d) Gümrük işlerinin tedvirini kontrol eder ve lüzumlu görürse bu vazifenin
ifasında kendisine yardım için mahallinde ajanlar memur eder. Muhtelit komis
yonun kararları ekseriyetle verilir.
Madde 36 - Suriye ve Sancak arasında aktedilecek bir itilâfname mucibince
tahsil vesair masraflar hesap edilerek Suriye ve Sancağın gümrük hâsılatından
hisseleri tayin edilecektir. Her halde Sancağa verilecek hisse, hâsılatın yüzde
onundan aşağı olmayacaktır. İhtilâf zuhurunda 38 inci madde mucibince hareket
edilecektir.
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Madde 37 - Muhtelit komisyonda bulunan Sancağın iki mümessili, komisyonun
herhangi bir kararile Sancak hukukunun ihlâl edilmiş olduğu fikrinde ise, komis
yonun Milletler Cemiyeti delegesinin riyasetinde aktedeceği başka bir içtimada
meselenin yeniden müzakeresini istemek hakkını haizdirler. Şayet bu yeni içtimada
itilâf hâsıl olmaz, Sancağın iki mümessili talep eder ve Milletler Cemiyeti delege
si de meselenin bu şekilde hareketi icap ettirecek derecede mühim olduğu
mütaleasında bulunursa kat 'î kararını vermek için meseleyi konseye arzeder.
Diğer bütün ahvalde ihtilâf komisyonun ittifak ârasile intihap edilen bir
hakeme arzolunur. Bu hakem, Milletler Cemiyeti delegesi olabilir. Şayet, komis
yon hakemin intihabında itilâf etmezse hakem Milletler Cemiyeti umumi kâtibi
tarafından tayin olunur.
XII. Para İşleri
Madde 38 - Suriye ve Sancağın Suriye lirası para cüzütamı olmak üzere ayni
para sistemine maliktirler. Diğer memleketler bu sisteme iştirak edebilir.
Madde 39 - Sancak Suriye 'nin bir ihraç bankasile aktedeceği mukaveleye il
tihak edecektir. Bu iltihak, Sancağa, Suriye'ye mümasil haklar bahşedecek ve
kendi hususî hak ve menfaatlerini koruyacak mahiyette olacaktır. Mukavele, San
cak ve Suriye arazisi dahilinde ayni kıymeti haiz olarak banka biletleri ihracı
meselesini tanzim edecektir. Şayet bir hükümet talep ederse bu banka biletlerinin
bir kısmı Suriye 'nin bir kısmı da Sancağın damgasını da ihtiva edecektir.
Madde 40 - Suriye ile Sancak arasında aktedilecek itilâfname, banka biletleri
ihracı imtiyazının bahsinden tevellüt edecek kâr ve menfaatlerde Suriye ile San
cağın hissesini tayin edecektir. Her halde Sancağa verilecek hisse, kâr ve men
faatin yüzde onundan aşağı olmayacaktır. İhtilâf zuhurunda mesele 42 inci mad
de mucibince halledilecektir.
Madde 41 - Suriye ile Sancağın titr, terekküp ve ağırlık bakımından aynı ve
aynı kıymeti haiz olan ufaklık para bastırmak hıyarını haizdirler.
Madde 42 - Suriye ile Sancak arasında bir anlaşma husulünü istilzam eden
bütün para işleri 13 üncü maddede musarrah iki komiserin tetkikına arzedilecek
ve 37 inci madde mucibince hareket edilecektir.
XIII. İskenderun Limanı
Madde 43 - Türkiye transit ihtiyacatı için en gen:? mikyasta İskenderun
limanından istifade etmek hakkını haiz olacaktır. Bu maksatla Sancak Hükümeti
tarafından Türkiye 'ye limanda, kullanmak için kâfi genişlikte ve Türk gümrük
idaresi altında bulunacak bir saha kiralayacaktır.
Bu kiralama, senevi muayyen bir miktar Suriye altını lirası mukabilinde elli
sene müddetle aktedilecektir. Kiralanacak saha dahilinde bulunan ve Sancak
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hükûmetile iskenderun belediyesine ait olan arazi ve her nevi inşaat, bilâ bedel
Türkiye 'ye teslim edilecektir.
Kiralanan saha dahilinde bulunan ve eşhası husiyeye ait olan arazi ve her
nevi inşaat, Sancak Hükümeti tarafından istimlâk edileceklerdir. Bu istimlâk
bedelleri Türkiye Hükümeti tarafından ödeneceklerdir.
Madde 44 - Serbest Türk Mıntakası, namını alan bu saha, Sancak arazisinin
bir cüzünü teşkil eder ve bilhassa polis ve adliye hususunda Sancağın dairei
kazaiyesine dahildir. Fakat bu mıntaka, Türkiye 'nin bir gümrük sahası telâkki
edildiğinden Türkiye Cumhuriyeti gümrük makamatı tarafından idare edilecektir.
Sancak makamatına ait olan polis ve adliye hizmetini görmek için yalnız
liman reisi, serbest Türk mıntakasına girmek hakkını haizdir.
Şayet liman reisi, adliye makamının bir müdahalesine lüzum görürse tahkikat
Sancak adliye makamatı tarafından yapılacak ve Türk serbest mıntakası müdür
lü ğü lâzım gelen yardımda bulunacaktır.
Madde 45 - Serbest Türk mıntakasının bütün memur ve müstahdemini Türkiye
tarafından tayin edilecektir. Türkiye, bunların listesini Sancak Hükümetine tebliğ
edecektir. Bu mıntakada gemilerin yanaşması, yükletme ve boşaltma işlerinin
kontrolü ve umumiyetle liman reisi tarafından ifade edilen bütün servis, Türkiye
Hükümetince tayin edilmiş bir memur tarafından İskenderun limanı reisinin
nezareti altında görülecektir. Türk gümrük memurları Sancağa transit suretile
serbest Türk mıntakasına giren veya çıkan gümrük makamatına, eşyayı ticariye
manifestolarile yolcuların liste kopyelerini vereceklerdir. Bu manifesto kopyelerinin tevdii, hiçbir veçhile eşyayı ticarîye ve yolcuların transitine engel ol
mayacaktır.
Madde 46 - Cer etmek ve klavuzluk yapmak ve saire gibi fiilen ifa edilen nor
mal hizmetlerin mukabilinde alınan ücret veyahut Türk serbest mıntıkası haricin
de kurulan fener, himaye tesisatı, ve saire için alınan makul, umumî ve mutat
liman resmi müstesna olmak üzere Türkiye Hükümeti tarafından vaz ve tarh
edilenlerin haricinde Türkiye 'den transit suretile gelen veyahut Türkiye 'ye tran
sit olarak giden eşyadan ve mezkûr mıntıkaya yanaşan gemilerden diğer hiçbir
resim ve vergi alınmayacaktır. Liman reisinin müdahalesine dair 45 inci mad
denin hükümleri ihlâl edilmeksizin Sancak makamatına evvelce haber vermek
sizin ve onların nezareti olmaksızın bu gemiler, hamule ve yolcularını çıkarmak
ve yüklemek için rıhtımlara yanaşabileceklerdir.
Madde 47 - Serbest Türk mıntakası dahilinde vapurların yanaşması, yüklerini
boşaltması ve yüklemesi, antrepolara konulması vesaire gibi bütün inşaat ve
tesisat Türkiye Hükümeti tarafından ya doğrudan doğruya veyahut müteahhitler
vasıtasile ve kendi masraflarile yapılacaktır.
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Bu tesisat ve inşaat için mutat resimler, Türkiye Hükümeti tarafından vaz ve
kendi nefine olarak tahsil edileceklerdir. Türkiye Hükümeti tarafından serbest
mıntıkada yapılacak tesisat, Sancak Hükümetince iskenderun limanının inşası
için kabul edilecek plânın heyeti umumîyesine uygun olacaktır.
Madde 48 - Türkiye 'den gelen ve Türkiye 'ye giden eşya ve yolcular, Türk
hudutlarından serbest mıntakaya ve serbest mıntakadan Türkiye hududuna kadar
transit telâkki edilecekler ve Sancak makamatı tarafından hiçbir resim ve vergiye
tâbi tutulmayacaklardır. Onlar hakkında tatbik edilecek nakliye tarifesi makul bir
nispette olmalıdır. Hiçbir farkı tazammun edemeyecektir.
Madde 49 - İskenderun 'u Türk topraklarına bağlayan şimendifer hattına ser
best mıntakayı bağlamak için Türkiye Hükümetine bütün kolaylıklar gösterilecek
tir.
Madde 50 - Bu statünün 43 ilâ 49 uncu maddelerinin tatbiki teferruatı, Türkiye
ile Sancak Hükümeti arasında, Sancağın haricî işleri için musarah usul ve
muamele mucibince aktedilecek bir mukavelei mahsusa ile hal ve tanzim edilecek
tir. Bu mukavele bilhassa sıhhî işlere ve serbest Türk mıntakasına yanaşıp
hamulelerinin bir kısmını Sancaktan gelen ve Sancağa giden ve yahut Sancak
tarikile transit geçecek eşya teşkil eden vapurlara dair hükümleri ihtiva edecektir.
Madde 51 - Serbest Türk mıntakasından başka, limanın diğer kısımlarında
transit olarak Türkiye 'den gelen veya Türkiye 'ye giden eşya ve yolcularla Türk
bayrağını taşıyan gemiler, nakliyat ve transit serbestisi hakkında 1921 senesinde
toplanan umumî konferansın kabul ettiği statünün hükümleri ve bahri limanlarla
şimendifer yollarının beynelmilel rejimleri statüleri için 1923 senesinde toplan
mış olan nakliyat ve transit konferansı tarafından kabul edilen maddeler mucibin
ce Sancağın eşya ve yolcuları ve Sancakta tescil edilmiş olan gemiler ile müsavi
bir muameleye tâbi tutulacaklardır.
Madde 52 - Serbest Türk mıntakasında kullanılacak işçiler tercihen yerli halk
arasından tedarik edilecektir.
Madde 53 - Bu faslın yukarıda zikredilen maddelerinin tatbiki yüzünden
doğabilecek ihtilâflar, statünün transit serbestisi hakkındaki 13 üncü maddesi
mucibince halledilecektir.
XIV. Posta ve telgraf
Madde 54 - Posta, telgraf ve telefon servisleri için Sancak ve Suriye posta
idareleri yeknasak bir servis temin etmek için bir itilâf aktedeceklerdir.
Bu itilâfın akünde ihtilâf çıktığı takdirde iki hükümete müracaat edilecektir.
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Sancak, dahilî servisleri için posta pulları çıkarmak hakkını haiz olacaktır.
Sancak beynelmilel servis için kabul edilecek beynelmilel posta birliğine kabul
edilmesini talep etmek hususundaki hakkını kullanıncaya kadar Suriye idaresinin
bir cüzü olacaktır.
XV. Meriyete koymak
Madde 55 - Sancağın statüsü ve anayasası Milletler Cemiyeti tarafından
tayin edilecek tarihte mer 'iyete girecektir. Mandanın devamı müddetince statü ile
Anayasa mezkûr mandanın icrası ile kabili telif imkân ve vüs'at nisbetinde tatbik
edileceklerdir.
1.2. Sancak Anayasası
A) Umumî Hükümler
Madde l - Bu kanuna "Sancak Anayasası" nâmı verilmiştir.
Madde 2 - Anayasası, ancak statüde gösterilen şartlar tahtında tatbik ve tadil
edilebilir.
Madde 3 -Bu anayasanın tatbik mevkiine konulduğu tarihten inbaren Sancak
şimdiki idarenin bütün matlup ve zimmetlerini üzerine alacaktır. 27 İkincikânun
1937 tarihinden evvel verilmiş olan imtiyazlar, kanunlar, nizamnameler ve amme
hizmetlerine tayin edilmiş olan memurlar başka bir şekilde verilmediği takdirde,
kanunî müktesep haklar mahfuz kalmak şartile Sancağın salâhiyettar makamları
tarafından memuriyetlerinde ipka edileceklerdir.
Madde 4- Hükümet teşkilâtına taallûk eden beşinci maddeden 27 nci maddeye
kadar olan maddeler Sancak Meclisi tarafından ikmâl ve tadil edilebilirler. San
cak Anayasasında yer alacak olan ilâveler Sancak Meclisi ekseriyeti tarafından
üçer aylık fasıla ile iki defa tasvip edilmek lâzımdır.
Tadillerde aynı şartlar tahtında yapılmalıdır. Anayasa, beş sene geçmeden
evvel ahkâmile sureti mahsusada tayin edilen haller müstesna hiçbir tadile uğrayamaz. Sancağın unvanı Anayasada yapılacak ilâveler için mer 'î hükümler
dairesinde meclis tarafından değiştirilebilecektir.
B) Hükümet Teşkilâtı
Birinci Fasıl
Teşriî kuvvet
Madde 5 - Sancak halkı namına teşriî kuvvet meclis tarafından ifa olunur.
Meclis dört sene müddetle intihap edilen kırk azadan mürekkep tek meclistir.
Madde 6 - Meclis intihabatı iki derecelidir.
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Madde 7 - Medenî haklarından iskat edilmek veya kanunen tesbit edilmiş ve
salâhiyettar makamlar tarafından tasdik olunmuş şahsî bir maluliyet neticesinde
rey vermek hakkından istisna edilmemiş ve yirmi yaşını tecavüz etmiş bütün San
cak erkekleri birinci derecede müntehip olurlar
Madde 8 - Birinci derecede müntehip olmak için okuma yazma bilmek şart
tır, ikinci dereceli müntehip olmak içinde aynı şartları haiz ve lâakal yirmi beş
yaşında olmak şarttır.
Madde 9 - Birinci derecede müntehipler on beşinci maddede gösterilen
komisyon murahhaslarının huzurunda Türk, Alevi, Arap, Ermeni, Rum - Ortodoksu, Kürt ve diğer cemaatlerden birine mensup olduğuna dair cetvellere
yazılırlar. 15 inci maddede gösterilen komisyon bu maddede zikredilen
ameliyenin kapanış ta-rihini ve bu kapanış tarihile birinci derece intihap arasın
da geçecek müddeti tayin eder.
Madde 10 - Bir cemaate mensup olarak yazılan müntehiplerin adedi, Sancak
Heyeti Umumîyesinde bu cemaate verilecek mebus ve ikinci müntehip adedini
tayin eder. Bu ameliyenin neticesi ne olursa olsun her cemaate asgarî miktarda
şu mebus adedi temin edilmiştir.
Türk cemaati

8

Alevî cemaati

6

Arap cemaati

2

Ermeni cemaati

2

Rum - Ortodoks cemaati

2

Madde 11 - Her yüz birinci müntehip için bir ikinci müntehip seçilecektir.
Madde 12 - İntihap dairesi kazadır. Rey vermek mıntakası nahiye veya
mahalledir. Aynı nahiyede iki rey verme şubesi tesis edilebilir.
Madde 13 - Meclis azaları, ikinci müntehipler tarafından seçilirler.
Madde 14 - İkinci derece üzerinde intihap, gizli reyle yapılır. Namzetler lis
teleri cemaatler tarafından tertip olunurlar. Her müntehibe mensup olduğunu
beyan ettiği cemaat namzetlerinin isimlerini muhtevi yalnız bir rey puslası ve
rilir.
Madde 15 - Birinci intihabat muameleleri azaları Milletler Cemiyeti kon
seyince tadil edilecek bir komisyon tarafından icra ve kontrol edilecektir.
Bu komisyon Türkiye ile Fransa 'dan gayri, Milletler Cemiyeti azası olan dev
letler tebaasını ihtiva edecek ve buna Türk, Alevî, Arap, Ermeni, Rum - Ortodoks
cemaatinin yerli mümessilleri iştirak edeceklerdir.
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Madde 16 - Kanun neşretmeğe teşebbüs, meclis azasile icra kuvvetine aittir.
Bununla beraber, masraf, veyahut vergi vaz, tadil ve lağvını müstelzim kanun neş
rine teşebbüs yalnız icra kuvvetine aittir.
Madde 17 - Kanun olmadıkça vergi vaz ve tarh ve hiçbir istikraz aktedilemez.
Her sene icra kuvveti, meclise gelecek sene için bir bütçe projesi bir bütçe
kanunu tevdi eder. Muktezi krediler, meclis tarafından tasdik edilmiş olmadıkça
sene içinde hiçbir masraf yapılamaz. Her senenin hitamında, o seneye ait kat'î
hesaplar bir kanunla tesis edilmiş müstakil bir organ tarafında tetkik edildiktan
sonra meclise verilir.
Madde 18 - Bu anayasanın hükümleri hilâfında bir hüküm olmadıkça kanun
lar ekseriyetle kabul edilir. Ekseriyet nisabı, meclisi teşkil eden azanın yarısıdır.
İkinci Fasıl
İcra kuvveti
Madde 19 - icra kuvveti Sancak halkı namına Sancak reisi ve bir icra heyeti
tarafından ifa olunur.
Madde 20 - Reis beş sene müddetle meclis tarafından intihap edilir, bu
anayasa ile kendisine sureti mahsusunda bahşedilmiş olan salâhiyet ve imtiyaz
ları istimal eder. Maaş ve masuniyetten istifade eder. Bunlar, memuriyeti esnasın
da kendi aleyhine olarak tadil edilemezler.
Madde 21 - Reis, resmî merasimde Sancağı temsil eder. Kanunla tayin edil
miş hudutlar dairesinde, af hakkını istimal eder. Umumî af, ancak bir kanunla
bahsedilebilir.
Madde 22- Meclis tarafından kabul edilen bütün kanunlar reis tarafından
neşir ve ilân edilirler. Hiç bir kanun neşir ve ilân edilmeden mer'iyet mevkiine
giremez. Reis, meclisçe kabulünü takip eden ay zarfında bir kanunun neşir ve
ilânını tehir edebilir ve arzetmeyi münasip göreceği mülâhazatla yeniden tetkikini
meclisten isteyebilir. Yeni müzakere iadeden bir ay geçmedikçe vuku bulamaz.
Reis bu ikinci müzakere neticesinde, kabul edildiği şekilde kanunu neşir ve ilân
etmeğe mecburdur.
Madde 23 - Sancak reisi, icra kuvvetinin fikrile meclisi feshedebilir. Bu tak
dirde bilâteahhur yeni intihabat yaptırmağa mecburdur.
Madde 24 - Meclise karşı mesul bir icra heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyet bir
şef ve kendisi tarafından intihap edilmiş azamî dört azadan mürekkeptir. İcra
heyeti şefi, Sancak Reisi tarafından seçilir.
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Üçüncü Fasıl
Adli kuvveti
Madde 25 - Adliye kuvveti, Sancak halkı namına kanunen tesis edilmiş mah
kemeler tarafından icra olunur. Azası, Sancak reisi tarafından tayin edilecek bir
temyiz divanı bulunacaktır. Diğer temyiz azasile istişare edildikten sonra kanun
la muayyen usul ve şerait altında Sancak reisi tarafından azledilebileceklerdir.
Madde 26 - Temyiz divanı kanunun kendisine bahşettiği hususat ve Sancağın
bütün mahkemelerinin kararları hakkında nakz ve iadei muhakeme salâhiyetini
istimal eder. İcra heyeti, divanı temyiz ile mahkemelerin karar ve hükümlerini in
faza mecburdur. Kuvvei adliyenin kararları, diğer bir kuvvet tarafından ıslah ve
tadil edilemezler.
Madde 27 - Temyiz divanile mahkemeler, kanunların anayasaya muvafık olup
olmadığını tetkik etmeğe salâhiyettar değillerdir.
C) Hukukî Esasiye
Madde 28 - Kanunun tayin ve tesbit etmiş olduğu usul ve şerait haricinde hiç
bir fert tevkif, isticvap, hürriyetinden mahrum ve mahkûm edilemez.
Madde 29 - Mesken taarruzdan masundur. Kanunun tayin ettiği ahval
haricinde meskenlerde taharriyat veya tahkikat yapılamaz.
Madde 30 - Vicdan hürriyeti mutlaktır. Vatandaşlar, arzu ettikleri dini seç
mekte serbesttirler. Sancağın resmî dini yoktur.
Diğerinin zararına olarak bir din veya mezhebe hiçbir imtiyaz verilemez.
Madde 31 - Mezahip nazırları vazifeleri esnasında otoritelerini siyasî
gayelerde kullanamazlar.
Madde 32 - Bir müracaata muhatap olan her makam makul bir müddet zar
fında cevap vermeğe mecburdur.
Madde 33 - İlk tahsil mecburîdir. Resmî veya hususî mekteplerde verilebilir.
Resmî mekteplerde din dersleri ihtiyarîdir ve ebeveyn ile velilerin arzularına ve
kendi mezheplerine göre verilir.
Madde 34 - Matbuat ve neşir hürriyeti, içtima ve cemiyet teşkili hürriyeti,
kanunca musarrah şartlar dahilinde müemmendirler.
Madde 35 - Umumun menafii için ve kanunun tayin ettiği şekiller ve haller al
tında, hiçbir fert evvelce muhik bir tazminat almadıkça mülkünden mahrum edil
mez. Bu tazminat miktarı hakkında ihtilâf çıktığı takdirde adliye yolu açıktır.
Madde 36 - Hidematı âmme memurları veyahut mahallî idareler tarafından
bir vatandaşın şahsına veya malına zarar vermiş olan her suiistimal, alâkadara
salâhiyettar mahkemeye müracaat hakkını verir.
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Madde 37- Vahim kargaşalıklar veya isyan çıktığı takdirde meclis, bir kanunu
mahsusla Sancak arazisinin bir kısmında ve yahut tamamında şahsî hürriyetleri
muvakkaten tecil veya tahdit edebilir. Müstaceliyet halinde Sancak reisi, buna
mümasil tedbirler emredebilir. Bu takdirde en kısa müddet zarfında meclisi iç
timaa davete mecburdur.
Statü ve Anayasanın 29 Kasım 1937'den itibaren uygulanması kararlaştırıldı.1
Türkiye ilkeleri belirlenen yeni sistemin Sancak'ta vakit geçirilmeden uy
gulamaya konmasını istedi. Aynı gün Türkiye ve Fransa Dışişleri Bakanları
Cenevre'de Sancak'ın toprak bütünlüğünü ve Türkiye-Suriye sınırlarını güvence
altına alan bir andlaşmayı da imzaladılar. Ancak Suriye Araplar ile Fransız
yöneticilerin tutumu yeni güçlüklen doğurdu.
Statü ve Anayasa gereğince Hatay'da seçimlerin yapılabilmesi için öncelikle
bir düzenlemenin yapılması gerekiyordu. Bu düzenlemeyi yapmak üzere Millet
ler Cemiyeti İngiliz Delegesi Reid başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Bu
komisyonun hazırladığı 87 maddelik seçim yönergesi, bilgi için Türkiye Cum
huriyeti Hükûmeti'ne de gönderildi. Türk Hükümeti kendisine danışılmadan
hazırlanan bu yönergeyi onaylamadığını açıkça belirtti. Milletler Cemiyeti, Tür
kiye'nin protestosunu haklı buldu ve seçim yönergesini görüşmek üzere bir
heyetin Cenevre'ye gönderilmesini istedi. Numan Menemencioğlu başkanlığında
Tank Emin, Şinasi, Ethem Menemencioğlu, Mehmet Ali ve Antalya Milletvekili
Tayfur Bey'den oluşan Türk Heyeti Cenevre'ye gönderildi. 7 Mart 193 8'de
yönerge incelenmeye başlandı. Türk Heyeti, yeni bir proje sundu. Uzun görüş
melerden sonra 94 maddeden oluşan yeni bir seçim yönergesi kabul edildi. Tür
kiye temsilcileri seçimleri izlemek üzere Sancak'a gönderilecek Milletler
Cemiyeti Heyeti'nin içinde Yunan ve Yugoslavyalı üyelerin de bulunmasını is
tedi.2
Yeni seçim yönergesi, 21 Nisan 1938'de yürürlüğe kondu. Öncelikle yapıl
ması gereken iş, Sancak'ta yaşayan toplulukların hangi dinî cemaate bağlı olduklannı saptamaktı. Milletler Cemiyeti Türk, Alevi, Arap, Ermeni, Rum Ortodoks
ve Kürt Cemaatlerini milletvekili seçecek cemaat; Çerkeş, Marunî, Dürzî, İsmailî,
Melkit, Musevî ve Lâtinleri de "diğer cemaatler" olarak benimsemişti.3 Günde
200-300 kişinin kaydını yapabilecek seçim komisyonları oluşturuldu. Bunlar saat
1 bkz. İsmail Soysal, a.g.e., s.560-57264
2 Bu üyeler için bkz. Ayın Tarihi, S.53, s. 122
3 Ayın Tarihi, S.54, s.236
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8'den 18'e kadar çalışacaktı. Köylülerin toplu olarak muhtarlarıyla birlikte seçim
komisyonuna başvurmaları istendi. Komisyon 1 Temmuz 1918'den önce doğmuş
olan erkekleri cemaatlere kaydedecek böylece seçmenleri tesbit etmiş olacaktı.
Daha sonra ikinci seçmen sayısı saptanacak, ikinci seçmenler seçilecek, ikinci
seçmenlerde milletvekillerini seçecekti. Her cemaate kaydını yaptırana ayrı renk
te bir seçim kartı verilecekti.
Seçimler, 3 Mayıs 1938'de Milletler Cemiyeti seçim komisyonunun
denetiminde başladı.1 Ancak olaylar da o gün başladı. Türk yanlıları ile karşıtları
Antakya'da çatıştılar. Bu durum Milletler Cemiyeti'nin seçim izleme komis
yonuna iletildi.2 Antakya'da çıkan Yenigün Gazetesi 4 Mayıs'tan başlayarak 4.
sayfasını Fransızca çıkarmaya ve seçim yolsuzluklarından Milletler Cemiyeti'nin
seçimleri izleme heyetini haberdar etmeye çalıştı. 6 Mayıs'ta İskenderun'da Usbe ve İttihadî Vatanî üyeleri şapkalı gördükleri kişilere saldırarak olay çıkardı.
Yenigün Gazetesi 7 Mayıs'ta Halep'te oturan Suriyeli ve Lübnanlıların kamyon
larla Sancak'a taşınarak nüfusa kayıt yaptırdıklarını, İttihadi Vatan Cemiyeti
üyelerine hem Antakya hem de İskenderun'dan nüfus kağıdı verildiğini, bu
Cemiyetin köylere silahlı adam göndererek halkı korkuttuğunu yazdı. Kırıkhan
ve İskenderun'da Türk yazılmak isteyen ailelere baskı yapıldığını, şiddete baş
vurulduğunu, Antakya'nın Dörtayak Mahallesi'nde jandarmaların bir Türk kah
vesine saldırdığını Anadolu Ajansı bildirdi.
Antakya'da çıkan Elurube Gazetesi'nde "Ey Alevi, Türkleri ez, Kuranı
Kerimde böyle buyuruyor, aranızda fitne olmamak için onları öldürün, çünkü fit
ne katilden daha fenadır" diyen Sancak Arap Teşkilât-ı Âli Komisyonunun bil
dirilerini yayınlayarak Alevileri isyana kışkırttı.3 İskenderun'da yaşayan Alevi
önderleri "Atatürk'e, Milletler Cemiyeti 'ne ve Alî Komisere " birer telgraf çekerek
İskenderun'da seçim özgürlüğünün kalmadığını, muhalefetin hükümetle birlikte
kendilerine baskı yaptığını belirttiler ve seçim özgürlüğünün yeniden sağlanması
için yardım istediler.4 Suriye'de bulunan bir çok Ermeni masrafları ödenerek,
para da verilerek Sancak bölgesine getirilip nüfusa ve tescil bürosuna kayıtlan
yaptırıldı.5 Türklerden muhafazakar olanların Sünni-Müslüman yazılmak is
temesi kimi bölgelerdeki seçim bürolarının işine geldi ise de Türkiye'nin müda
halesi ile bundan vazgeçildi. Böylece Türklerin parçalanması önlendi. Araplar,
/
2
3
4
5

Atatürk Döneminin Dış Politikası, s.420, Soyak, a.g.e., s.643
Ayın Tarihi, S.54, s.225
Ayın Tarihi, S.54, s.228
a.g.y., s.229
a.g.y., s.234-235
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Türk köylerine saldırdı; malları, hayvanları yağmalandı ve bazı yerlerde kadın
lara tecavüz edildi.1
Sancaktaki gelişmeler, Türkiye tarafından yakından izleniyordu. Türklere
yapılan baskılar üzerine Atatürk Sancak sınırında bulunan askerleri denetlemek
üzere 19 Mayıs'ta Mersin'e hareket etti. 20 Mayıs'ta askerî birliklerin geçit
törenini izledi ve o gece Mersin'de kaldı. 24 Mayıs'ta Adana'ya geçti ve orada da
askerlerin geçit törenini izledikten sonra Ankara'ya döndü. Güney sınırına da
3000 asker kaydırıldı. Türk ve Fransız Hükümetleri Sancak'taki seçim çalış
malarının durdurulmasını Milletler Cemiyeti'nden istedi. Milletler Cemiyeti
komisyonu 29 Haziran'da Sancak'tan ayrıldı. Atatürk'ün bu gezisi Sancak Türk
leri üzerinde de olumlu bir etki yaptı. Hatay halkı adına Halk Partisi Başkanı Abdülgani Ağa'nın başkanlığında bir heyet Mersin'e giderek Atatürk'e saygılarını
sunmak istedi, fakat hükümet kendilerine, seçimlerin sürdüğü sırada görevlerinin
başından ayrılmamalarının daha uygun olacağını bildirdi.2
Türkiye ile dostluğun bozulmasını çıkarlarına uygun bulmayan Fransa, San
cak'taki seçimler dolayısıyla rahatsızlık yaratan Carreaux'u görevinden aldı, ye
rine Binbaşı Collet'ı atadı. Dr. Abdurrahman Melek'de İç İşleri Müdürlüğü'ne
(Valiliğe) atandı.3
İç güvenliğin sağlanmasına öncelik verildi. Dr. Abdurrahman Melek yayın
ladığı bildiride "ekalliyet unsurlarını ekseriyet unsurlarıyla sükun ve huzur için
de emin ve müsterih olarak kardeşlik hissiyle yaşamaya davet" etti, iç güvenliği
bozacakları cezalandıracağını bildirdi. Collet ise "her yerde memleketi ekseriyet
unsur idare ediyor. Ekalliyetler buna tâbi olurlar. Türk-Fransız dostluğunun her
türlü halelden vikayesi için bütün icraatı yapacağız. Bütün memurların bu zih
niyetle hareketlerini isterim. Aksi hareket edenler cezalandırılacaklardır" dedi.4
İç güvenliği sağlamakta yetersiz kalan, görevini yapmayan kişiler görevlerin
den alındı. Ancak Milletler Cemiyeti'nin seçim komisyonu da taraflı davranarak
iç güvenliğin bozulmasına yol açıyordu. Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri bu
durumdan şikayetçiydiler. Türk ve Fransız temsilcilerin anlaşması üzerine Millet
ler Cemiyeti seçim heyetinin görevine son verildi.
Bir yandan bu gelişmeler olurken öte yandan da Türkiye ile Fransa askerî
heyetleri arasında Antakya'da görüşmeler başlamıştı. 14 Haziran 1938'de baş1
2
3
4

a.g.y, s.238-239
a.g.y., s.236
Ayın Tarihi, S.55, s.163-164, Melek, a.g.e, s.49
Ayın Tarihi, S. 55, s. 169
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layan görüşmeler 3 Temmuz 1938'de bir antlaşmayla bitti. Türk Ordu Birliği 4
Temmuz'da Kurmay Albay Şükrü Kanatlı komutasında Payas ve Havsa üzerin
den Hatay'a girdi.1
Seçim çalışmalarını Cevat Açıkalm, Collet, Halk Partisi Başkanı Abdülgani
Türkmen ve Vali Dr. Abdurrahman Melek'ten oluşan bir komisyonun idare et
mesi ve bu komisyonun 26 Haziran 1938'de Milletler Cemiyeti seçim komis
yonunun Hatay'dan ayrılması üzerine durdurulan seçim çalışmalarını 22 Temmuz
1938'den itibaren yeniden başlatması kararlaştırıldı.
Komisyon diğer cemaatlerden de birer üye alarak daha sağlıklı bir çalışma
yaptı. Yaptığı incelemede çeşitli olumsuzlukları tespit eden komisyon Sancak
vatandaşı olmadığı halde seçmen yazılan, yaşları tutmayan birçok kişinin seç
menliğini iptal etti.2
Alınan önlemler sonunda seçim büroları yeniden çalışmalara başladı ve halk
kaydını yaptırarak seçim kartını aldı. 1 Ağustos 1938 akşamı yazım işlemi
tamamlandı. İkinci seçmen olmak isteyenlerin 3 Ağustos'tan 8 Ağustos'a kadar
başvurmaları kararlaştırıldı.
Seçim komisyonunun verilerine göre kaydını yaptıran seçmenlerin dağılımı
şöyleydi:
Türk cemaati
Alevi cemaati
Ermeni cemaati
Arap cemaati
Grek Ortadoks cemaati
Diğer cemaatler

35.847
11.319
5.504
1.845
2.908
359

Buna göre cemaatlerin seçmesi gereken ikinci seçmen sayısı da şöyleşdi:
Türk
358,
Alevi
113,
Ermeni
55,
Arap
18,
Grek Ortadoks 20.
/ Cumhuriyet, 5 Temmuz 1938
2 Melek, a.g.e., s.59-61
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Seçilecek milletvekilinin cemaatlere göre dağılımı da şöyleydi:
Türk cemaatinden
22,
Alevi cemaatinden
9,
Ermeni cemaatinden
5,
Arap cemaatinden
2,
Grek Ortadoks cemaatinden 2 milletvekili seçilecekti.1
İkinci seçmen adaylarının 3-8 Ağustos tarihleri arasında adaylıklarını ilân et
mesi gerekiyordu. Bu süre içinde Alevi ve Grek Ortadoks cemaatinden başvuran
ların sayısı seçilmesi gerekenden fazla olduğu için seçim yapılması gerekiyordu.
Ancak, Antakya Alevilerinden 13 kişi, İskenderun Alevilerinden de 2 kişi istifa
ettiği için bu cemaatte de seçim yapılmadı. Diğer cemaatlerden de daha az aday
başvurduğu için herhangi bir seçim olmadı. Sadece; Ortadoks cemaati seçimle
ikinci seçmenlerini belirledi.
Seçim yönergesine göre; milletvekili olmak isteyenler adaylıklarını koyacak,
ikinci seçmenler de bunlar arasından uygun gördüğünü seçecekti. Milletvekili
adayları 20 Ağustos'a kadar seçim komisyonuna başvuracaktı. 21 Ağustos'ta
yayınlanan bir bildiriye göre her cemaatten saptanan sayı kadar aday başvurusu
yapıldığı için seçim yapılmadı ve şu adayların milletvekilliği kesinleşti:

ANTAKYA
Abdülgani Türkmen
Dr. Vedi Bilgin
Samih Azmi
Subhi Bereket
Vedi Münir Karabey
Dr. İbrahim İnal
Arif Hikmet Celâl
İzzet Zekeriya
Bekir Sıtkı Kunt
Ali Mısırlı
Nuri Aydın
Mehmet Adalı

TÜRK CEMAATİ
KIRIKHAN
Şeydi Uğuz
Arif Hikmet
Bahri Bahadırlı
Cevat Abalı
Abdürrahman Mutsal
Abdullah Mursal

İSKENDERUN
Botstan Mercan
Abbas Ülkü
Hamdi Selçuk

Mehmet Kâmil
1 bkz. Ayın Tarihi, S.57, s.68, Atatürk Dönemi Dış Politikası, s. 426, Melek a.g.e., s.61
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ALEVİ CEMAATİ
ANTAKYA
Mehmet Sait Tübeyli
Hasan Ali Davt
Süleyman Tuhani
Mehmet Köse Diyop
Zeynel Abidin Cill
Selim Mahmut
Salih Güzel

İSKENDERUN
Davud Şeyh Mehmet Reyhanî
Ahmet Celâl Abdülhamit

ERMENİ CEMAATİ
ANTAKYA
İsa Kazancîyan
Agop Davutyan

KIRIKHAN
Haçadır Karabacakyan

İSKENDERUN
Marsel Balit
Mihran Keşişyan

RUM CEMAATİ
ANTAKKYA
Doktor Basil Huri

İSKENDERUN
Kâmil Ziryak

ARAP CEMAATİ
ANTAKYA
Bahsanuslu Hacı Razzak
Hacı Paşalı Mustafa Fansa1
Seçimlerin başarıyla tamamlanmasından sonra sıra Meclis'in açılmasına gel
di.
Hatay Millet Meclisi; 2 Eylül 1938'de saat 10'da Gündüz Sineması salonun
da en yaşlı milletvekili Ahmet Adalı'nın şu konuşmasıyla açıldı:
"Sayın mebuslar,
Yaş reisi olarak Hatay 'in ilk meclisinin ilk celsesini açmakla bahtiyarlığım
sonsuzdur.
Milletin mukadderatını kendilerinin idare etmeleri siyasî adaletin bulabildiği
yegâne gayedir.
Cihan harbinin eski Osmanlı İmparatorluğu 'nu teşkil eden milletlere muvak
kat da olsa tahmil ettiği şartlı, kayıtlı idarelerin bugün tam bir istiklâl şekline in1 bkz. Ayın Tarihi, S.57, s. 70
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kılâp edeceğine kanaatim vardır. Biz Hataylılara nasip olan bu saadeti baş
kalarında da görmek en halis emelimdir.
Büyük Türk Milleti ve ulu şefimiz Atatürk'ün ilham ve iradelerile kurtarılan
istiklâlimizi tebrik ederken büyük Türk Milletine ve ulu şefimize sonsuz bağ
lılığımızı tekrar etmeği şerefli ve millî bir vazife bilirim."1
Bu konuşmanın ardından Meclis Başkanlığı seçimine geçildi ve Abdülgani
Türkmen Meclis Başkanlığına seçildi. Ardından Meclis Başkan Vekillikleri seçi
mi yapıldı. Vedii Münir Karabey ve Alevi cemaatinden de Zeynelabidin Maruf
Başkan Vekili seçildiler. Başkanlık Divanı Kâtipliklerine Doktor Bediî Bilgin ile
Bekir Sıtkı Kunt getirildi. Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra Alevi cemaati
adına Zeynelabidin Ermeni cemaati adına Doktor İsa Kazanciyan, Rum Ortadoks
cemaati adına da Doktor Basil Huri Türkçe birer konuşma yaparak "Şarkın atası"
diye niteledikleri Atatürk'e minnettarlıklarını bildirdiler İki mebusun kendi ad
larına konuşmasından sonra yemin törenine geçildi
"Vatan ve milletin saadet ve selametine ve milletin bilâ kayıt ve şart
hakimiyetine mugayir bir gaye takip etmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına
sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veriyorum" diyerek mebuslar
yemin ettiler
Bu törenin ardından Devlet Başkanlığı seçimine geçildi.
Devlet Başkanlığına Halk Partisi adayı olarak Tayfur Sökmen gösterildi ve oy
birliği ile seçildi. 21 parça top atılarak seçimin bittiği ilân edildi. Meclisin bu
kararını Tayfur Sökmen'e iletmek üzere tüm cemaatlerin temsilcilerinden oluşan
bir heyetin Turizm Oteli'nde bulunan Tayfur Sökmen'e gönderilmesi kararlaş
tırıldı.
Tayfur Sökmen 3 Eylül 1938'de saat 10.15'te "Devlet Reisi sıfatıyla Müstakil
Hatay Devleti 'nin kanunlarına, Cumhuriyet esaslarına riayet ve bunları
müdafaa, Hatay vatandaşlarının saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle mesai
sarfedeceğime ve Hatay halkının emniyetine teveccüh edecek her tehlikeyi kemâli
şiddetle men 'e, Hatay 'in şan ve şerefini vikaye ve ilâya ve deruhte ettiğim va
zifenin icabatına nefsimi hasretmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz
veririm" diye yemin ettikten ve kısa bir konuşma yaptıktan sonra resmen
görevine başladı/
1 Ayın Tarihi, S. 58, s. 67
2 Ayın Tarihi, S. 58, s. 74
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Atatürk, Hatay Millet Meclisi'nin açılması üzerine Başbakan Celâl Bayar'a
bir telgraf gönderdi ve
"Bugün Hatay Millet Meclisi 'nin açılması ve devlet reisi intihabı ve bu suret
le Hatay Devleti 'nin teessüs ettiğine hariciyeden verilen malûmat üzerine muttali
oldum. Cumhuriyet hükümetinin bu muvaffakiyetini tebrik ederim''' diyerek mut
luluğunu bildirdi.1
Tayfur Sökmen ise, Atatürk'e gönderdiği telgrafta "Hatay reisliğine seçil
diğimi ve bu vazifeyi ifaya başladığımı yüksek huzurunuza Hatay Millet Meclisi
tarafından bugün arzeylemekle şereflenirim.
Türkiye 'nin ulu önderi tarafından gösterilen yüksek alâka ve yardım sayesin
de istiklâline kavuşmuş olan Hatay'ın ulu şef Atatürk'e ve büyük Türk milletine
karşı beslediği minnet ve şükran ve bağlılık hislerini bu vesile ile de arz etmekle
son derece bahtiyarım.
Vazifemin ifası arasında yüksek alâka ve ir şadlarınızın esirgenmemesi
dileğile candan bağlılığımı ve sonsuz saygılarımı sunarım''' diyerek Atatürk'e ve
Hatay'a bağlılığını bildirdi.2
Atatürk, Tayfur Sökmen'i; "Hatay Millet Meclisi tarafından Hatay Reisliğine
seçildiğinizi bildiren telgrafınızı memnuniyetle aldım.
Bu kıymetli diyarın en yüksek makam ve vazifesini ihraz ve deruhte etmiş ol
manızdan dolayı sizi tebrik ederken inkişafını daima alâka ve münasebetle takip
edeceğim. Hatay'daki faaliyetinizde muvaffakiyetinizi temenni eyler ve Hatay'ın
yeni idare altında pek çok saadet ve refahlar görmesini temenni ederim " diyerek
yanıtladı.3
Devlet Başkanı Tayfur Sökmen Hatay Hükûmeti'ni kurmak üzere, Hatay
Valisi Dr. Abdurrahman Melek' i görevlendirdi. Melek'in Hükümeti'nde;
İçişleri, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını Başbakan üstleniyordu. Adalet
Bakanlığına Cemil Yurtman, İktisat, Maliye ve Gümrük Bakanlığına Cemal Baki,
Nafıa ve Ziraat Bakanlığına Kemal Alper, Maarif ve Sağlık Bakanlığına ise Ah
met Faik getirildi.
Yeni devletin yeni hükümetinin de katılımı ile al zemin üzerine ay yıldızdan
oluşan Hatay bayrağı -yıldızın ortası dolu değil zemin rengindeydi- törenle Mec
lis Binasına çekildi (6 Eylül 1938).
/ Ayın Tarihi, S. 58, s. 5 7
2 a.g.y., s.59
3 a.g.y., s.60
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Hatay Millet Meclisi 6 Eylül 1938'de şu Anayasayı kabul etti:
1. Fasıl
Esas Hükümler
Madde 1- Hatay dahili işlerinde tam bir istiklâli haiz (Türk ekseriyetine müs
tenit ve Cumhuriyet rejimi ile idare olunan) ayrı ve müstakil bir varlık teşkil eden
bir devlettir.
Madde 2- Hatay Devletinin merkezi Antakya 'dır.
Madde 3- Hatayın bütün vatandaşları kanun muvacehesinde müsavi ve ırk,
dil, din farkı gözetilmeksizin ayni medenî ve siyasî haklara sahip ve bilâ istisna
kanuna riayetle mükellefdirler.
Fasıl 2
Teşrii Kuvvet
Madde 4- Teşriî Kuvveti: Hatay halkı namına Hatay Millet Meclisi tarafından
kullanılır.
Hatay Millet Meclisi hazırlanacak mahsus kanuna tevfikan dört senelik bir
müddet için intihap edilir. 40 Azalık tekbir heyettir. Ancak Meclisin tatil zamanın
da sonradan Meclisin tasvibine arzedilmek şartile Hükümet muvakkat kanun yap
mak salâhiyetini haizdir.
Madde 5- Kanunlar vaz 'ı için ilk teşebbüs Hatay Millet Meclisi azasına ve ic
ra kuvvetine aittir. Mamafih masraflar ihtiyarını müstelzim olan yahut vergiler ih
dasına, tadiline veya ipkasına müteallik bulunan kanunlar vaz 'ı teşebbüsü yalnız
icra kuvvetine aittir.
Madde 6- Bir kanuna müstenit olmadıkça hiç bir vergi ihtad veya tahsil olu
namayacağı gibi bir istikrazda akdolunamaz. İcra kuvveti her sene gelecek sene
için bir bütçe kanunu projesiyle bir malî muvazene kanunu lâyihası tesbit
edilecektir. Meclis tarafından kabul ve tasdik edilmiş olan hiç bir masraf sene
içinde yapılamaz. Her senei maliyenin sonunda o senenin kat'î hesapları bir
kanunla müteşekkil bir heyetçe tetkik edildikten sonra Meclise arzolunur.
Madde 7- Kanunlar ve kararlar Adî ekseriyetle kabul ve ittihaz olunur. Nısabî
ekseriyet Meclisi teşkil eden azanın yarısıdır.
Madde 8- Mebuslar Hatay Millet Meclisine iltihak ettiklarinde şu şekilde tah
lif olunurlar: (Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydüşart
hâkimiyetine mugayir bir gaye takib etmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına
sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm.)
Madde 9- Hiç bir mebus, Millet Meclisi dahilindeki rey ve mütalaasının ve
beyanatının neclis haricinde irat ve izharından dolayı mes 'ul değildir. Gerek in
tihabından evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnad olunan bir mebusun maznunen isticvabı veya tevkifi veyahud muhakemesinin icrası Heyeti Umummiyenin
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kararına bağlıdır. Cinaî cürmü meşhud bundan müstesnadır. Ancak bu takdirde
makamı aidi Meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir mebusun ihtihabından evvel veya sonra aleyhine sadir olmuş cezayi bir hüküm ifazı mebusluk müd
detinin hitamına talik olunur. Mebusluk müddeti esnasında müruru zaman
cereyan etmez.
Madde 10- Tatil esnasında Hatay Devlet Reisi veya Millet Meclisi Reisi lüzum
görürse Meclisi içtimaa davet edebilir. Millet Meclisi içtimai senede dört aydan
dûn olamaz.
Madde 11- Meclis müzakeratı alenîdir ve harfiyen neşrolunur. Fakat dahilî
nizamnamede münderiç şeraite tevfikan Meclis hafi celseler dahi akdedebilir.
Hafi celseler müzakeratının neşri Meclisin kararına bağlıdır.
Fasıl 3
İcra Kuvveti
Madde 12- İcra kuvveti Hatay halkı namına Hatay Devlet Reisi ile bir icra
Meclisi tarafından kullanılır.
Madde 13- Hatay Devlet Reisi Millet Meclisi tarafından beş sene müddetle
intihab olunur.
Devlet Reisi intihabı akabinde Meclis huzurda şu suretle yemin eder.
(Devlet Reisi sıfatile müstakil Hatay Devletinin kanunlarına, Cumhuriyet
esaslarına riayet ve bunları müdafaa Hatay vatandaşlarının saadetine sadikane
ve bütün kuvvetimle mesai sarfedeceğime ve Hatay halkının emniyetine teveccüh
edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men, Hatayın şan ve şerefini vikaye ve ilâya
ve deruhde ettiğim vazifenin icabına nefsimi hasretmekten ayrılmayacağıma
namusun üzerine söz veririm.)
Madde 14- Kanunen musarrah hudut dahilinde af hakkını istimal eder. Affı
umumî ancak bir Kanun ile bahşolunur.
Madde 15- Hatay Millet Meclisince kabul edilen kanunların hepsi Devlet Reisi
tarafından ısdar olunur. Ve hiç bir kanun ısdarından evvel mer 'iyete geçemez.
Hatay Millet Meclisi tarafından kabul olunan bir kanunun Isdarını Hatay
Devlet Reisi bu kabul tarihinden itibaren bir ay zarfında talik ve o kanunun ar
zını faydalı gördüğü mülahazalariyle beraber yeniden tetkik olunmasını Meclis
ten istiyebilir.
Yeniden müzakerat ancak iade tarihinden bir ay sonra vuku bulabilir.
Devlet Reisi Kanunu bu ikinci müzakere esnasında kabul edilecek surette ay
nen isdara mecburdur.
Madde 16- Hatay Devlet Reisi icra meclisi reyi üzerine millet meclisini fes
hedebilir. Böyle bir halde yeni intihapları bilâ imhal icra ettirmeğe mecburdur.
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Madde 17- Millet meclisine karşı mes 'ul bir icra meclisi teşkil olunur. Bu
meclis bir reis ile seçeceği en çok dört azadan ibarettir. İcra meclisi Reisi Hatay
devlet Reisi tarafından seçilir.
Madde 18- İcra kuvvetlerinin teşekkül suretleri ve vazife ve mes 'uliyetleri ay
rıca bir kanunla tesbit olunur.
Fasıl 4
Adli Kuvvet
Madde 19- Adlî kuvvet: Kanunen müteşekkil mahkemeler tarafından Hatay
halkı namına icra olunur. Azası Hatay devlet Reisi tarafından mahsup bir yüksek
mahkeme bulunur. Bu aza muayyen ahval ve surette ancak Hatay Devlet Reisi
tarafından, yüksek mahkemenin diğer hâkimlerinin reyi alındıktan sonra arzolunabilir.
Madde 20- Yüksek mahkeme: Hatay'ın bütün mahkemelerinin kararlarına
karşı yeniden tetkik hak ve salâhiyetiyle kanunun kendisine tevzi eylediği diğer
vazifeleri de ifa eder. İcra meclisi, yüksek mahkeme ile diğer mahkemelerin karar
ve ilâmlarını infaz ettirmekle mükelleftir.
Adlî kuvvetin kararları başka hiç bir kuvvet tarafından tetkik veya tadil olu
namaz.
Madde 21- Yüksek mahkeme ile diğer mahkemeler, kanunların anayasaya uy
gun olup olmadığının tetkikine salahiyetli değildir.
Fasıl 5
Müteferrik Hükümler
Madde 22- Hatay vatandaşlarının ecnebî memleketlere seyahati için bir
Hatay pasaportu ihdas olunacaktır.
Madde 23- Hatay'ın nizam ve asayişinin muhafazasını temin için 1500 kişiyi
tecavüz etmeyecek polis ve jandarma kuvvetleri teşkil olunacaktır.
Madde 24- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 25- Bu kanun hükümlerini İcra meclisi yerine getirir.1
Hatay Millet Meclisi yirmi beş maddeden oluşan bu Anayasa'mn yanında
Hükümet programını da onayladı.2 Böylece Antakya merkezli Hatay Devleti
kurularak tarih sahnesindeki yerini aldı.
/ Yeni Gün Gazetesi, 7 Eylül 1938
2 bkz. Ayın Tarihi, S.58, s. 78-79
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Koşulların zorlaması sonucu Türkiye sınırları dışında kalmış olan Hatay
sürekli olarak başta Atatürk olmak üzere Türkiye yöneticilerini ve halkını yakın
dan ilgilendiren bir sorun oldu. Avrupa'daki siyasal gelişmeleri çok yakından iz
leyen Türkiye Cumhuriyeti, Fransa ile bir sıcak çatışmaya girmeden son derece
dikkatli ve titiz bir politika ile Hatay'ı ulusal sınırlar içine almaya özen gösterdi.
Nitekim, 2 EylüPde Hatay Meclisi'nin açılmasıyla bu konuda oldukça önemli bir
dönemeç aşıldı. Hatay Devleti ile ilişkiler giderek daha da yoğunlaştırıldı.
Türkiye'de, Mart 1939'da yapılan 6. Dönem milletvekili seçimi sırasında
Tayfur Sökmen'in Antalya'dan Abdurrahman Melek'in Gaziantep'ten millet
vekili adayı gösterilmeleri ve seçilmeleri sona yaklaşıldığının bir işareti oldu. Bu
arada Avrupa'da savaş olasılığının giderek artması Fransa'yı, Türkiye'ye daha da
yaklaştırdı 23 Haziran 1939'da iki devlet arasında bir andlaşma yapılarak Fransa,
Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasına rıza gösterdi. Hatay Meclisi, 29 Haziran
1939'da oybirliği ile aldığı bir kararla Türkiye'ye bağlanmaya karar verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi de 7 Temmuz 1939'da bu katılma kararını
onayladı ve Hatay'ı bir il olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içine aldı.1
Bununla birlikte; Hatay halkından Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak is
temeyenlere 6 ay içinde Suriye ya da Lübnan vatandaşı olabilme hakkını vererek
insan haklarına nedenli bağlı olduğunu da gösterdi.
2. BOĞAZLAR SORUNU
Osmanlı devleti kurulduktan kısa bir süre sonra büyüme sürecine girmişti.
XIV. yüzyılın ikinci yarısında Çanakkale Boğazı'nın iki yanı, Bizans İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra da İstanbul Boğazı'nın iki yanı Osmanlıların dene
timine geçmişti. 1475'te Karadeniz kıyılarının da fethedilmesinden sonra Boğaz
lar üzerindeki Osmanlı egemenliği daha da güçlenmişti.
Boğazlardan geçiş tümüyle Osmanlı yönetiminin kararlarına bağlanmıştı. Os
manlı yönetimi Boğazları ve Karadeniz'i yabancı devletlerin savaş ve ticaret
gemilerine kapatmıştı.
Ancak, 1535'te Fransa'ya tanınan ayrıcalıklardan sonra 1579'da İngilizlere ve
1612'de Hollandalılara verilen ayrıcalıklarla bu ülkelerin ticaret gemilerinin
Boğazlardan serbestçe geçmelerine izin verilmişti.
Rusya'nın giderek güçlenmesi ve sıcak denizlere inme politikası Boğazlar
sorununu güncelleştirdi. Nitekim, 1774'te yapılan Küçük Kaynarca Andlaşması
ile Rus ticaret gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçişine Osmanlı İmparatorluğu
izin vermek zorunda kaldı.
1 Resmi Gazete, 11 Temmuz 1939
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Bu durum artık Boğazların kapalılığı ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun iznine
tâbi ilkesini ortadan kaldırdı.1 Napolyon'un Mısır'a saldırması üzerine Osmanlı
İmparatorluğu, Rusya ile bir andlaşma yaparak Karadeniz'i tüm savaş gemilerine
kapattı ve ilk kez Rus savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verdi. Bu
durum tedirginlik yarattı. İngiltere'nin de yardımıyla Osmanlı yöneticileri 1809'da
Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini yasakladı. Ancak, Rusya ile 1829'da
yapılan Edirne Andlaşması Boğazları tüm ülkelerin ticaret gemilerine açtı.
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı üzerine Rusya ile yapılan gizli bir
andlaşma ile -Rusya'nın istekte bulunması halinde- Osmanlı İmparatorluğu
Çanakkale Boğazını Rusya lehine diğer devletlerin savaş gemilerine kapatacak
tı. Bu durum 1841 'de değişti. Zira İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya ve
Osmanlı devletlerinin temsilcileri Londra'da bir araya gelerek Boğazların
statüsünü belirlemeye karar verdi. Görüşmeler sonunda Londra Sözleşmesi
olarak tarihe geçen belge imzalandı. Buna göre; Osmanlı İmparatorluğu, barış
halinde bulunduğu sürece boğazları yabancı ülkelerin savaş gemilerine aç
mayacak, andlaşmayı imzalayan devletler de bu kurala uyacaklardı. Savaş
zamanında ise Osmanlı yöneticileri Boğazları istediği devletin savaş gemilerine
açabilecekti.2 Bu belge ile o güne değin tek taraflı ya da iki devlet arasındaki bir
sorun olarak görülen "Boğazlar Sorunu" çok taraflı uluslararası bir konu biçimine
dönüşmüş oldu.
Boğazlar sözleşmesiyle kurulan sistem, Birinci Dünya Savaşı'na kadar yürür
lükte kaldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na katılması
üzerine Boğazlar Rejimi sona erdi. Çünkü bu rejim barış zamanını içeriyor, savaş
zamanında gerekli kararı verme hakkını Osmanlı yöneticilerine bırakıyordu.
Goben ve Breslav adlı iki Alman Savaş gemisinin İstanbul'a gelmesi ve daha
sonra Yavuz ve Midilli admı alarak Osmanlı donanmasına katılması ve Osmanlı
gemileriyle birlikte Karadeniz'e açılarak Rus kıyılarına ve Rus gemilerine ateş
açması üzerine Osmanlı İmparatorluğu fiilen Birinci Dünya Savaşı'na girmiş ol
du. Bu durum "Boğazlar Sorunu"nu yeniden gündeme taşıdı. Rusya İstanbul'u,
İstanbul Boğazını, Marmara Denizi'ndeki adaları, Marmara Denizini, İmroz ve
Bozcaada'yı, Çanakkale Boğazının Batı kıyılarını ve İzmit Körfezi'ne kadar
uzanan Anadolu topraklarını istedi. Bu istek İngiltere ve Fransa tarafından olum
lu karşılanarak bir anlaşmaya bağlandı. Ardından her iki devlet Osmanlı İm1 bkz. M.Cemil (Bilsen), Lozan, C.2, İstanbul, 1933, s.345 vd, Yüksel İnan, Türk Boğazlarının
Siyasal ve Hukuksal Rejimi, Ankara, Gazi Üniversitesi Yayını, 1986, S. Feridun Cemal
Erkin, Türk Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, Ankara, 1968, s.21
2 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuk ve Siyasî Tarih Metinleri, Ankara, 1953, s. 11 vd., Bilsen,
a.g.e., s.345
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paratorluğu'nun savaşa girmesiyle kopmuş olan Rusya ve diğer İtilaf devletleri
arasında ki bağlantıyı yeniden kurabilmek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu savaş
dışı bırakabilmek için Çanakkale Boğazı'na büyük bir saldırı düzenledi. Ancak
girişim başarılı olamadı. Rusya'da ihtilâlin çıkması üzerine bu devlet savaş
alanından ayrıldı.
1918'de İtilaf Devletlerinin galibiyeti ile Birinci Dünya Savaşı sona erince
Boğazlar konusu yeniden gündeme geldi ve Mondros Mütarekesi ile Çanakkale
ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin sağlanması
Boğazın, her iki yakasındaki askerli tesislerin İtilaf Devletlerinin denetimine
bırakılması saptandı.1 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Andlaşmasmda
Boğazlara uygulanacak rejim belirlendi. Zira bu anlaşmanın ikinci bölümü
"Boğaz"lara ayrılmıştı. Buna göre; Boğazlar banş ve savaş zamanında tüm ül
kelerin ticaret ve savaş gemilerine açık olacaktı. Milletler Cemiyeti karan dışın
da abluka altına alınamayacak olan bu sularda düşmanca hareketlerde bulunul
mayacaktı. Boğazlardan geçişi düzenlemek üzere bir "Boğazlar Komisyonu"
kurulacak bu komisyonun özel bir bayrağı, bütçesi ve teşkilâtı olacaktı. Hatta
gereksinim duyulduğunda bir polis gücü de kurulabilecekti. Boğazlar Komisyonu'nun görev alanı Çanakkale Boğazı'nın girişinden, Karadeniz Boğazının gir
işinin üç mil açığından başlayacak sular arasında olacaktı. Komisyon; İngiltere,
Fransa, İtalya, Japonya ve katılmak istediği takdirde ABD tarafından oluşacaktı.
Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu takdirde Rusya, Yunanista, Romanya ve
Bulgaristan da bu komisyona katılabilecekti. Komisyonda Amerika, İngiltere,
Fransa, İtalya ve Japonya'nın iki temsilci diğer devletlerin tek temsilcisi olacak
tı.2
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı bu
andlaşmanın uygulanmasına izin vermediği gibi bu andlaşmayı imzalayan Os
manlı Devleti'ni de ortadan kaldırarak yerine yeni bir devlet kurdu. Lozan'da top
lanan devletlerle yapılan uzun ve çetin bir mücadeleden sonra Yeni Türkiye Dev
leti'ni dünyaya kabul ettiren Lozan Andlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalandı.
Bu Andlaşma yapılırken Boğazlar konusu yeniden gündeme getirildi. Uzun
görüşmelerden sonra 14 Temmuz 1923'te Boğazlar sözleşmesi taraflarca (bir
yanda Türkiye Devleti, öte yanda İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya devletleri vardı) imzalanarak boğazlarda uy
gulanacak rejim belirlendi. Ticaret ve savaş gemileri ile uçakların geçişi somut
/ Bilsen, a.g.e, C.l, İstanbul, 1933, s.202, Erkin, a.g.e., s.28
2 Bilsen, a.g.e., s.309-312; Seha L. Meray-Osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş
Belgeleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1977, s. 61-67
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kurallara bağlandı. Düzenlemeler barış ve savaş ortamı göz önünde bulun
durularak yapıldı.
Buna göre; barış zamanında; ticaret gemileri ve uçaklar bayrakları ve yükleri
ne olursa olsun uluslararası genel sağlık kurallarına uymak koşuluyla gece ve
gündüz Boğazlardan serbestçe geçebilecekti. Geçiş sırasında herhangi bir harç ya
da vergi ödemeyeceklerdi. Fakat klavuzluk, fener gibi gemiyi ilgilendiren hiz
metler karşılığında ücret ödeyeceklerdi. Bunun için gemiler Türk hükümeti
tarafından belirlenen yere adlarını, uyruklarını, tonaj lannı ve gittikleri yeri bil
direceklerdi.
Savaş zamanında ki geçişler ise iki kısımda ele alınmıştı.
A) Türkiye'nin tarafsızlığı durumunda. Bu durumda yukarıdaki koşul aynen
geçerli olacaktı.
B) Türkiye'nin savaşan devler içinde bulunduğu durumda. Bu durumda taraf
sız devletlerin gemileri ve uçakları düşmana kaçak eşya, asker ya da insan taşı
mamak koşuluyla Boğazlardan serbestçe geçeceklerdi. Türkiye bu gemileri
denetleme hakkına sahip olacaktı. Türkiye düşman gemilerine ve uçaklarına kar
şı gereken önlemleri alabilecekti. Ancak bu önlemler tarafsız devletlerin gemi
lerinin geçişini engelleyici nitelikte olmayacaktı.
Savaş gemilerinin ve uçaklarının geçişi de barış ve savaş zamanına göre ay
rı ayrı belirlenmişti. Barış zamanında savaş gemileri ve uçaklar bayrakları ne
olursa olsun gece ve gündüz serbestçe Boğazlardan geçebilecekti. Ancak geçecek
geminin tonajı Karadeniz'e kıyısı olan ve en güçlü devletin donanmasından daha
fazla olamayacaktı. Devletler her biri 10.000 tonilatoyu geçmemek üzere 3 gemi
den çok olmayan bir donanmayı Karadeniz'e gönderebilecekti. Karadeniz'e geçe
cek donanma konusunda Türkiye sorumlu tutulamayacaktı. Bu sorumluluk
Boğazlar Komisyonuna ait olacaktı. Denizaltılar Boğazlardan geçerken suyun
yüzünden seyredecekti.
Savaş zamanındaki geçişler ise Türkiye'nin tarafsız olması ve Türkiye'nin
savaş içinde olmasına göre ayrı ayrı belirlenmişti. Buna göre;
A) Türkiye tarafsız ise; savaş gemileri ve uçaklar barış zamamnda ki koşul
lara uygun olarak Boğazlardan geçebilecekti.
B) Türkiye savaşan devletler içinde ise tarafsız devletlerin savaş gemileri ve
uçakları düşmana yardım etmemek koşuluyla barış zamanında olduğu gibi ser
bestçe Boğazlardan geçebilecekti. Türkiye, düşman gemilerinin Boğazlardan
geçişini önlemek için her türlü önlemi alacaktı. Ancak bu önlemler tarafsız dev
letlerin geçişini engelleyici nitelikte olmayacaktı.
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Sözleşme Çanakkale Boğazında :
Kuzeybatıda Gelibolu Yarımadası'nın ve Saros Körfezi'nin Bakla Burnu'nun
Kuzeydoğusunun dört kilometre uzağındaki bir noktadan başlayıp Kumbağı'nda
biten ve Kavağın Güneyinden geçen bir çizginin Güneydoğusundaki alan,
Güneydoğuda: Sahil ile Bozcaada karşısındaki eski İstanbul Burnu'ndan baş
layıp Karabiganın Kuzeyindeki bir noktada biten sahilden 20 km derinliğindeki
alanı.
Karadeniz Boğazında:
Karadeniz Boğazı'mn Doğu ve Batı kıyısında 15 kilometre uzaklıktaki alanı
ve İmralı Adası dışındaki Marmara Denizi'ndeki adalarla birlikte Semadirek,
Limni, İmroz, Bozcaada ve Tavşan adalarının da askersiz hale getirilmesini ön
görüyordu.
Sözleşmeye göre; bir Boğazlar Komisyonu kurulacaktı. Komisyonun başkan
lığını Türk temsilci yapacak, sözleşmeye taraf devletler ise üye olacaktı. Bu
komisyonun yetkisi ise savaş gemilerinin ve askerî uçakların sözleşme koşul
larına uyup uymadıklarını denetlemekti.1
Lozan Anlaşması ile onaylanan bu sözleşme, Türkiye'nin isteklerine yanıt
vermekten uzaktı. Özellikle askersizleştirme konusu Türkiye'nin en çok itiraz et
tiği noktaydı. Buna karşın devletler, sürekli olarak silahsızlanmadan söz ediyor
lardı. Ancak, anlaşmanın uygulamaya, konmasından kısa bir süre sonra barış için
umut bağlanan Milletler Cemiyeti'nin barışı korumada etkili olamayacağı anlaşıl
dı. Zira Milletler Cemiyeti Üyesi olan Japonya Mançurya'ya saldırmış Milletler
Cemiyeti hiçbir şey yapamamıştı. Bunun üzerine Türkiye, Boğazlar sözleş
mesinin hükümlerini değiştirip Boğazlarda tam egemenlik kurabilmek için
çabalarını yoğunlaştırdı. Nitekim 23 Mayıs 1933 te Londra'da toplanan silahsız
lanma konferansında bu isteğini açıkça dile getirdi.2 Musolini'nin Asya ve Af
rika'da yayılma isteğini belirten konuşmasından sonra Türkiye isteğini Milletler
Cemiyetinde de belirtti. Sovyetler Birliği dışında ki ülkelerden destek alamadı.
Fakat İtalya'nın Habeşistanı işgal etmesi, On iki adayı silahlandırmaya yönel
mesi3 Almanya'nın Versailles andlaşmasına aykırı olarak Ren bölgesini silahlan-

1 Daha ayrıntı için bkz. Bilsel, a.g.e., C.2, s.637-646; İnan, a.g.e., s.25-40; Erkin, a.g.e., s.57 vd
2 Seha L. Meray-Osman Olcay, Montreaux Boğazlar Konferansı, Ankara; Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayını, 1976, s.2.vd
3 İsmail Soysal, Türkiye'nin SiyasalAndlaşmaları, C.l (1920-1946), Ankara; T.T.K. Yayını, 1983,
s.493
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dırması, Avusturya'nın Saint Germen Andlaşmasına aykırı olarak zorunlu asker
lik ilkesini getirmesi Türkiye'nin haklılığım ortaya koydu.1 Nitekim sürekli silah
lanan Almanya ve İtalya'dan çekinen İngiltere'nin de Türkiye'ye destek ver
mesinden sonra Boğazlar sözleşmesinin değiştirilmesi gündeme getirildi.Zira
Atatürk'ün de belirttiği gibi Türkiye'nin Boğazları yeni koşullar çerçevesinde
tahkim etmesi öncelikle ana topraklarımızın savunması,sonra da boğazların tekef
fül etmiş bulunduğumuz serbestisini(n)" sağlanması içindi.2 Uluslararası gidişatı
yakından izleyen Türk hükümeti 11 Nisan 1936'da Lozan Boğazlar sözleşmesine
taraf olan devletlere şu notayı göndererek sözleşmedeki hükümlerin değiştiril
mesini istedi.3
Sayın Bay Avenol,
Cemiyeti Akvam Genel Sekreteri Cenevre
Hükümetimin İngiltere, Bulgaristan. Fransa, Yunanistan, İtalya, Japonya,
Romanya, Sovyet Rusya ve Yugoslavya Hükümetlerine göndermiş olduğu Notanın
metnini aşağıda bilginize sunmakla şeref kazanırım.
Keyfiyetin tarafınızdan not edilmesini ve Nota'nın metninin Cemiyeti Akvam
Üye Devletlerine duyurulmasını Ekselanslarından rica ederim.
Türk Hükümeti Notası:
"1923 'de, Türkiye Lozan 'da serbestü mürur ve gayri askerî hale ifrağ ah
kâmını ihtiva eden boğazlar mukavelesini imzaya muvafakat ettiği zaman, Av
rupa 'nın umumî vaziyeti, siyasî ve askerî bakımlardan, bugün kendini gösteren
vaziyetten tamamile ayrı bir manzara arzetmekte idi. Avrupa o tarihte silahsızlan
maya doğru gidiyordu ve siyasî kurumu yalnız beynelmilel taahhütlerle teyit edil
miş değişmez hukuk prensipleri üzerine îbtina eyleyecekti. Kara, deniz ve hava
kuvvetleri daha çok az korkulacak mahiyet göstermekte ve temayülleri azalma
yolunda tezahür etmekte idi. O sırada Türkiye boğazlar mukavelesinin takyidi
akâmını Milletler Cemiyeti Misakının 10 uncu maddesinin garantisine ilaveten
mumzi devletlerin ve her halükarda dört büyük devletin tehdit vukuunda boğaz
ların müdafaasına müştereken ve Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından bu
hususta kararlaştırılacak bütün vasıtalar ile tevessül etmeleri teahhüdünü ihtiva
eden 18 inci maddenin teminatına güvenerek imza etmişti.

1 Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını,
1977, s. 126 vd.
2 Atatürk'ün Millî Dış Politikası, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, 1977, s. 126 vd
3 Atatürk'ün Milli Dış Politikası, s.282-286, Bu belgenin yorumu için bkz.Erkin, a.g.e., s.66 vd.
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O zamandan beri Karadeniz vaziyeti her noktadan emniyet-bahş bir
müsalemet manzarası arzeder hale gelmiş, ve buna mukabil Akdenizde yavaş
yavaş bir kararsızlık teessüs etmiye başlamıştır. Deniz konferansları silahlan
maya doğru bir inkişaf göstermiştir. Deniz tezgahları yakında denizlere şimdiye
kadar erişilmemiş bir kudrette gemiler dökecektir.
Hava sahasında kuvvetlenme baş döndürücü bir şekilde tezayüt kıtalar ve
adalardaki tahkimat mütemadiyen tekessür etmektedir.
Ahval ve şerait bu suretle tamamen değişirken boğazların tam emniyetsiz
liğine çaresaz olması lâzım gelen yegâne garanti de ortadan kalkmış ve en
alâkadar devletler, umumî bir ihtilaf tehlikesinin mevcudiyetini ilân ederken Tür
kiye, bu endişe verici emniyetsizliğin hiçbir mukabil tarafı olmaksızın en zayıf
noktasından en fena tehlikelere maruz olmakta bulunmuştur. Türkiye, kendisine
yapılan musırrane talepleri isaf ederek, o zaman tamamile ecnebi kuvvetlerin iş
gali altında bulunan boğazların askerlikten tecridini, kendisine verilen asgarî
garantilerin kıymetini, mevcut şerait altında ve boğazların ve civar mıntakaların
gayri askerî hale ifrağının Türkiye için askerî noktai nazardan bîgayrihakkın bir
tehlike teşkil etmemesi bakımından uzun uzadıya tarttıktan sonra kabul etmişti.
Mezkûr mukaveleyi imza eden devletler boğazlar rejimini tanzim eden ah
kâmın heyeti umumîyesine ayrılmaz bir tarzda bağlı bulunan emniyet garantisini
müeyyit mukavelenin 18 inci maddesine o derece ehemmiyet vermişlerdir ki, mez
kûr garantinin askerlikten tecrit ve serbestiî mürur hakkındaki ahkâmın gayri
kabili tecezzi bir parçasını teşkil etmekte bulunduğunu kati olarak teyit etmişler
dir.
Bu hükmün tazammun ettiği mâna şudur ki, emniyeti memleketin heyeti
umumîyesinin emniyeti için zaruri olan arazisinden bir parçası üzerindeki hukuku
hükümranisinin tenkisi, fiilî, amelî ve müessir teminat olmaksızın Türkiye 'ye tah
mil ettirilemezdi.
Şurası da aşıkâdır ki, bu garanti işlemez bir hale gelir veya meşkûk kalırsa,
bütün mukavelenin muvazenesi, Türkiye 'nin ve Avrupa sulhunun zararına olarak
bozulmuş olur.
Halbuki, siyasî buhranlar sarih surette ispat etmiştir ki kollektif garantinin
bugünkü mekanizması pek ağır bir surette harekete geçmekte ve geç ittihaz edilen
her karar, beynelmilel bir hareketten beklenen istifadeyi ekseri ahvalde kaybet
tirecek mahiyet arzetmektedir. Bu sebepledir ki, 1923 senesinde Türkiye bugün
birçok devletlerin de aynı noktai nazarı güttükleri gibi, Milletler Cemiyetine gire
ceği andan itibaren misakının kendisine temin edeceği kollektif garanti ile iktifa
edememiş boğazlar mukavelesini imza edenlerin heyeti umumîyesinin kollektif
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garantisini gayri kâfi bulmuş, ve yalnız dört büyük devletin müşterek garantilerini
kendi tamamiyeti mülkiyesi için o zamanki şerait altında, elzem olan asgari em
niyeti temin edebilecek mahiyette görmüştü.
Fakat, eğer bizzat bu asgari emniyette, tesisini istilzam eden şeraitten tama
men farklı siyasî ve askerî ahvalden dolayı zaifler, vevahut meşkûk birhale gelir
se, Cumhuriyet Hükümeti, ağır bir ihmal suçu altında kalmaksızın bütün mem
leketi tamir kabul etmez ani bir baskına maruz bırakamaz.
Boğazların emniyetini zâmin olan devletlerin Milletler Cemiyeti
muvacehesindeki vaziyetleri, ve bu zâminlerin kendilerine tefviz edilmiş vazifeler
karşısında askerî ve müessir teşriki mesaide bulunmalarını hiç olmassa şüpheli
bir hale sokan hususî ahval ve şerait, 1923 mukavelesinin umumî muvazenesini
bozan unsurlardır.
Boğazların emniyetinin hâlâ hakiki bir garanti ile müemmen bulunduğu, bu
gün iddia edilemez. Türkiye'den de bu teminat vazifesinin ifasına ademi icabet
gibi tehlikeli bir ihtimale karşı bigane kalması talep olunamaz. Bu mülahazata
şunu da ilave etmek icab eder ki boğazlar mukavelesi, yalnız sulh hali ile Tür
kiye bitaraf veya muharip olmak üzere harp halini zikretmekte, ve hususî veya
umumî harp tehdidi ihtimalini mevzuu bahs etmiyerek Türkiye 'nin o takdirde ken
di meşru müdafaasını temin çareleri aramasına imkân vermemektedir. Halbuki,
bugün tamamile sabit olmuştur ki, haliharp ansızın ve hiçbir formalitesiz vukua
gelebileceğinden haricî tehlikenin en nazik safhası asıl bu tehdit safhasıdır. Bu
noksan derpiş edilen garantilerin kıymetleri ne olursa olsun bunların müessiriyetini başlı başına izale edebilir.
Türkiye Cumhuriyeti bidayeti teşekkülünden beri, kendisine her sahada
tahakkuku ekseriyetle ağır fedakârlıklar tahmilinden hali kalmamış olan bir sulh
ve itilâf siyaseti çizmiştir.
Türk hükümeti son 10 yıl içinde tahaddüs eden ahval ve şeraitte, bütün dev
letler tarafından takdir edilen bir uzlaşma, taahhütlerini sadakat ve sulh eserine
samimi bağlılık zihniyeti göstermiştir. Türkiye, başkalarına daima teminettiği em
niyeti bizzat kendisi için de istemek hakkını haizdir.
Lozan muahedesini imza edenlerin iradeleri haricinde olarak tahaddüs eden
ahval ve şerait, tam hüsnüniyetle tesbit edilmiş olan ahkamı işlemez bir hale
getirmiştir. Ve binnetice mevzuu bahs olan mesele ise Türkiye 'nin mevcudiyeti ve
bütün arazinin emniyeti olduğu içindir ki, Cumhuriyet Hükümetinin ahval ve
şeraitin zaruri kıldığı tedbirleri almak suretîle millet huzurunda kendisine düşen
mesuliyeti deruhte etmeye mecbur kalması mümkün olabilir.
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Yukarda bildirilen mülâhazatı göz önünde tutan ve boğazlar mukavelesinin
dört büyük devletin müşterek garantisine taallûk eden 18 inci maddesi ahkâmının
mahlûk ve işlemez bir hale geldiğini ve arazisine müteveccih harici bir tehlikeye
karşı bu ahkâmın Türkiye 'yi artık amelî bir surette muhafaza edemiyeceğini hak
lı olarak düşünen Cumhuriyet Hükümeti Türk arazisinin taarruzdan masuniyeti
için elzem emniyet şeraiti dahilinde ve Akdeniz ile Karadeniz arasında ticarî seyrisefainin daimi inkişafı için en liberal bir zihniyetle boğazlar rejmini tanzime
matuf itilâfların yakın bir zamanda akdi zımmında müzakerata başlamaya amade
olduğunu, boğazlar mukavelesi müzakerelerine iştirak etmiş olan devletlere bil
dirmekle kesbi şeref eyler.
Tevfik Rüştü Araş
Türkiye Hariciye Vekili
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu, Nisan ayında
Tokyo ve Roma dışında diğer Lozan Boğazlar sözleşmesini imzalayan ülkelerin
başkentlerini ziyaret etti. Devletler, Türkiye'nin isteğini olumlu buldu.1 4
Mayıs'ta toplanan Balkan Paktı üyeleri arasında konu görüşülerek onların da des
teği sağlandı. 26 Mayıs 1936'da bütçe görüşmeleri sırasında Hariciye Vekâleti
Vekili Şükrü Kaya konuyu Meclis gündemine taşıyarak 'Arsıulusal havanın
bulanıklığından", 'Avrupa'nın vaziyetinin karanlık" olduğundan, savaş teh
likesinin arttığından söz etti ve Türkiye'nin en önemli sorununun Boğazlar ol
duğu belirtti. Ardından da "Mevcut mukavelenin temellerini kaybettiğini
alakadarlara izah ederek müzakereye davet etmiştik. Muhatab Devletlerin hepsi
müzake-reyi kabul cevabını verdiler. Teklifimiz bütün dünyada hatta umumî
siyasette birbirinden ayrı zannolunan kutuplarda bile iyi karşılanmıştır. Esas
olarak kendimizi sağlam haklara dayadığımız anlaşılmış ve usul olarak beşeriyet
normal ve doğru yoldan büyük bir emniyet meselesinin halli misalini vermek
lüzumunu hissetmiştir. Cumhuriyet hükümeti bu günlerde haziranın son haftası
için İsviçre 'nin güzel bir köşesini müzakere yeri olarak teklif etmek niyetin
dedir...Konferansta varacağımız neticeler hakkında beyanat ve tahminatta
bulunmak mümkün olmadığını kabul buyurursunuz. Ancak meselenin esası olan
Türkiye'nin emniyeti davasının hallolunacağına inanımız katidir... Hükümet
Boğazların tahkimi emniyeti keyfiyetinin fiiliyata geçmesini biran evvel tahakkuk
ettirmek için ciddi bir kaygı içinde çalışmaktadır. Meselenin Türkiye için hayatî
ehemmiyeti ve müzakere edecek devletlerin hak tanır ve Türkiye 'ye dost vaziyet1 İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin yanıtı için bkz. Atatürk'ün Milli Dış Politikası, s.289-294;
İtalya'nın Habeşistan'a saldırısı üzerine Milletler Cemiyeti'nin aldığı önlemlere Türkiye
katıldığı için İtalya, Türkiye'nin isteğine olumlu yanıt vermemiştir.

610

leri, çabuk netice için ümid verici telakki edilmek mübalağalı addolunmasa"
gerek diyerek Hükümetin bu konudaki kararlılığını dile getirdi.1
Hüsnü KİTAPÇI (Muğla)2 Hükümetin başladığı "bu mühim ve hayati
meselenin hallinde biran evvel muvaffak olmasını" dilerken; Berç TÜRKER
(Afyon Karahisar) de ülkeyi ilgilendiren en önemli konunun Boğazlar sorunu
olduğuna, dikkati çektikten sonra "bizim emniyetimize, memleketin emniyetine,
müteallik bir meseledir. Kapımız nasılsa açık kalmış bunu kapamak istiyoruz"
diyerek Hükümete politikasını destekledi. Ancak, "böyle Cemiyeti Akvam gibi
komisyonlar bugün toplanır, bir pürüz bulurlar, Montrö 'den Cenevre 'ye orada da
bir pürüz bulurlar. Lokarno'ya, Lokarno'da da yine bir pürüz çıkarırlar, oradan
da kalkar Roma 'ya giderler"... "bu mesele öyle bir memleketten öteki memlekete
sevkedilecek bir mesele değil"3 diyerek Hükümeti uyardı ve sorunu biran önce
çözmesi gerektiğini vurguladı.
22 Haziran 1936'da Avusturalya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan,
Japonya, Romanya, Türkiye, Sovyet ve Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve
Yugoslavya temsilcilerinin katılımıyla İsviçre'nin Montreux kentinde konferans
toplandı.4 Konferansın açılış toplantısına başkanlık eden İsviçre Siyasal Federal
Dairesi Başkanı B. Motta kısa bir konuşmadan sonra konferansa katılan devlet
lerin dışişleri bakanlarına söz verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş
Motta'ya ve katılan devletlerin temsilcilerine teşekkür ettikten sonra 1923 reji
minin varlık nedenini yitirdiğini, koşulların bu rejimi temelinden değiştirdiğini,
Türkiye'nin uluslararası işbirliğiyle yeni bir rejim kurmak istediğini, bu rejimde
ticaret gemiciliğine tam bir özgürlük verileceğini, savaş durumunda Türkiye
savaşan devlet dahi olsa tarafsız gemilerin geçişine izin verileceğini belirttikten
sonra Türkiye'nin yaralanmaya en açık noktasının Boğazlar olduğuna dikkati
çekti. Bu nedenle Boğazları korumanın Türkiye'nin hakkı olduğunu, bunun için
de önerilerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Araş'm ardından söz alan
Menemencioğlu, "baylar biz size ticaret gemiciliğinin tam özgürlüğünü göz
önünde tutan ve Türkiye 'nin iç denizi olan Marmara 'nın ve özel bir durumu olan
Karadeniz 'in genel ve özel güvenlik gereksinimleriyle koşullandırılmış, savaş
gemilerine geçiş özgürlüğü sağlanmış bir düzenleme önermekteyiz".
"...Tasarımızı kabul etmekle, neredeyse iki yüzyıldır hep savaş ve bunun sonuç
ları açısından göz önünde tutulan Boğazları uygar halklar arasında bir işbirliği
1
2
3
4

TBMMZb. C, V. Devre, C.ll, s.229
a.g.e., s.229
a.g.e., s.230
Konferansa katılan Türkiye ve diğer devletlerin temsilcilerinin adları için bkz. Meray-Olcay,
a.g.e., s.15-20
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ve barış köprüsü yapacaksınız. Uygar halklar kuşkusuz, size bu yüzden gönül
borcu duyacaklardır" diyerek konuşmasına son verdi.1
Konferans Başkanlığına B. Buruce, başkan yardımcılığına Nicolas Politis ve
genel sekreterliğe de Aghnides'in seçildiği Konferans 20 Temmuz'a kadar sürdü.
17 oturum yapıldı. Konferansa temel olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti bir tasan sundu. Bu tasarının görüşülmesi sırasmda görüşleri de birer
birer ortaya çıkan devletlerin çıkar çatışmalarını gidermek üzere İngiltere temsil
cileri Türk tasansını değiştirerek 4 Temuz 1936'da yeni bir belge hazırladı. 6
Temmuz 1936'da altıncı oturumda bu belge sunuldu.2 Zaman zaman çok şiddetli
tartışmaların yaşandığı bu oturumun sonunda temsilciler ortak bir zeminde
buluşarak Boğazlardan geçişi yeniden düzenleyen ve Türkiye'nin Boğazlar
üzerindeki tam egemenliğini sağlayan düzenlemeyi kabul etti.
Türkiye, konferansa sunduğu tasarıda bir savaş anında Boğazlardan geçecek
savaş gemilerinin geçişini kendi iznine bağlamak istiyordu. Bununla birlikte sivil
ve askerî uçakların Boğazlar üzerinden uçmalarını da yasaklıyor. Ticaret gemi
lerine ise kısıtlama getirilmiyordu. Sovyetler Birliği bu tasarıyı destekledi. Zira o
ticaret gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçmesini, savaş gemilerinin ise
Karadeniz'de kıyısı olmayan devletler için tonaj ve tür bakımından çok kısıtlı ol
masını istiyordu.İngiltere ise Boğazların silahlandırılmasını kabul ediyor fakat
Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılmasına karşı çıkıyordu. Yine savaş gemilerinin
serbest geçişini benimsiyor, buna karşın Karadeniz'de kıyısı olmayan devletler
için kısıtlama getirilmesini istiyordu. Uzun görüşmelerden sonra 29 madde ve 5
bölümden oluşan şu belge üzerinde anlaşmaya varıldı.3
2.1. Boğazlar Rejimi Hakkında Montreaux'de 20 Temmuz 1936
Tarihinde İmzalanan Mukavele
Haşmetli Bulgarlar Kralı, Fransa Cumhuriyeti Reisi, Haşmetli Büyük Britan
ya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kralı ve Hindistan İmparatoru, Haş
metli Elenler Kralı, Haşmetli Japonya İmparatoru, Haşmetli Romanya Kralı,
Türkiye Cumhuriyeti Reisi, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkezî İc
ra Komitesi ve Haşmetli Yugoslavya Kralı,
1 Meray-Olcay, a.g.e., s.24-25, Konferanstaki Türk, Sovyet, Fransız ve İngiliz tezleri için bkz.
Erkin, a.g.e., s.70-75
2 bkz. Meray-Olcay, a.g.e., s.441-454
3 İnan, a.g.e., s.53-55. Bunun yanında ayrıca da ticaret gemilerinden alınacak vergiler,gemilerin
maimahreç esasının hesaplanma şekli, savaş gemilerinin tarifleri, Japonlara ait üç deniz okul
gemisinin 15 bin tonilato sayılması, Karadeniz'de kıyısı olan devletlerin filolarının tonaj
toplamı hesabına girmesi gereken gemi sınırlarını saptayan protokoller imzalandı
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Boğazlar umumî tabiri altında ifade edilen Çanakkale Boğazı, Marmara
Denizi ve Karadeniz Boğazından geçişi ve Seyrisefaini Lozan'da 24 Temmuz 1923
tarihinde imza edilmiş olan sulh muahedenamesinin 23 üncü maddesi ile tesbit
edilen prensibi, Türkiye'nin emniyeti ve Karadeniz sahildarı Devletlerin
Karadenizdeki emniyeti çerçevesi dahilinde koruyacak tarzda tanzim etmek ar
zusu ile mütehassis olarak:
İşbu Mukavelenameyi 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza edilmiş olan
Mukavelenamenin yerine ikameye karar vermişler ve murahhas olarak atideki
zevatı tayin etmişlerdir:
Haşmetli Bulgarlar Kralı:
Doktor Neicov P Nicolaev, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahib Nezareti Kâtibi
Umumîsi;
M. Pierre Neicov Orta Elçi, Hariciye ve Mezahib Nezareti Siyasî İşler
Müdürü.
Fransa Cumhuriyeti Reisi:
M. Paul Boncour, Ayan Meclisi azası, Akvam Cemiyetinde Fransa daimi
murahhası, Sabık Başvekil, Sabık Hariciye Nazırı, Legion d'Honneur nişanının
Chevalier rütbesini ve harb salibini haiz;
M. Henri Ponsot, Fransa Cumhuriyeti Ankara Fevkalâde Büyükelçi ve
Murahhası, Legion d' Honneur nişanının Grand Officier rütbesini haiz.
Haşmetli Büyük Britanya, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kralı ve
Hindistan İmparatoru :
Büyük Britanya, Şimalî İrlanda ve herbiri ayrı ayrı Akvam Cemiyeti azası
bulunmayan Britanya imparatorluğu sair bütün aksamı için:
Asaletli Lord Stanley, P.C., M.C, M.P., Bahriye Nezareti Parlamento azası
Müsteşarı;
Avusturalya Commonwealth'i için:
Asaletli Stanley Melbourne Bruce, C H, M. C, Avusturalya Commonwealth'inin Londra'daki Fevkalâde Komiseri.
Haşmetli Elenler Kralı:
M. Nicolas Postiş, Yunanistan'ın Paris Orta Elçi ve Fevkalâde Murahhası,
sabık Hariciye Nazrı;
M. Raoul Bibica Rosetti, Yunanistan'ın Akvam Cemiyeti nezdinde Daimî
Murahhası.
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Haşmetli Japonya imparatoru :
M. Naotake Şato, Jusammi, Soleil - Levant nişanının birinci rütbesini haiz,
Paris Fevkalâde Büyük Elçi ve Murahhası;
M. Massa aki Hotta Jushii, Soleil - Levant nişanının ikinci rütbesini haiz,
Bern Fevkalâde Murahhası ve Orta Elçisi.
Haşmetli Romanya Kralı:
M. Nicolas Titulesco, Hariciye Nazırı;
M. Constantin Contzesco, Orta Elçi, Avrupa ve Beynelmilel Tuna Komisyon
ları Romanya Murahhası;
M. Vespasien Pellas Lahey Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi.
Türkiye Cumhuriyeti Reisi:
Dr. Rüştü Araş, Hariciye Vekili, İzmir Mebusu;
Suad Davaz, Türkiye Cumhuriyeti Paris Fevkalâde Büyük Elçisi ve Murah
hası;
Numan Menemencioğlu Türkiye Büyük Elçisi, Hariciye Vekâleti Umumî
Katibi;
Asım Gündüz, Korgeneral Genelkurmay ikinci Başkanı;
Necmeddin Sadak, Akvam Cemiyeti nezdinde Türkiye Daimi Murahhası,
Sivas Mebusu, Büyük Millet Meclisi Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri.
Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Merkezi İcra Komitesi :
M. Maxime Litvinoff, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkezi İcra
Komitesi azasından, Hariciye Halk Komiseri.
Haşmetli Yugoslavya Kralı:
M. Ivan Soubbotitch, Akvam Cemiyeti nezdinde Yugoslavya Krallığı Daimî
Murahhası.
Bu zevat usulüne muvafık ve muteber görülen salahiyetnamelerini ibraz ettikden sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır :
Madde 1
Yüksek Akit Taraflar Boğazlarda denizden geçiş ve seyrisefain serbestisi
prensibini kabul ve teyid ederler.
Bu serbestinin istimali bundan böyle işbu Mukavele hükümleri ile tanzim
edilir.
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Kısım I
Ticaret Gemileri
Madde 2
Sulh zamanında, ticaret gemileri, sancak ve hamule ne olursa olsun, gündüz
ve gece, aşağıdaki 3 üncü maddenin hükümleri mahfuz kalmak üzere hiç bir
merasime tâbi olmadan Boğazlardan geçiş ve seyrisefain tam serbestisinden müstefid olacaklardır. Bu gemiler Boğazların hiç bir limanında tevakkuf etmeksizin
transit suretile geçdikleri takdirde Türkiye alâkadar makamları tarafından
cibayeti bu Mukavelenamenin 1 inci lahikasında derpiş edilen rüsum veya tekalif
ten başka hiç bir rüsum veya tekâlife tâbi tutulmayacaktır.
Bu rüsum veya tekalifin cibayetini teshil etmek için Boğazlardan geçecek
ticaret gemileri 3 üncü maddede tasrih edilen merkezin memurlarına isimlerini,
tâbiyetlerini, tonajlarını, gidecekleri yeri ve nereden geldiklerini bildireceklerdir.
Kılavuzluk ve romorkaj ihtiyarî kalır.
Madde 3
Ege Denizinden veya Karadeniz'den Boğazlara dahil olacak her gemi Bey
nelmilel sıhhî hükümler çerçevesi dahilinde Türk nizamları ile vazedilmiş olan
sıhhi kontrola tâbi olmak için Boğazlar medhaline yakın bir sıhhat merkezinde
tevakkuf edecektir. Temiz patenteleri olan veyahud işbu maddenin 2 nci fıkrasın
daki hükümlerin şümulüne girmediklerini tasdik eden sıhhî bir beyanname ibraz
eyleyen gemiler için bu kontrol gündüz ve gece mümkün olan azami süratle icra
edilecek ve bu gemiler Boğazlardan geçişleri esnasında başka hiç bir tevakkufa
mecbur edilmeyeceklerdir.
İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek vakaları bulunan
veyahud içinde yedi günden az bir zaman evvel bu hastalıklar bulunmuş olan
gemilerle, bulaşık bir limanı beş defa 24 saatten az bir zamandan beri terketmiş
olan gemiler Türk Makamlarının tayin edebilecekleri sıhhat zabıta memurlarını
irkâb etmek üzere bundan evvelki fıkrada tasrih edilen sıhhat merkezinde tevak
kuf edeceklerdir. Bundan dolayı hiç bir rüsum ve tekâlif alınmayacak ve sıhhat
zabıta memurları Boğazların mahrecinde bir sıhhat merkezinde indirileceklerdir.
Madde 4
Harb zamanında Türkiye muharib olmadığı takdirde ticaret gemileri, san
cak ve hamule ne olursa olsun, 2 nci ve 3 üncü maddelerde derpiş edilen şerait
dairesinde Boğazlarda geçiş ve seyrüsefer serbestisinden müstefid olacaklardır.
Kılavuzluk ve romorkaj ihtiyarî kalır.
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Madde 5
Harp zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, Türkiye ile harp eden bir
memlekete mensup olmayan ticaret gemileri düşmana hiç bir suretle muzaheret
etmemek şartile, Boğazlarda geçiş ve seyrüsefer serbestisinden müstefid olacak
lardır.
Bu gemiler Boğazlara gündüz girecekler ve geçiş her defasında Türk Makam
ları tarafından gösterilecek yoldan vâki olacaktır.
Madde 6
Türkiye kendini pek yakın harb tehlikesi tehdidine maruz telâkki ettiği takdir
de yine 2 nci madde hükümlerinin tatbikine devam edilecektir. Ancak gemilerin
Boğazlara gündüz girmeleri ve geçişin her defasında Türk Makamları tarafından
gösterilen yoldan vâki olması lâzımdır.
Kılavuzluk bu takdirde mecburî kılınabilecek, ancak ücrete tâbi olmayacaktır.
Madde 7
(Ticaret Gemileri) tabiri işbu Mukavelenamenin ikinci kısmile istihdaf edil
memiş bütün gemilere şâmildir.
Kısım II
Harb Gemileri
Madde 8
İşbu Mukavele mucibince harb gemileri ve onların vasıfları ile tonajlarının
hesabı için muteber olacak tarif işbu Mukavelenamenin ikinci lahikasında olan
tarifdir.
Madde 9
Askerî bahriyenin mayi olsun olmasın mahrukat nakli için hassaten inşa edil
miş olan yardımcı gemileri 1 inci maddede istihdaf olunan mütekaddim ihbara
tâbi tutulmayacak ve Boğazları münferiden geçmek şartile 14 ve 18 inci maddeler
mucibince tahâdide tâbi tonajlar hesabına girmeyeceklerdir. Bununla beraber
sair geçiş şeraiti hususunda harp gemilerine kıyasen muameleye tâbi tutulmakta
berdevam olacaklardır.
Bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen yardımcı gemiler derpiş edilen istis
nadan ancak teslihatları sabit hedeflere karşı azami 105 milimetre çapında iki
top; ve hava hedeflerine karşı azami 75 milimetre çapında iki silahtan fazlasını
ihtiva etmediği takdirde istifade edebileceklerdir.
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Madde 10
Sulh zamanında hafif suüstü gemileri, küçük muharebe gemileri ve yardımcı
gemiler gerek Karadeniz'e sahildar olan gerek olmayan Devletlere mensub
bulunsunlar hiç bir rüsum ve tekalife tâbi tutulmadan Boğazlardan geçiş serbes
tisinden istifade edeceklerdir, şu şart ile ki bunlar Boğazlara gündüz ve aşağıda
ki 13 üncü ve müteakip maddelerde derpiş edilen şerait dairesinde girerler.
Yukarıdaki fıkrada istihdaf edilen sınıflara dahil olan gemilerden gayri harb
gemileri ancak 11 ve 12 nci maddelerde derpiş edilen hususî şerait dahilinde
geçiş hakkını haiz olacaklardır.
Madde 11
Karadeniz sahildarı Devletler 14 üncü maddenin l inci fıkrasında derpiş
edilen tonajdan yüksek bir tonajda bulunan hattı harb gemilerini, Boğazlardan
geçirmeğe mezundurlar, şu şart ile ki: Bu gemiler Boğazları birer birer ve
refakatlerinde en çok iki torpido ile geçerler.
Madde 12
Karadeniz sahildarı Devletler, bu deniz haricinde inşa ettirdikleri veya satın
aldıkları denizaltı gemilerini, eğer tezgaha konma veya mubayaadan Türkiye'ye
vakti zamanile haber verilmiş ise üssübahrilerine iltihak etmek üzere Boğazlar
dan geçirmek hakkını haiz olacaklardır.
Mezkûr devletlere aid denizaltı gemileri, bu hususta Türkiye'ye tasrihat veril
mek şartı ile bu deniz haricinde kâin tezgahlarda tamir edilmek üzere keza Boğaz
lardan geçebileceklerdir.
Gerek birinci ve gerek ikinci takdirde denizaltı gemileri gündüz ve su üstün
de seyrüsefer edecekler ve Boğazlardan münferiden geçeceklerdir.
Madde 13
Harb gemilerinin Boğazlardan geçmesi için Türkiye Hükümetine siyasî tarik
ile bir mütekaddim ihbar vaki olmak lâzımdır. Bu mütekaddim ihbarın normal
müddeti sekiz gün olacaktır; ancak Karadeniz sahildarı olmayan Devletler için
bu müddetin onbeş güne iblağı arzuya şayandır. Bu mütekaddim ihbarda gemi
lerin gidecekleri mahal, isimleri, tipleri ve adedleri ile azimette geçiş ve ledelicab, avdette geçiş tarihleri tasrih edilecek dir. Her tarih tebeddülü üç günlük bir
mütekaddim ihbara mevzu teşkil edecekdir.
Azimet geçişinde Boğazlara giriş ilk mütekaddim ihbarda gösterilen tarihden
itibaren beş gün zarfında vukubulmalıdır. Bu mühletin inkızasından sonra ilk
mütekaddim ihbar için olduğu gibi aynı şerait dahilinde yeni bir mütekaddim ih
bar verilecektir.
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Geçiş esnasında bahrî kuvvet kumandanı tevakkufa mecbur olmaksızın
Çanakkale veya Karadeniz boğazları medhalindeki bir işaret istasyonuna emri
altındaki kuvvetin sarih teşekkülünü bildirecektir.
Madde 14
İşbu mukavelenamenin 11 inci maddesinde ve 3 üncü lahikasında derpiş
edilen ahval müstesna olmak üzere Boğazlarda transit halinde bulunabilecek ec
nebi bahrî kuvvetlerin azamî tonaj mecmuu 15.000 tonu tecavüz etmeyecektir.
Her halde bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen kuvvetler dokuz gemiden
ziyade olamaz.
Karadeniz 'e sahildar olan veya olmayan Devletlere ait olup, 17 nci madde
ahkamına tevfikan Boğazlardaki bir limanı ziyaret eden gemiler bu tonaja dahil
olmayacaklardır.
Keza geçiş esnasında hasara uğramış olan harb gemileri bu tonaja dahil ol
mayacaklardır. Bu gemiler tamirat esnasında, Türkiye tarafından isdar edilen
hususî emniyet ahkâmına tâbi tutulacaklardır.
Madde 15
Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri hâmili bulunabilecekleri
hava sefinelerini hiç bir suretle kullanamazlar.
Maddelâ
Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri, hasar veya deniz arızası
halleri müstesna olmak üzere geçişlerine muktazi müddetten fazla Boğazlarda
kalamazlar.
Madde 17
Yukarıdaki maddelerin ahkamı herhangi bir tonaj veya teşekkülde bir bahrî
kuvvetin, Türkiye Hükümetinin daveti üzerine Boğazlardaki bir limana mahdut
bir müddet için bir nezaket ziyaretinde bulunmasına hiç bir suretle mâni olamaz,
Bu kuvvet Boğazları geldiği yoldan terkedecektir. Şu kadarki 10., 14. ve 18 inci
maddeler ahkâmı mucibince Boğazlardan transit olarak geçmek için matlub
şeraiti haiz ise bu hükümden müstesnadır.
Madde 18
l- Karadeniz sahildarı olmayan Devletlerin sulh zamanında bu denizde
bulundurabilecekleri tonaj mecmuu aşağıdaki veçhile tahdit edilmiştir :
a) Aşağıdaki (b) fıkrasında derpiş edilen hal müstesna olmak üzere mezkûr
Devletlerin mecmu tonajı 30.000'i tecavüz etmeyecektir;
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b) Şayed herhangi bir zaman Karadenizin en kuvvetli filosunun tonajı işbu
Mukavelenamenin imzası tarihinde bu denizde en kuvvetli olan filonun tonajını,
asgari 10.000 ton tecavüz ederse (a) fıkrasında tasrih edilmiş olan 30.000 tonluk
mecmu tonaj o derecede ve azami 45.000 tona varıncaya değin tezyid edilecektir.
Bu maksadla, sahildar her devlet işbu mukavelenamenin 4 üncü lahikasına tev
fikan Türkiye Hükümetine her senenin l Kanunusani ve l Temmuz tarihlerinde
Karadeniz 'deki filosunun tonaj yekûnunu bildirecektir ve Türkiye Hükümeti bu
malûmatı sair Yüksek Akid taraflara ve keza Akvam Cemiyeti Umumî Kâtibine
isal edecekdir.
c) Karadeniz 'e sahildar olmayan Devletlerden herhangi birinin bu denizde
bulundurabileceği tonaj yukarıdaki a) ve b) fıkralarında istihdaf edilen mecmu
tonajın üçte ikisini tecavüz etmeyecektir.
d) Bununla beraber Karadeniz sahildarı olmayan bir veya birkaç devlet bu
denize insanî bir maksatla bahrî kuvvetler göndermek istedikleri taktirde mecmuu
hiç bir ihtimalde 8.000 tonu tecavüz edemiyecek olan bu kuvvetler işbu
Mukavelenamenin 13 üncü maddesinde derpiş edilen mütekaddim ihbara lüzum
olmaksızın aşağıdaki şerait dahilinde Türkiye Hükümetinden istihsal edecekleri
müsaade üzerine Karadeniz'e girebileceklerdir. Eğer yukarıdaki a) ve b) fık
ralarında istihdaf edilen tonaj mecmuu dolmamışsa ve gönderilmesi talep edilen
kuvvetlerle tecavüz edilmeyecek ise Türkiye Hükümeti kendisine vâki olan talebi
aldıktan sonra en kısa bir müddet zarfında mezkûr müsaadeyi ita edecektir. Şayed
mezkûr mecmu tonaj zaten istimal edilmiş bulunuyorsa veya gönderilmesi taleb
edilen kuvvetlerle bu yekûn tecavüz edilecek ise, Türkiye Hükümeti bu müsaade
talebinden Karadeniz 'e sahildar Devletleri derhal haberdar edecek ve eğer bu
Devletler haberdar edildiklerinden 24 saat sonra bir itiraz serdetmezler ise
alâkadar Devletlere, talebleri hakkında verdiği kararı en geç kırk sekiz saatlik
nizami bir mühlet zarfında bildirecektir.
Karadeniz'e sahildar olmayan Devletler bahrî kuvvetlerinin Karadeniz'e
bundan sonraki her duhûlü ancak yukarıdaki a) ve b) fıkralarında derpiş edilen
mecmu tonajın müsaadesi nisbetinde olacaktır.
2- Karadenizde bulunmalarının maksadı ne olursa olsun sahildar olmayan
Devletlerin harb gemileri bu denizde yirmi bir günden ziyade kalamayacaklardır.
Madde 19
Harb zamanında Türkiye muharib olmadığı takdirde harb gemileri 10 ilâ 18
inci maddelerde tasrih edilen şeraitin aynı şerait dahilinde Boğazlarda tam bir
geçiş ve seyrisefain serbestisinden müstefid olacaklardır.
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Bununla beraber muharip herhangi bir Devletin harp sefinelerinin Boğazlar
dan geçmesi memnu olacaktır, şu kadarki, işbu Mukavelenamenin 25 inci mad
desinin tatbiki şümulüne giren haller ve keza Akvam Cemiyeti misakı çerçevesi
dahilinde akdedilip mezkûr misakın 18. inci maddesi ahkâmı mucibince tescil ve
neşredilen ve Türkiye'yi bağlayan bir mütekabil müzaheret muahedenamesi
mucibince tecavüze duçar olan bir Devlete yapılacak müzaheret halleri bundan
müstesnadır.
Yukarıdaki fıkrada derpiş edilen istisnaî ahvalde 10 ilâ 18 inci maddelerde
tasrih edilen tahdidat kabili tatbik olmayacaktır.
Yukarıdaki 2 ncifıkrada vazedilen geçiş memnuiyetine rağmen, Karadeniz'e
sahildar olan veya olmayan muharip Devletlere aid olup da mensub bulundukları
limanlardan ayrılmış bulunan harb gemileri bu limanlara iltihak etmek
müsaadesini haizdirler.
Muharip harb gemilerinin Boğazlarda bir güne zabt ve müsadereye tevessül
etmeleri, muayene hakkını icra eylemeleri veya diğer herhangi bir hasmane
harakette bulunmaları memnudur.
Madde 20
Harb zamanında, Türkiye muharib olduğu takdirde, 10 ila 18 inci maddeler
ahkâmı tatbik edilmeyecektir; harb gemilerinin geçmesi tamamen Türkiye
Hükümetinin rey ve ihtiyarına bırakılacaktır.
Madde 21
Türkiye, kendisini pek yakın bir harb tehlikesi tehdidine maruz telâkki ettiği
takdirde, işbu Mukavelenamenin 20 nci maddesi ahkamını tatbik hakkını haiz
olacaktır.
Yukarıdaki fıkranın Türkiye'ye verdiği selâhiyetin Türkiye tarafından is
timalinden evvel Boğazlardan geçmiş olup bu suretle mensup bulundukları liman
lardan ayrılmış bulunan harb gemileri bu limanlara iltihak edebileceklerdir.
Bununla beraber şurası mukarrerdir ki Türkiye, tavır ve hareketi ile işbu mad
denin tatbikına sebep olan Devletin gemilerini bu hakdan istifade ettirmeyebilecektir.
Türkiye Hükümeti, yukarıdaki birinci fıkranın kendisine verdiği selâhiyeti is
timal ettiği takdirde Yüksek Akit Taraflarla Akvam Cemiyeti Umumî Kâtibine bu
hususta bir tebliğ gönderecektir.
Cemiyeti Akvam Konseyi üçde iki ekseriyetle Türkiye'nin bu suretle ittihaz et
miş olduğu tedbirlerin haklı olmadığına karar verirse ve işbu Mukavelenameye
vaziülimza Yüksek Akit Tarafların ekseriyeti de keza ayni reyde bulunursa, Tür620

kiye Hükümeti bahse mevzu tedbirlerle işbu Mukavelenamenin 6 ncı maddesi
mucibince alınmış olabilecek tedbirleri refetmeyi taahhüt eder.
Madde 22
içinde veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek vakaları bulunan
veyahut içinde yedi günden az bir zaman evvel bu hastalıklar bulunmuş olan harb
gemilerile beş defa 24 saatten az bir zamandan beri bulaşık bir limanı terketmiş
olan harb gemileri Boğazları karantina altında geçecekler ve Boğazların bulaş
tırılmasına imkân bırakmamak için muktazi tahaffuz tedbirlerini gemi vesaitiyle
ittihaz etmeğe mecbur olacaklardır.
Kısım III
Hava Sefineleri
Madde 23
Sivil hava sefinelerinin Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişini temin etmek
için, Türkiye Hükümeti Boğazları memnu mıntakaları haricinde bu geçişe mah
sus hava yollarını gösterecekdir. Sivil hava sefineleri Türkiye Hükümetine arizî
uçuşlar için üç gün evvel bir mütekaddim ihbar ve muntazam servis seferleri için
geçiş tarihlerini tasrih eden umumî bir mütekaddim ihbar vermek suretile bu yol
ları kullanabileceklerdir.
Diğer taraftan, Boğazların yeniden askerîleştirilmesine rağmen, Türkiye
Hükümeti, Türkiye'de merî havaî seyrüsefer nizamatına tevfikan Avrupa ile Asya
arasında Türkiye arazisi üzerinden uçmalarına müsaade edilmiş olan sivil hava
sefinelerinin tam bir emniyetle geçmeleri için muktazi teshilatı gösterecektir.
Uçuş müsaadesi verilmiş olan ahval için Boğazlar mıntıkasında takib edilecek yol
vakit vakit gösterilecektir.
Kısım IV
Umumî Ahkâm
Madde 24
Boğazlar rejimine dair 24 Temmuz 1923 tarihli Mukavelename mucibince
teessüs etmiş olan Beynelmilel Komisyonun selâhiyetleri Türkiye Hükümetine
devredilmişdir.
Türkiye Hükümeti 11, 12, 14 ve 18 inci maddelerin tatbikine mütedair istatis
tikleri toplamağı ve malumatı vermeği taahhüd eder.
Türkiye Hükümeti bu Mukavelenamenin harb gemilerinin Boğazlardan
geçişine dair olan her hükmünün icrasına nezaret edecektir.
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Türkiye Hükümeti, ecnebi bahrî bir kuvvetin yakında Boğazlardan geçeceğin
den haberdar edilir edilmez, bu kuvvetin teşekkülünü, tonajını, Boğazlara duhulü
için derpiş edilen tarihi ve ledelicab, muhtemel avdet tarihini Yüksek Akit Taraf
ların Ankara'daki Mümessillerine bildirecektir.
Türkiye Hükümeti Boğazlarda ecnebi harb gemilerinin seyrüseferini gösteren
ve ticarete ve işbu Mukavelenamede derpiş edilen bahrî ve havaî seyrisefaine
faideli olan her türlü malûmatı ihtiva eden senelik bir raporu Akvam Cemiyeti
Umumî Kâtibliğile Yüksek Akid Taraflara tevdî edecektir.
Madde 25
İşbu Mukavelenamenin hiç bir hükmü, Türkiye için veya Akvam Cemiyeti
azası herhangi başka bir Yüksek Akid Taraf için Akvam Cemiyeti misakından
mütevellit hukuk ve vecibeleri ihlâl edemez.
Kısım V
Nihai Ahkâm
Madde 26
İşbu Mukavelename en kısa bir müddet zarfında tasdik edilecektir.
Tasdiknameler, Paris'te Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazinei Evrakına tev
di edilecekdir.
Japonya Hükümeti, tasdikin icra edilmiş olduğunu Paris'teki siyasî Mümes
sili vasıtasile Fransa Cumhuriyeti Hükümetine bildirmekle iktifa edebilecek ve
bu takdirde tasdiknameyi mümkün olan süratle isal edecektir.
Türkiye'ninki de dahil olmak üzere altı tasdikname tevdî edilir edilmez bir tev
di zabıtnamesi tanzim edilecektir. Bundan evvelki fıkrada derpiş edilen tebliğ bu
hususda tasdikname tevdiine muadil olacakdır.
İşbu Mukavelename bu zabıtname tarihinden itibaren meriyet mevkiine
girecektir.
Fransa Hükümeti bundan evvelki fıkrada derpiş edilen zabıtname ile bilahare
tevdi edilecek tasdiknamelerin tevdî zabıtnamelerinin aslına mutabık birer sure
tini Yüksek Akid Tarafların kâffesine tevdî edecekdir.
Madde 27
Mevkii meriyete girdiğinden itibaren işbu Mukavelename 24 Temmuz 1923
tarihli Lozan sulh Muahedenamesine vaziülimza herhangi bir Devletin iltihakına
açık olacakdır.
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Herhangi bir iltihak diplomasi tarıkile Fransa Cumhuriyeti Hükümetine ve
onun tarafından da Yüksek Akid Tarafların kâffesine tebliğ edilecekdir.
Bu iltihak Fransa Hükümetine yapılan tebliğ tarihinden itibaren muteber
olacakdır.
Madde 28
işbu Mukavelename mevkii meriyete girdiği tarihten itibaren yirmi sene müd
detle merî olacakdır.
Bununla beraber işbu Mukavelenamenin 1 nci maddesinde teyid edilen geçiş
ve seyrisefain serbestisi prensibinin müddeti namahduddur.
Mezkûr yirmi senelik müddetin inkızasından iki sene evvel, hiç bir Yüksek
Akid taraf, Fransa Hükümetine fesih ihbarnamesi vermemiş ise işbu mukavele
name bir fesih ihbarnamesi gönderilmesinden itibaren iki sene geçinceye kadar
muteber kalacakdır. Bu ihbarname Fransa Hükümeti tarafından Yüksek Akid
Taraflara tebliğ edilecekdir.
İşbu Mukavelename, bu madde ahkâmı mucibince feshedildiği takdirde Yük
sek Akid Taraflar yeni bir Mukavelenamenin ahkâmını tesbit etmek üzere ken
dilerini bir konferansda temsil ettirmek hususunda mutabıkdırlar.
Madde 29
işbu mukavelenamenin meriyet mevkiine girmesinden itibaren her beşsenelik
müddetin hitamında Yüksek Akid Taraflardan her biri, işbu Mukavelenamenin bir
veya bir kaç hükmünün tadilini teklife teşebbüs edebilecekdir.
Yüksek Akid Taraflardan biri tarafından vaki olan tadil talebi, kabule şayan
olmak için, şayed 14 üncü veya 18 inci maddelerin tadilini istihdaf ediyorsa
diğer Yüksek bir Akid ve şayed diğer herhangi bir maddenin tadilini istihdaf
ediyorsa diğer iki Yüksek Akid Tarafından iltizam edilmelidir.
Bu suretle iltizam edilen tadil talebi cari beş sene müddetin inkızasından üç
ay evvel Yüksek Akid Tarafların herbirine tebliğ edilecekdir. Bu ihbarname teklif
edilen tadilâtın mahiyetini ve sebeplerini ihtiva edecekdir.
Bu teklifler üzerinde diplomasi tarikile bir neticeye vasıl olmak mümkün ol
mazsa Yüksek Akid Taraflar bu hususta toplanacak bir Konferansda kendilerini
temsil ettireceklerdir.
Bu Konferans ancak ittifakı ara ile karar verebilecekdir, bu hükümden 14 ün
cü madde ile 18 inci maddeye müteallik tadil halleri müstesna olup bunlar için
Yüksek Akid Tarafların dörtte üçünün ekseriyeti kifayet edecekdir.
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Bu ekseriyet, Türkiye dahil olmak üzere, Karadeniz sahildarı Yüksek Akid
Tarafların dörtte üçünü ihtiva etmek suretiyle hesap edilecekdir.
Tasdikan lilmakal yukarıda isimleri mezkûr Murahhaslar işbu Mukave
lenameyi imza etmişlerdir.
Montreux'de yirmi Temmuz bin dokuz yüz otuz altı tarihinde on bir nüsha
olarak tanzim edilmiştir. Bunlardan Murahhaslar tarafından mühürlenmiş olan
birinci nüsha Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Hazinei Evrakına vazedilecekdir,
diğer nüshalar da vaziülimza Devletlere teslim edilmişdir.
N. P. Nicolaev

Pierre Nelcov

J. Paul - Boncour

H. Ponsot

Stanley

S.M. Bruce

N. Politis

Raoul Bibica Rosetti

Zirde vaziülimza Japon Murahhasları, işbu mukavele ahkâmının, Akvam
Cemiyeti azası olmayan bir Devlet sıfatı ile Japonya'nın vaziyetini, gerek Akvam
Cemiyeti misakına nazaran gerek mezkûr misak çerçevesi dahilinde münakid
mütekabil müzaherat Muahedenamelerine göre hiç bir suretle tadil etmediğini ve
Japonya'nın betahsis 19 ve 25 inci maddeler ahkâmı dahilinde bu misak ve bu
muahedeler hakkında tam bir serbesti takdir muhafaza ettiğini Hükümetleri
namına beyan ederler.
N. Şato

Massaaki Hotta

N. Titulesco

Cons. Contzesco

V. V. Pella

Dr. R. Araş

Suad Davaz

N. Menemencioğlu

Asım Gündüz

N. Sadak

Masime Litvinoff

Dr. I. V. Soubbotitch
Lahika I

1- işbu Mukavelenamenin 2 nci maddesi mucibince istifa edilebilecek olan
rüsum ve tekâlif aşağıdaki tabloda gösterilenler olacaktır. Türkiye Hükümetinin
bu rüsum ve tekâlifden kabul edebileceği muhtemel tenzilât, sancakfarkı gözetil
meksizin, tatbik edilecekdir.
"Beher Neto hacim tonilâtosu (net register tonnage) üzerinden istifa edilecek
resim veya harç miktarı Altın Frank (Yüz kuruş takriben altın 2 Frank 50 santime
muadildir.) "
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İfa edilen hizmetin mahiyeti
a) Sıhhî kontrol

0,075

b) Fenerler, ziyalı şamandıralar, geçid şamandıraları ve saire :
800 tona kadar

0.42

800 tondan fazlası

0.21

c) Tahlisiye hizmeti: Buna tahlisiye sandalları, roket istasyonları, sis düdük
leri, radiofarlar ye keza b) fıkrasında dahil bulunmayan ziyalı şamandıralar veya
aynı neviden diğer tesisat dahildir. 0,10
2- İşbu lahikanın l incifıkrasına merbut tabloda tasrih edilen rüsum ve tekâlif
Boğazlardan iki defa geçiş içindir (Yani Ege denizinden Karadeniz'e bir geçiş ve
Ege Denizine dönüş seyahati veyahut Karadeniz 'den Ege Denizine Boğazlardan
bir geçiş ve müteakiben Karadeniz 'e dönüş); Bununla beraber eğer bir ticaret
gemisi azimet seyahati için, Boğazlara girdiği tarihten itibaren altı aydan fazla
bir zaman sonra vaziyete göre Ege denizine veya Karadenize dönmek üzere
Boğazlardan tekrar geçerse bu gemi sancak farkı gözetilmeksizin bu rüsum ve
tekalifi ikinci defa olarak tediye ile mükellef tutulabilir.
3- Eğer, bir ticaret gemisi azimet gelişinde avdet etmeyeceğini beyan ederse,
işbu lahikanın birinci paragrafının (b) ve (c) fıkralarında derpiş edilen rüsum ve
tekâlif hususunda tarifenin nısfını tediye edecektir.
4- işbu lahikanın birinci paragrafına merbut tabloda tarif edilen ve mevzuubahs hizmetlerin icab ettirdiği masrafları kapatmağa ve ihtiyat akçesi veya
makul bir müdevver sermaye muhafazası için lüzumlu miktardan yüksek ol
mayacak olan rüsum ve tekâlif ancak işbu Mukavelenamenin 29 uncu maddesi
ahkâmı tatbik edilmek suretile tezyid veya ikmal edileceklerdir. Bunlar tediye
tarihlerindeki kambiyo fiyatına göre altın Frank veya Türk parası olarak tesviye
olunur.
5- Ticaret gemileri kılavuzluk ve römorkaj gibi ihtiyarî hizmetler için böyle
bir hizmet, gemilerin acente veya kaptanlarının talebi üzerine Türk Makamatı
tarafından lâyıkile ifa edildiği takdirde, rüsum ve tekâlif tediyesine mecbur
tutulabilirler. Türkiye Hükümeti işbu ihtiyarî hizmetlerin ifası için istifa edilecek
rüsum ve tekâlif tarif esini zaman zaman neşredecekdir.
6- işbu tarifeler mezkûr hizmetler 5 inci maddenin tatbiki suretile mecburi
kılındığı hallerde tezyid edilmeyeceklerdir.
Lahika II
«İşbu Lahika metinleri 25 Mart 1936 tarihli Londra Bahrî Mukavelenamesin
den iktibas edilmiştir.»
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A) Maimahrec Esasi:
1- Bir suüstü gemisinin maimahrec esası, tam mürettebatı ve makine ve
hazanlarile denize açılmağa müheyya olan ve makine ve kazanlarının beslen
mesine mahsus mahrukat ile ihtiyat suyu hariç olmak üzere bütün esliha ve her
türlü mühimmatını, tesisatını, teçhizatını, komanyasını, mürettebatı için tatlı
suyu, muhtelif erzakını ve harb esnasında taşıyacağı her nevi alât ve edavat ve
yedek parçalarını hamil olan, inşası itmam edilmiş bir geminin maimahrecidir.
2- Bir denizaltı gemisinin maimahrec esası: Tam müretebatı ve motor cihazı
ile denize açılmağa müheyya olan ve mahrukatı, yağlama yağı, tatlı suyu ve her
nevi (ballast) suyu hariç olmak üzere bütün silâhlarını, her türlü, mühimmatını,
tesisatını, teçhizatını, mürettebatının komanyasını ve harb esnasında taşıyacağı
muhtelif alât ve edavatı ve her nevi yedek parçalarını hamil bulunan (dalma sar
nıçlarının suyu hariç) inşası itmam edilmiş geminin su üstünde maimahrecidir.
3. «Ton» kelimesi, «metrik ton» tabirindekinden gayri 1.016 kilogramlık
(2.240 librelik) bir tonu ifade eder.
B) Sınıflar:
1- Hattıharb gemileri aşağıdaki iki tâli sınıf dan birine mensub olan su üstü
harb gemileridir:
a) Tayyare ana gemileri, muavin gemiler veya (b) talî sınıfına mensub hat
tıharb gemilerinden maada maimahreci 10.000 (10.160 metrik ton) tondan fazla
olan veya 203 milimetre (8 pus) çapından yukarı bir topla mücehhez su üstü harb
gemileridir.
b) Tayyare ana gemilerinden maada maimahreci 8.000 (8.128 metrik ton)
tondan yukarı olmayan ve 203 milimetre (8 pus) çapından yukarı bir topla
mücehhez bulunan suüstü harb gemileridir.
2- Tayyare ana gemileri, hacimleri ne olursa olsun, başlıca tayyare taşımak
ve bunları denizde harekete geçirmek için inşa edilmiş veya tertibatlandırılmış su
üstü harb gemileridir. Eğer, bir harb gemisi başlıca tayyare taşımak ve bunları
denizde harekete geçirmek için inşa edilmemiş veya tertibatlandırılmamış ise bu
gemiye bir inme veya havalanma güvertesinin kurulması bunun tayyare ana
gemileri sınıfına idhalini intaç eylemez.
Tayyare ana gemileri sınıfı iki talî sınıfa ayrılır, şöyle ki:
a) Tayyarelerin uçabilecekleri veya konabilecekleri bir güverte ile mücehhez
olan gemiler;
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b) Yukarıda (a) fıkrasında tarif edilen bir güverte ile mücehhez bulunmayan
gemiler.
3. Hafif suüstü gemileri, tayyare gemileri, küçük muharebe gemileri veya
muavin gemilerden maada maimahreci 10.000 (10. 160 metrik ton) tonu geç
memek üzere 100 tondan (102 metrik ton) fazla olan ve 203 milimetre (8 pus)
çapından yukarı topla mücehhez bulunmayan su üstü harb gemileridir.
Hafif su üstü gemileri sınıfı üç talî sınıfa ayrılır, şöyle ki :
a) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir top taşıyan gemiler,
b) 155 milimetre (6,1 pus) çapından yukarı top taşımıyan ve mahreci 3.000
(3.048 metrik ton) tondan yukarı olan gemiler.
c) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımıyan ve maimahreci
3.000 (3.048 metrik ton) tondan yukarı olmayan gemiler.
4- Denizaltı gemileri, denizin sathı altında seyrüsefer etmek üzere inşa edil
miş bütün gemilerdir.
5- Küçük muharebe gemileri muavin gemilerden maada maimahreci 2.000
(2.032 metrik ton) tonu tecavüz etmemek üzere
100 (102 metrik ton) tondan fazla olan fakat aşağıdaki evsafın hiç birini haiz
bulunmıyan su üstü harb gemileridir :
a) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir topla mücehhez olmak;
b) Torpil atmak için inşa veya teçhiz edilmiş bulunmak;
c) 20 milden fazla sürat temin etmek üzere inşa edilmiş olmak.
6. Muavin gemiler, askerî filoya mensub olup maimahreci 100 tondan (102
metrik ton) fazla bulunan, normal olarak filo hizmetinde veya asker naklinde
veyahud muharebe yapan gemilerin kullanıldıkları hizmetten başka her hangi bir
hizmette kullanılan, muharebe yapan gemi olmak için hassaten inşa edilmemiş
olan ve aşağıdaki evsafdan hiç birini haiz bulunmıyan su üstü gemileridir:
a) 155 milimetre (6.1 pus)den yüksek bir çapta bir topla mücehhez olmak;
b) 76 milimetre (3 pus) den yüksek bir çapta sekiz topdan fazla topla müceh
hez olmak;
c) Torpil atmak için inşa veya teçhiz edilmiş bulunmak;
d) Zırhlı levhalarla muhafaza edilmek üzere inşa edilmiş olmak;
e) 28 milden fazla bir sürate erişmek için inşa edilmiş olmak;
f) Tayyareleri denizde harekete getirmek üzere bilhassa inşa edilmiş veya
tertibatlandırılmış olmak;
g) Tayyare uçurmak için ikiden fazla âletle mücehhez bulunmak.
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C) Yaşını Doldurmuş Gemiler :
Aşağıdaki sınıflara ve tâli sınıflara mensup gemiler inşalarından itibaren
atide adedleri gösterilen seneler geçince «yaşını doldurmuş» telâkki edilecekler
dir:
a) Bir hattı harb gemisi için

26 sene

b) Bir tayyare ana gemisi için

20 sene

c) (a) ve (b) talî sınıflarından bir hafif su üstü gemisi için:
i) l Kânunusani 1920 tarihinden evvel tezgaha konmuş ise

16 sene

ii) 31 Kanunuevvel 1919 tarihinden sonra tezgâha konmuş

20 sene

d) (c) tâli sınıfına mensub bir hafif suüstü gemisi için

16 sene

e) Bir denizaltı gemisi için

13 sene
Lahika III

Japon donanmasına mensub aşağıda irae edilen yaşını doldurmuş üç mekteb
gemisi meyanından iki geminin Boğazlardaki limanları birlikde ziyaretine
müsaade edilmesi mukarrerdir.
Bu iki geminin mecmu tonajı bu halde 15.000 tona muadil addolunacaktır.

Asama

Tezgaha

Hizmete

Mamahrec

Konma

Girme

Esası

Tarihi

Tarihi

(ton)

Teslihat

20.X.1896

18.111.1899

9.240

IV.x.200.mm
XII.x.l50.mm

Yakumo

1.IX. 1898

20.VI.1900

9.0101

V.x.200.mm
XII.x.l50.mm

İwate

11. XI1898

18.111.1901

9.180

IV.x.200.mm
XII.x.l50.mm

Lahika IV
1- İşbu Mukavelenamenin 18 inci maddesinde derpiş edilen Karadeniz sahildarı Devletlere aid filoların tonaj yekûnunun hesabına idhal edilecek gemilerin
sınıfları ve talî sınıfları berveçhiatidir:
Hattıharb gemileri:
(a) talî sınıfı
(b) talî sınıfı
628

Tayyare ana gemileri:
(a) talî sınıfı
(b) talî sınıfı
Hafif su üstü gemileri:
(a) talî sınıfı
(b) talî sınıfı
(c) talî sınıfı
(d) Denizaltı gemileri:
İşbu Mukavelenameye merbut II numaralı lahikadaki tariflere göre:
Tonaj yekûnunun hesabında nazarı itibare alınması lâzım gelen maimahrec
III numaralı lahikada tarif edilen maimahrec esasıdır. Mezkûr lahikada tarif edil
diği üzere ancak «yaşını doldurmamış» gemiler nazarı itibare alınacakdır.
2- 18 inci maddenin (b) fıkrasında derpiş edilen tebligatın ayrıca işbu
lahikanın birinci fıkrasında zikredilen sınıf ve talî sınıf gemilerin tonaj yekûnunu
da ihtiva etmesi lâzımdır.
Protokol
Bugünkü tarihli Mukavelenameyi imza ettikleri sırada zirde vaziülimza
Murahhaslar, Hükümetlerini taahhüt altına alarak aşağıdaki ahkâmı kabul ettik
lerini beyan ederler:
1- Türkiye, mezkûr Mukavelenamenin mukaddemesinde tarif edilen Boğazlar
mıntıkasını derhal yeniden askerîleştirebilecektir.
2- 15 Ağustos 1936 tarihinden itibaren Türkiye Hükümeti, Mezkûr
Mukavelenamede tasrih edilen rejimi muvakkaten tatbik edecektir.
3- İşbu Protokol bugünkü tarihden itibaren muteber olacaktır.
Montreaux'de yirmi Temmuz bin dokuz yüz otuz altı tarihinde tanzim edilmişdir.
N. P. Nicolaev

Pierre Neicov

J. Paul Boncour

H. Ponsot

Stanley

S. M. Bruce

N. Politis

Raonl Bibica Rosetti

N. Şato (ad referendum)

Massa - akî Hotta (ad referendum)

V. V. Pella
Suad Davaz.

Dr.R.Aras
N. Menemencioğlu
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Asım Gündüz

N. Sadak

Maxime Litvinoff

Dr. I. V Soubbotitch

Yapılan bu mukavelenamenin onaylanmasına ilişkin olarak hazırlanan yasa
tasarısı Dışişleri ve Millî Savunma encümenlerinde görüşüldükten sonra 31 Tem
muz 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunuldu. İlk sözü alan
Dışişleri Vekili Dr. Tevfik Rüştü Araş şunları söyledi:
Arkadaşlarım,
Boğazlar işi hakkında Kamutaya evvelce takdim edilmiş olan Beyaz Kitap
alâkadar devletlerle aramızda teati edilen notaları ihtiva ediyordu; dün sabah
takdim edilen 2 numaralı Beyaz Kitap Montreaux Konferansı alenî celselerine
aid zabıtnamelerinin tercümeleridir. Bu iki vesika boğazlar davamızda bütün
yurddaşların istisnasız öteden beri gösterdikleri alâka ve heyecanla muvazi
olarak yüksek heyetinizin çok yakından takip ettiği bu işin safhaları üzerinde taf
silât arzetmekliğime lüzum bırakmıyor. Gerek Konferansta ilk müzakere esası
kabul edilmiş olan teklif ettiğimiz proje suretleri ve gerek konferans neticesinde
imza edilen ve bugün yüksek tasvibinize arz olunan Boğazlar Mukavelenamesin
den birer nüsha dünden beri yüksek Meclisinizin çok saygı değer azasının ellerin
de bulunmaktadır. Cumhuriyet hükümetinin şaşmaz bir azim ve kararla takip et
tiği siyasetin ve bu meselede ibraz ettiği faaliyetin varılan bu neticesi hakkında
sarih fikir edinmiş ve mukaveleyi ayrı ayrı görmüş ve tetkik etmiş bulunuyor
sunuz. Ayrıca mutad usulümüz dairesinde tetkik için teşkil buyurduğunuz Muhtelit
Büyük Encümenin raporu da şimdi okundu.
Esbabı mucibe lâyihası Boğazlar Mukavelesini iyi hulâsa etmiştir; Bu itibar
la mukavelenamenin tafsilâtına girişmekten ihtiraz ederek belli başlı hususiyet
leri üzerinde durmakla iktifa edeceğim. Ancak daha evvel Boğazlar meselesi hak
kında Montreaux konferansına varan son teşebbüsümüzün menşei hakkında kısa
malûmat arzetmek isterim.
Büyük Şefimiz Atatürk Lozan Boğazlar mukavelenamesinin tadilinin ergeç bir
zaruret olduğunu her vakit ihtar ederdi. Memleketimizin müdafaası için hükümet
le yapılan askerî müzakerelerde Genelkurmay Başkanımız Mareşal Çakmak,
Boğazlarda gayri askerî halin mahzurlarını daima ileri sürmüştür. İngiltere 'nin
sabık Başvekili M. Mac-Donald tarafından Tahdidi Teslihat Komisyonunda teklif
edilen malûm proje hakkında hükümetimizin mütalealarını ifade için Cenev
re'deki murahhasımız tarafından irad edilecek nutkun esaslarını burada ar
kadaşım Numan Menemencioğlu ile birlikte ihzar ederek Şefim İsmet İnönü'nün
tasvibine arz ettiğim esnada idi ki büyük Başvekilim artık Boğazlar meselesinin
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ortaya konması zamanı geldiğini bana emir etmiştir. Bu direktif üzerinedir ki
Hariciyeniz bu işe de koyuldu, kıymetli Başvekilimizin talimatını tam yerine getir
mek için hiç bir fırsatı fevtetmedi. Ondan sonraki safahat biraz evvel arz ettiğim
gibi tamamile malûmunuz olmuştur.
Şimdi yüksek tetkikinize arz olunan bu mukavelenamenin esaslı bir hususiyeti
memleketimizin yalnız ayrılmaz bir parçası değil, fakat ayrılmaz parçalarını bir
birine bağlıyan bu kıtası üzerinde tam hâkimiyetimizin sade muslihane değil, çok
dostane olarak teyid edilmiş olması ve memleketimizin müdafaasının istilzam et
tiği tahkim hakkının mukavelenamenin imzası ile beraber tanınmış bulunmasıdır.
1924 Lozan mukavelesiyle gayri askerî hale ifrağ edilmiş olan komşumuz ve
dostumuz Yunanistan 'a aid Limni ve Samotra adalarına dair olan hüküm de
Montreaux mukavelesile kalkmış oluyor demektir ki, bundan da ayrıca mem
nunuz. Bu münasebetle yeni Türkiye siyasetinin vasfını da tekrar kaydetmek is
terim: kendimiz için iyi gördüğümüzü dostlarımız için de iyi görmek ve hakkımız
da nareva telakki ettiğimiz her şeyi yalnız dostlarımız için değil, fakat hiçbir dev
let hakkında temenni etmemek.
Montreaux mukavelenamesinin dünya matbuatında birçok mürekkep dökül
mesine vesile veren bir hükmü de mukavelenamenin 19 uncu maddesinin 2 ncifıkrasıdır. Huzurunuzda bunun da anladığımız şümul ve mahiyetini olduğu gibi arz
etmek isterim.
Bu fıkrada deniliyor ki: «Madde 19 fıkra 2.- Bununla beraber muharip her
hangi bir devletin harp sefinelerinin Boğazlardan geçmesi memnu olacaktır, şu
kadar ki, işbu mukavelenamenin 25 inci maddesinin tatbiki şümulüne giren hal
ler ve keza Akvam Cemiyeti misakı çerçevesi dahilinde akdedilip mezkûr misakın 18 inci maddesi ahkâmı mucibince tescil ve neşredilen ve Türkiye'yi bağ
lıyan bir mütekabil müzaheret muahedenamesi mucibince, tecavüze duçar olan
bir devlete yapılacak müzaheret halleri bundan müstesnadır.»
Bu hükmün sarih manası Montreaux mukavelenamesi âkidlerinin Türkiye
sulh siyasetine ve Türkiye 'nin dürüst hareketine emniyetleri demektir. Filhakika
Montreaux mukavelenamesinin istisnasız olarak her maddesini yalnız âkidler için
değil, bütün devletler hakkında asla fark gözetmeksizin dürüstane tatbik ede
ceğimize dünyada kimsenin şüphesi olmasa gerektir. Yeni Türkiye'nin bütün
mazisi en adil şahidimdir.
Bu işin başından itibaren bizi iyi anladıklarını gösteren âkid devletlere ve
coğrafî vaziyetlerden veyahut bize ve Boğazlar mevzuuna taallûk etmeyen esbap
tan dolayı konferansa iştirak etmedikleri halde matbuatlarile ve her hallerile
davamızı tutan ve neticeden memnuniyet gösteren dost ve hayırhah bütün mem631

leketlere bu kürsüden teşekkürü en memnuniyet verici bir vazife olarak bu suret
le şimdi huzurunuzda ifa ettikten sonra memleketimiz için çok hayırlı yeni bir ik
bal mukaddimesi olarak telâkki ettiğim bu mukavelenamenin lütfen ve müs
taceliyetle tasvip edilmesini yüksek heyetinizden rica ederim. "
T. R. Araş, bu sözlerle konuşmasını tamamladıktan sonra kimi milletvekilleri
de söz alarak görüşlerini açıkladılar.1 Bu konuşmaların ardından tekrar kürsüye
çıkan Araş, kısa bir konuşmayla görüş bildiren milletvekillerine teşekkür etti.
Daha sonra tasarının maddelerine geçilmesi kabul edildi. Ancak bu arada İspar
ta Mebusu İbrahim Demiralay'ın; "Çanakkale'deki şehitlerimizin ruhunu taziz
için B. M. Meclisi Umumî Heyetinin bir dakika sükût etmesine dair takriri" ile
Ardından Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Kansu'nun; "Boğazlar meselesinin
hallinden dolayı Cumhur Reisi Atatürk'e B. M. Meclisinin minnet ve şükran
larının iblâğına dair takriri" okunarak kabul edildi.2 Ankara Mebusu Aka Gün
düz ve dört arkadaşının; "Kamutay namına şehitliklere birer çelenk konul
ması "na ve Kocaeli Mebusu Süreyya Yiğit'in; "Boğazlar mukavelesine ait müzakerat zabıtlarının bastırılarak dağıtılması "na ilişkin takrirler de milletvekiller
ince benimsendi. Ardından teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi ve oy bir
liği ile (366 oy ile) kabul edilerek yasalaştı. Giresun Mebusu General İhsan Sökmen'in; "B. M. Meclisinin kahraman orduya saygı ve selâmlarının bildirilmesi"
hakkında ki takririnin de kabul edilmesinin ardından Dışişleri Vekili Dr. Tevfik
Rüştü ARAŞ söz aldı ve şunları söyledi:
Arkadaşlarım,
Kamutayın bu ihtimamdan istifade ederek arsıulusal münasebetlerin diğer bir
sahadaki inkişafına da huzurunuzda temas etmek istiyorum 30 haziranda fev
kalâde içtima eden Cemiyeti akvam «Assemblee» sinde belli başlı olarak iki
mesele bahsa mevzu oldu.
Biri Cemiyeti Akvam Misakında bazı Devletlerce ileri sürülen «reforme»
yapılmasıdır. Bu hususta Türkiye her hangi bir teklifyapmağı şimdilik derpiş et
memiş olduğu gibi bu vadide yapılacak tekliflerin mütalea ve tetkikinden asla
kaçınmamakla beraber mahiyet ve şümulleri hakkında tam bir malûmat edinmedikçe tahminler üzerinde mütalea serdini kendisi için isabetli görmediği cihet1 TBMM Zb. C, V. Devre, C.J2, s. 309-328
2 Şehitliklere çelenk bırakmak üzere Tevfik Fikret Sılay 'in başkanlığında oluşturulan heyette şu
kişiler yer aldı: Halid Bayrak (Bayazıd), Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Hikmet Işık (Erzincan),
Hati Çırpan (Ankara), İsmail Kemal Alpsar (Çorum), General Kâzim İnanç (İzmir),
Mükerrem Unsal (İsparta), General Naci Eldeniz (Seyhan), Dr. Şükrü Şenozan (Kastamonu)
Ulus, 23 Ağustos 1936, s. I.
632

le mümessilleri söze karışmamıştır. Assemblee'nin, mutat eylül içtimaında müza
kere edilmek üzere Misakın 11 ve 16ncı maddelerinin tatbikatı hakkında Cemiyeti
Akvam azası Devletlerin lüzum gördükleri mütalea ve teklifleri 15 Ağustos'a
kadar Cemiyeti Akvam Kâtibi Umimisine bildirmeğe davet edilmeleri tekarrür et
miştir. Cemiyeti Akvamın kuvvetli olmasını yürekten istediğimiz malûmunuzdur.
Yine Assemblenin bu içtimaında alınan bir karar mucibince, toplanan ve
bizim de azasından bulunduğumuz Coordination Komitasının ittihaz etmiş olduğu
kararın tercümesi şudur: «İtalya - Habeşistan ihtilâfı hakkında Assemblee'nin 10
teşrinievvel 1935 tarihli tavsiyesi mucibince teşekkül etmiş olan Coordination
Komitası, Cemiyeti Akvam azası Devletler Hükümetlerinin 15 temmuz 1936
tarihinde Komitanın I a, II a, III, IV, ve IV b numaralı teklifleri mucibince ittihaz
etmiş oldukları takyidi tedbirlerin kaldırılmasını teklif etmeği kararlaştırır.»
Cumhuriyet Hükümeti Cemiyeti Akvam Misakı 'ndan mütevellit mükellefiyet
leri icabınca italya hakkında tatbik etmiş olduğu iktisadî ve malî tedbirleri 15
Temmuz 'da bildirmiştir, ingiltere Hariciye Nazırının bu fevkalâde içtima eden
Assemblee'de irad etmiş olduğu nutukta sanction'ların kaldırılması zarurî ol
duğunu ileri sürmekle beraber ingiltere Hükümetinin Akdeniz Devletleri ile
Misakın 16 ncı maddesinin tatbikatından mütevellit karşılıklı taahhütlerine işaret
etmiş ve sanctionların kaldırılmasına karar verilse dahi bu taahhütlerin ingiltere
tarafından hitama ermiyerek bunu takib edecek olan mübhemiyet devresinde
devam edeceğini kaydetmiş ve bu beyanatın, İngiltere Hükümetince hadisata
tevafuk ettiği takdir olunduğu müddetçe, tesirini muhafaza edeceğini ilâve etmiş
tir. Bu beyanat daha evvel İngiltere Avam Kamarasında ifade edilmiş ve
Hükümetimize metni bir muhtıra ile bildirilmiştir.
Cumhuriyet Hükümetinin her hangi bir talebi ve bizimle bir müşavere üze
rine yapılmış olmayan bu bir taraflı taahhüdü Hükümetiniz takdir ve kaydetmiş
ve bilmukabele ingiltere Hükümetine müddeti ahvalin icabına göre tarafımızdan
takdir edilmek suretile teminatımızın İngiltere Hükümeti tarafından hiç bir arzu
izhar edilmediği halde bir taraflı olarak devam ettiğini bildirmiştir.
Temmuzun 27 nci günü ziyaretime gelen İngiltere Büyük Elçisi, İngiltere
Hariciye Nazırının aynı günde Avam Kamarası Komitasında yapacağını tasar
ladığı beyanatın bu hususa taallûk eden kısmından malûmat verdi. Bu beyanat
yapılmış ve Anadolu Ajansı neşretmiş olduğu cihetle malûmunuzdur. Hülâsası Ak
deniz vaziyeti üzerinde italya Hükümetinin Türkiye, Yugoslavya ve Yunan
Hükümetlerine vermiş olduğu çok teminat İngiltere Hükümetince kaydedilerek bu
vaziyete nazaran Akdeniz üzerinde İngiltere Hükümetince verilmiş olan tek taraf
lı teminatın idamesine mahal kalmadığıdır. Filhakika İtalya Hükümeti An
kara 'daki Büyük Elçisi vasıtasiyle Hariciyenize İtalya 'nın aramızda mevcut Dost633

luk Muahedesi icaplarile kendini bağlı addetmekte devam ettiğini dostane bir
lisan ile ifade etmiştir. Bu Dostluk Muahedesinin icablarına Türkiye tarafından
da aynı veçhile bağlı bulunulduğu malûmunuzdur.
Diğer taraftan ingiltere Hariciye Nazırının biraz evvel zikrettiğim nutkunda
Akdeniz münasebatında salâh husule geldiği ayrıca tasrih edilmiş olmasına ve
birkaç gün evvel görüştüğüm İtalya Büyük Elçisinden İtalya - İngiltere
münasebetlerinin çok iyi bir yola girmiş olduğunun öğrenilmesine göre Türkiye
tarafından ingiltere 'ye tek taraflı olarak verildiğini arz ettiğim taahhütlerin artık
devamına mahal kalmamıştır. Cumhuriyet Hükümetinin bu fikir ve kanaatini Yük
sek Heyetinize arzederim.
Normal bir vaziyetin avdeti arzusu ile yapılan bu beyanatın İngiltere ile
aramızdaki samimî itimatkâr dostluk münasebetlerine asla dokunmaz. Her iki
memleket arasında bugün çok dostane münasebat mevcuttur. Bütün bu hadiseler
esnasında işlerin hep anlaşma yoluna girmesi için ingiltere Hariciye Nazırının
gösterdiği büyük kiyaseti ve sarf ettiği emekleri hürmetle yad etmeği çok zevkli bir
vazife bilirim ".
Bu konuşmanın ardından söz alan Başvekil İsmet İNÖNÜ (Malatya) ise
şunları söyledi :
"Sayın arkadaşlar, bugün Türk tarihinde ve siyaset tarihinde mühim bir eseri
tamamladınız. B.M. Meclisi büyük Türk milletine karşı deruhte ettiği ağır
vazifelerden bir mühimmini muvaffakiyetle bitirmiş olduğu için iftihar edebilir.
Arkadaşlar, yeni Boğazlar mukavelesi, Türkiye 'nin emniyetini ve hâkimiyeti
ni milletler arasında teyit eden güzel bir vesikadır.
Dr. Araş bu vesika ile yalnız Türkiye 'nin emniyeti için güzel bir hizmet ifa et
mekle kalmadı, beynelmilel sulh davasının yorulmaz bir yolcusu olduğunu bir
kere daha isbat etti.
Arkadaşlar, beylnelmilel muahedelerin her biri bir devrin ifadesidir.
Denilebilir ki yeni Boğazlar mukavelesi 923 'ten beri yeni Türk Devletinin siyase
tini ve varlığını gösteren bir vesikadır. Bu varlık her şeyden evvel kudret ifade
eder. Atatürk rejiminin Türk milletine bu kadar az bir zaman zarfında her sahada
temin ettiği kuvvet, kudret ve itibar, beynelmilel bir sahada tasdik edilmiş oluyor.
Dahilî siyaset itibarile bütün milletimizi yeniden itimat ve iftihara gark edecek
mühim bir hâdise karşısındayız.
Arkadaşlar; yeni Boğazlar mukavelesi ile memnun olduğumuz diğer bir cihet
de Türkiye 'ye, Türkiye siyasetine milletler arasında gösterilen yüksek itimattır.
150 seneden beri âciz ve zayıf bir Osmanlı İmparatorluğu zamanında türlü
şekillerde mevzuu bahsedilen Boğazlar mukavelesinin 936'da Türkiye Cum634

hüviyeti için bulunan şekli Boğazları Türk milletinin hâkimiyetine kayıtsız ve şart
sız teslim edilmesidir. Beynelmilel sulh için boğazlar üzerinde Türk milletinin
hâkimiyetinin en emin çare olduğunu anlamak beşeriyetin sulh hayatında bir
tekâmül telâkki olunmalıdır.
Boğazlar konferansından memnuniyetle çıkışımızın bir mühim sebebi,
alâkadarların hepsinin de memnun çıkmış olmalarıdır. İştirak edenler kamilen
imza ettiler. Bu meyanda 1923 mukavelesini kabul etmemiş olan dostumuz Sov
yetler de bizimle beraber imza ettiler. Bunu memnuniyetle kaydetmeyi bir zevk
telâkki ederim. Ve size yine memnuniyetle haber veririm ki bu anda Sovyet it
tihadında dahi Boğazlar mukavelesi tasdik edilmiş bulunuyor.
Bu memleket, bir buçuk aydan beri, helecan içinde konferansı takib etti. Bu
milletin hususiyetlerini yakından tanıyanlar ve bu milletin tarihini bilenler bunu
gayet tabiî bulacaklardır. Boğazlarda yatan ölülerden her evde bir hatıra vardır.
Türk milleti bunca seneden beri kahramanların hatırasına karşı Boğazlar üzerin
de eksik kalmış bir vazifesi olduğu kanaatinde idi. Mukavelenin imzasını bütün
memleket, gece yarısı olduğu halde, açık meydanlarda sabırsızlıkla bekledi; ne
ticeyi öğrendikten sonra günlerce bayram yaptı. Büyük Millet Meclisinde hatip
ler Türk milletinin anlayışına ve hislerine sadık tercüman olmuşlardır. Eminim ki
bütün memleket bunları öğrendiği zaman ayrıca gurur ve zevk hissedecektir.
Yüreğinde duyduklarının, Büyük Millet Meclisi 'nde söylenmiş olmasından bah
tiyarlık duyacaktır.
Arkadaşlar; Türk milletinin siyasetinin beynelmilel bir emniyet kazanması
üzerinde durulacak bir noktadır. Bu bize yalnız gurur ve bahtiyarlık vermiyor,
vazifelerimizin ağırlığını ve mesuliyetleri de hatırlatıyor.
Bizim, yeni Türkiye 'nin siyasetini anlamak için zihniyetini de bilmek lâzımdır.
Bizim zihniyetimiz, imparatorluğun beynelmilel aleme mal etmiş olduğu
kanaatlardan büsbütün başkadır. Biz beynelmilel beraberlik ve sulh hayatında
çalışırken geçmiş hatıralardan asla kin tutmuyor ve asla intikam takib etmiyoruz.
Arkadaşlar; bunun kadar mühim olan bir şey daha vardır. Biz; asla korkuya
müstenit siyaseti bilmiyoruz.
Biz; zannediyoruz ki haysiyetli ve kudretli adamlar, biribirile iyi geçinmek
yolunu insanî hislerle bulabilirler. Bunun gibi milletler de haysiyetli ve kudretli
olarak sulh davasında beraber yürümek çaresini bulabilirler.
Hukukan Boğazlara kayıdsız şartsız hâkim olduğumuz zaman, yani teslih et
miş olduğumuz bu zamanda dahi söylüyorum ki beynelmilel siyasette müstakim,
sulhçu, bir yol takip etmekten ayrılmayacağız.
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Bizim bu siyasetimizi hoş görenler bizimle beraber çalışmaktan istifade
edeceklerdir. Bizim bu siyasetimizden ayrı bir siyaset takip edeceğimizi umanlar,
elbette inkisara uğrayacaklardır.
Arkadaşlar, Boğazların hukukan silâhsız bulunduğu şu kadar sene zarfında
yapılabilecek olan bir çok şeylerin ihmal edildiğini farz etmezsiniz. Şimdiye
kadarki şartlar dahilinde dahi eğer Türk vatanı tecavüze uğrasa idi müdafaa için
birçok hazırlıklar yapılmıştı, birçok tertipler alınmıştı. Bunu şunun için söy
lüyorum ki şimdiye kadar Boğazların hukuken silâhsız kalmasından, her türlü teslihi yapmakta olduğumuz yeni devresine kadar bu memleket parçasını bir gün ol
sun tedbirsiz bırakmış değiliz.
Yeni Boğazlar mukavelesinin bize verdiği vazifelerin orada birçok masrafları
icap ettireceğine şüphe yoktur.
Türk milleti emniyet ve müdafaa meselelerinde çok hassastır. Daha mukave
lenin imzası mevzubahis olur olmaz, her tarafta bunun masrafa lüzum göstereceği
idrak olunmuştur. Hatta, bu yüzden birçok vergiler konması tabiî görülmüştür.
Fakat arkadaşlar, dün de Maliye Vekilimizin söylediği gibi size haber vermeliyim
ki, biz, takip ettiğimiz malî siyaset dahilinde, memleketin müdafaası için icabeden
vasıtaları bulabileceğimiz kanaatini muhafaza ediyoruz.
Türk Milletinin icap ederse yapacağı fedakârlıkların hududu olmadığını bili
riz. Size haber verebilirim ki, bugün Boğazların yeniden teçhiz olunması için ver
gi koyacak ve yeniden külfetler teklif edecek değiliz.
Biz memleketin iyi bir iktisadî ve malî siyasetle elde edeceği tabiî inkişafın
diğer ihtiyaçlara olduğu gibi, ordusunun ihtiyacına da kâfi geleceği kanaatini
muhafaza ediyoruz. Malî siyasetimiz bu noktai nazardan bir iki defa misalini gös
terdiğimiz gibi, mevcut vergilerden bazılarını indirmeğe mütemayildir. Bugünkü
siyasetimiz budur.
Beynelmilel vaziyet fevkalâde bir mecburiyet göstermezse bu takip ettiğimiz
malî siyasete devam edeceğiz.
Arkadaşlar; Türk milleti huzurunda konuşurken ona hakikatleri olduğu gibi
söylemek lâzımdır. Elde ettiğimiz neticeler şu kadar senelik çalışmamız, ve
icabederse bütün varlığımızı memleket için ortaya koyacağımız zihniyetinin
hasılasıdır. Büyük neticeler, alındığı andan itibaren, ilânihaye teminat altına alın
mış değildir. Milletler hayatında ilânihaye teminat veren nokta, milletin fasılasız
hayatiyet gösterecek olan iradesidir. Milletlerin hayatı daha ziyade ilerlemek,
daha ziyade çalışmak ve daha kuvvetli olmak için mola bilmeyen, daimî bir iler
lemeden ibarettir.
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Göçmüş olan imparatorluktan sonra kurulan yeni Türk Devletinin zihniyetin
de hayatiyet, enerji, nefes almak kadar her gün lâzım olan bir unsurdur.
Bunu Türk milletine söylemeliyiz Bundan on beş sene sonra Türkiye 'yi bu
günkü gibi değil bundan on kat daha yüksek, daha kudretli, daha ileri bir hale
vardırmağı hepimiz bir vazife bilmeli ve bunu herkese anlatmalıyız. Arkadaşlar,
bütün millet bizi işitiyor Kendisinin Atatürk devrinde Atatürk rejiminde ona kar
şı gösterdiği bağlılık ve onun siyasetini takip etmek için gösterdiği dikkatle elde
ettiği bu neticeden, aynı yollardan yürüyerek daha büyük neticeler elde etmek için
bütün varlığımızla daima çalışacağımıza söz veriyoruz. Millet hayatında kuvvet
li birlik ve bu memleket bir tehlikeye uğrarsa hepimiz bir tek kişi gibi bütün var
lığımızla ortaya atılarak, memleketimizin sınırlarında her suretle hazır bulu
nacağımıza söz veriyoruz.
Şimdi arkadaşlar bu uğurlu toplantınızı bitirirken hükümete gösterdiğiniz
teveccühü, reylerinizle bildirmenizi ve bu suretle hükümete ağır mesuliyetler için
de yeniden taze neşe ve hayat vermenizi isterim. "l
Bu konuşma ve istek üzerine güven oylamasına gidildi. Oturuma katılan 352
milletvekili oylarıyla hükümete güvendiklerini belirtti.
Böylece; Dünyanın hızla savaşa doğru sürüklendiği bir sırada, Boğazlar
konusunda izlediği siyasetle ulusal sorunlara ne kadar duyarlı olduğunu gösteren
Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası gelişmeleri yakından izlemiş, varolan koşullan
çok iyi değerlendirmiş ve Lozan Antlaşmasının getirdiği kimi kısıtlamaları barış
çı bir politikayla çözerek, dünyadaki saygın konumunu korumayı bilmiştir.
3. SADABAD PAKTI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yurtta ve dünyada barışı dış politikasının
temeli yapmıştı. Bu amaçla komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye ittifaklar
kurarak bölgesindeki olumsuz gelişmeleri önlemeye böylece bölge ve dünya
barışma katkıda bulunmaya çalışıyordu.
Zira, Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı olumsuzluklar İtalya ve Almanya'da
demokratik olmayan sistemlerin kurulmasına yol açmıştı. 1930'lu yıllara
gelindiğinde iç sorunlarını çözen bu devletlerin yeniden yayılmacı bir politikaya
yönelmeleri karşısında gelişmeleri yakından izleyen Türkiye, Balkan Paktının
kurulmasına öncülük etti.
Mussolini liderliğindeki İtalya'nın Doğu Akdeniz'i ele geçirmek, Asya ve
Afrika'da yeni üsler elde etmek amacıyla başlattığı çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti'ni Doğulu devletlerle işbirliğini geliştirmeye itti.
/ bkz. TBMMZb. C, C.12, s.330-331, 334-336
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Türkiye Millî Mücadele döneminden başlayarak Afganistan ile iyi ilişkiler
içindeydi. 1 Mart 1921'de Moskova'da Afganistan'la bir antlaşma imzalanmıştı.1
Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılanması sırasındaki köklü devrimler de bu ülke
yöneticilerince benimsemiş ve ülkelerinde uygulanmak istenmişti. 1922'den baş
layarak iyi ilişkiler kurulan İran ile de 22 Nisan 1926'da tarafsızlık ve saldırmaz
lık andlaşması imzalanmıştı.2 Ancak bu antlaşmaya rağmen İran'ın Türkiye'deki
kimi isyancı güçleri koruması, ülkede yapılan devrimlere tepkili yaklaşımı zaman
zaman gerginliğe yol açmıştı. 1932'de iki devlet arasındaki güven yeniden kurul
du ve yeni andlaşmalar yapıldı.3 16-26 Haziran 1934'te İran Şahı'mn Türkiye'yi
ziyaret etmesinden ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından görmesinden sonra bu
ilişkiler daha da arttı.4
İtalya'nın uluslararası kuralları hiçe sayarak Habeşistan'a saldırması, Or
tadoğulu ülkeleri korkuttu. İran'ın girişimi ile Türkiye, İran ve Irak arasında
Cenevre'de 2 Ekim 1935'te bir andlaşma parafe edildi. Ancak bu sorunların bit
tiği anlamına gelmiyordu. Zira İran ile Afganistan, İran ile Irak arasında sınır
sorunundan kaynaklanan bazı anlaşmazlıklar vardı. Bunların birer birer çözüm
lenmesi gerekiyordu.
Bu sırada Türkiye ile söz konusu devletler arasındaki yakınlaşmanın ivmesi
de arttı. Örneğin İran ile İkamet Andlaşması, Hava Seyriseferi Andlaşması, Tel
graf ve Telefon Hatlarının Tesisine Dair Özel Andlaşma, Suçluların İadesi ve
Müzaheret Andlaşması, Baytari Andlaşma, Sınır Bölgesinin Güvenliği Andlaş
ması, Gümrük Faaliyetlerinin Tanzimi Hakkında Andlaşma, Trabzon-TebrizTahran Transit Yolu Andlaşması, Ticaret ve Seyri Sefain Andlaşması gibi çeşitli
andlaşmalar imzalandı.5
5 Haziran 1926'da Musul sorununun çözümünden sonra da Irak ile Dostluk
Andlaşması yapılmıştı. 30 Haziran 1930'da Irak'a İngiltere tarafından muhtariyet
verilince Irak Kralı Faysal 6 Temmuz 1931'de, Başbakan Nuri Sait Paşa'nm 20
Aralık 1931'de Türkiye'ye gelmeleri iki ülke arasındaki ilişkiler gelişti. 9 Ocak
1932'de "İadei Mücrimin", "İkâmet", 10 Ocak 1932'de Ticaret, 8 Aralık

/ bkz. Düstur, 3.Tertip, Ankara, 1953, C.2, s.70-72
2 Düstur, C.7, s. 1849, İsmail Soysal, Türkiye'nin SiyasalAndlaşmaları, C.l, Ankara, Türk Tarih
Kurumu, 1983, s.276-278
3 Düstur, 3.Tertip, C.l5, s. 134, Soysal, a.g.e., s.420-421
4 Bu gezinin İran'daki yankısı için bkz. Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiyesi, Dahiliye Vekaleti
Matbuat Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara, 1938, s. 223, 226-227; Ayın Tarihi, No: 44. s. 7
5 Mehmet Gönlübol-Cem Sar..., Olaylarla Türk Dış Politikası, C.l, Ankara 1977, s.112
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1936'da iyi komşuluk andlaşmalan yapıldı,1 Nisan 1937'de süresi biten Dostluk
Andlaşması iki yıl daha uzatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfık
Rüştü Aras'ın Bağdat'a yaptığı ziyaret üzerine El-Alem Arabî Gazetesi şu sözler
le iki ülke arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.
"Efendilerimiz siz bizim ustalarımızsınız. Bu bariz bir hakikattir. Herkesçe
tasdik ve ikrar edilmiş bir hakikattir. Bunu bir daha söylemek veya ilân etmek
lâzım değildir. Siz ustalarımızsınız...
Siz her sahada azim merhaleler kat ettiniz. "Türklerin Babası" Gazinin ve
büyük muavinlerinin yarattığı bu muazzam Türkiye cihan politika ve devlet adam
larının hayranlığını uyandırdı... Bu merhaleleri ve fevkalade mühim dersleri
mevzubahis etmek istemiyoruz. Biz diğer bir noktada verdiğiniz derslerden bah
sediyoruz. İlimde, iktisatta, sanatta, ziraatta, bayındırlıkta, askerî kuvvette siz,
bize rehberlik ettiniz.
Bütün saydıklarımızı sizden almak zaruretindeyiz. Bunların bazılarını tatbike
başlarken hayatı umumîyesini göz önünde tutmağa ve sizin bildiğinizden, tec
rübelerinizden, ihtisas sahibi adamlarınızdan istifade etmeye mecburuz. Mem
leketinizin şehirlerinde görülen hayat, kuvvet, refah ve saadet bize güzel bir
misaldir.
Türkiye ile Irak arasında yalnız iyi komşuluk, menfaat birliği ve politik dost
luk mevzubahis değildir. Onların arasındaki bağlılık aynı zamanda talebenin üs
tadına, evladın anasına olan bağlılığıdır"2
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla bitmesini sevinçle karşılayan Mısır hal
kı, ülkede yapılan devrim hareketlerine tepkili yaklaşmış, bu iki ülke arasındaki
ilişkileri gevşetmişti. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin 7 Nisan
1937'de Mısır ile bir dostluk andlaşması yapması ilişkilerin yeniden ivme kazan
masına yol açtı.3 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; İran, Irak, Afganistan, Rusya
ve İngiltere arasında bir andlaşmanın yapılması için büyük bir çaba gösterdi. Ne
var ki, Rusya ve İngiltere bu çabaya gereken katkıyı vermedi. Bunun üzerine Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti İran-Irak arasındaki Şattülarap su yolu konusundaki
anlaşmazlığın giderilmesi için diplomatik bir çaba içerisine girdi ve 4 Temmuz
1937'de sorunun çözümlenmesini sağladı. Bu başarı, İslâm ülkeleri arasındaki
yakınlaşmayı güçlendirdi.
/ Yaşar Canatan, Türk Irak Münasebetleri (1926-1958), Ankara, Kültür Bakanlığı, s. 36-55
2 Yabancı Gözüyle, s. 221
3 TBMMZb. C, C.19, s. 173, 320-323

639

Bu gelişmelerin sonucunda; "ellerinde olan bütün vasıtalarla aralarındaki
dostluk ve iyi anlaşma münasebetlerinin idamesine hadim olmak arzusile; Millet
ler Cemiyeti Paktı çerçevesi içinde munzam teminat vasıtasile yakın şarkta sulh
ve emniyeti temin ve bu suretle umumî sulha yardım maksadile"; Paris'te 27
Ağustos 1928'de imzalanan "harbden feragat muahedesi ile kendilerinin
vaziülimza bulundukları Milletler Cemiyeti misakma ve harbden feragat mua
hedesine uygun diğer bütün muahedeler mucibince mevcud vecibelerini tamamile
müdrik olarak; Türkiye Hariciye Vekili Ekselans Dr. Tevfik Rüştü Araş; Afganis
tan Hariciye veziri Ekselans Faiz Mohammed Han; Irak Hariciye veziri Ekselans
Dr. Naji El-Asıl, İran Hariciye veziri Ekselans Enayetollah Samiy 8 Temmuz
1937'de Tahran'da Saadabad Sarayı'nda buluştu ve "Ademi Tecavüz
Muahedenamesi" adını taşıyan andlaşmayı imzaladılar:
Madde-1. Yüksek Akid Taraflar, birbirlerinin dahilî işlerine her türlü müda
haleden mutlak surette istinkâf siyaseti takib etmeyi teahhüd ederler.
Madde- 2. Yüksek Akid Taraflar, müşterek hududlarının masuniyetine sureti
katiyede riayet etmeyi teahhüd ederler.
Madde- 3. Yüksek Akid Taraflar, müşterek menfaatlerini alâkadar eden bey
nelmilel mahiyette her türlü ihtilâflarda birbirlerile istişarede bulunmak hususun
da mutabıktırlar.
Madde- 4. Yüksek Akid Taraflardan her biri, diğerine karşı hiç bir halde,
gerek münferiden, gerek bir veya birden fazla salis Devletle birlikte, diğer Akidlerden birine karşı hiç bir tecavüz hareketinde bulunmamayı teahhüd eder.
Tecavüz hareketi addedilenler şunlardır:
Harb ilânı;
Harb ilân edilmeksizin dahi olsa, bir Devletin silâhlı kuvvetleri tarafından
diğer bir Devlet arazisinin istilâsı;
Bir Devletin kara, deniz veya hava kuvvetleri tarafından, harb ilân edilmek
sizin dahi olsa, diğer bir Devletin arazisine, girmelerine veya tayyarelerine taar
ruz;
Mütecavize doğrudan doğruya veya bilvasıta yardım veya muzaheret.
Tecavüz hareketi teşkil etmeyenler şunlardır:
1- Meşru müdafaa hakkını istimal, yani yukarda tarif edilen tecavüz hareke
tine mukavemet;
2- Milletler Cemiyeti paktının 16 ncı maddesinin tatbikından mütevellid fiili
yat;
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3- Milletler Cemiyeti Assamblesi veya konseyi tarafından ittihaz edilen bir
karar mucibince veyahud Milletler Cemiyeti paktının 15 inci maddesinin 7 nci
fıkrasının tatbiki suretile yapılan hareket; şu kadar ki, ikinci haldeki hareket ilk
mütearrız Devlete karşı tevcih edilmiş bulunsun;
4- Yüksek Akid Taraflardan birinin taarruza, istilâya uğrayan bir Devlete yar
dım hareketi veyahud Paris'te 27 Ağustos 1928'de imza edilen harbden feragat
muahedesine muhalif olarak harbe müracaat etmesi.
Madde-5. Yüksek Akid Taraflardan biri, bu muahedenin 4 üncü maddesinin
ihlâl edildiğini veya edilmek üzere olduğunu telâkki ettiği takdirde, meseleyi der
hal Milletler Cemiyeti Konseyine arz edecektir. İşbu hüküm mevzuubahs Yüksek
Akid Tarafından bu ahvalde lüzumuna hükmettiği bütün tedbirleri almak hakkını
ihlâl etmez.
Madde-6. Yüksek Akidlerden biri, bir salis Devlet aleyhine bir tecavüze geçer
se, diğer Yüksek Akid Taraf, ihbar etmeksizin, işbu muahedeyi mütecavize karşı
feshedecektir.
Madde-7. Yüksek Akid Taraflardan her biri, diğer Akid Tarafların müessesatını devirmek, yahud ve diğer mahallerinin nizam ve emniyetini bozmak veya
Hükümet rejimini ihlâl etmek maksadile silâhlı çete, cemiyet veyahud teşekkül
lerin teessüsüne veya fiiliyata geçmelerine, kendi hududları dahilinde, mâni ol
mayı taahhüd ederler.
Madde-8. Yüksek Akid Taraflar, kendi aralarında çıkabilecek bütün niza ve
ihtilâfların, mahiyet ve menşeleri her ne olursa olsun, hal ve tesviyesi ancak mus
lihane vasıtalara müracaatla mümkün olabileceğini 27 Ağustos 1928 tarihli
harbden feragat muahedesile tanımış olduklarından bu hükmü teyid ile bu husus
ta kendi aralarında ittihaz olunmuş veya edilecek olan usullere müracaat edecek
lerini beyan ederler.
Madde-9. işbu muahedenin hiç bir maddesi, Milletler Cemiyeti Paktı
mucibince Yüksek Akidlerin her biri tarafından deruhde edilen vecibeleri, her ne
hususta olursa olsun, tenkis eder mahiyette telakki olunamaz.
Madde-10. Fransızca ve dört nüsha olarak yazılan ve birer nüshası Akid Dev
letlerden her biri tarafından alındığı tasdik edilen işbu muahede beş sene müd
detle akdedilmiştir. Bu müddetin hitamında, Yüksek Akidlerden biri tarafından al
tı ay evvel mefsuhiyeti ihbar edilmedikçe muahede, bütün hükmü câri olmak
üzere, yeniden daha beş sene müddetle temdid edilmiş sayılacak ve her hitam dev
resinde Yüksek Akidlerden biri veya birkaçı tarafından altı ay evvel feshi haber
verilinceye kadar muteber olacaktır. Akidlerden birile feshedilen muahede diğer
leri arasında meriyette devam eder.
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İşbu muahedename Yüksek Akidlerin her biri tarafından kendi teşriî usulüne
tevfikan tasdik edilecek ve Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğince kaydedilerek
Cemiyetin diğer azasına keyfiyetin bildirilmesi rica olunacaktır.
Tasdiknameler, Yüksek Akidlerin her biri tarafından İran Hükümetine tevdi
olunacaktır.
Tasdiknameler iki Yüksek Akid Tarafından tevdi edilir edilmez işbu muahede
bu İki Taraf arasında meriyete girecektir. Üçüncü ve dördüncü Akid Tarafından
da tasdiknameler tevdi edildiği zaman muahede bu üçüncü ve dördüncü ile de
meri olacaktır.
Tasdiknamelerin her tevdiinde İran Hükümeti tarafından bu muahedeyi im
zalayanlara işbu tevdi keyfiyeti derhal haber verilecektir.
Tahranda, Sâdabâd sarayında, sekiz temmuz bin dokuz yüz otuz yedi tarihin
den akdedilmiştir.'
Türkiye bu andlaşmayla Ege Denizi'nden Doğuda Himalaya Dağları'na ve
Güneyde Basra Körfezi'ne kadar uzanan Ortadoğu coğrafyasında dayanışmayı
gerçekleştiriyordu. Pakt, saldırmazlık paktıydı. Tarafların, birbirlerinin iç işlerine
karışmama, ortak sınırlara saygı gösterme, ortak çıkarları ilgilendiren uluslararası
konularda birbirleriyle görüşme, taraflardan birinin, diğerine karşı tek başına ya
da birden fazla devletle birlikte saldırmama, tarafların birbirlerinin siyasî sistem
lerine, iç güvenliğini bozmaya yönelik silahlı çetelerin oluşmasına engel olma
temeli üzerine kurulmuştu. Süresi 5 yıldı. Taraflar barışı korumaya özen gös
terecekti.
Necmettin Sadak'in da çok net olarak ifade ettiği gibi "bu muahedenin gayesi
menfaatleri birçok noktalardan birleşik olan dört komşu devlet arasında dostluk
ve anlaşmayı arttırmak, Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde Yakın Şark'ta em
niyeti sağlam esaslara bağlayarak umumî sulha hizmet etmekti. "2
Paktın yapılması resmi çevrelerce de olumlu karşılandı.3 İran Şahı Rıza Şah
Pehlevi'ye, Irak Kralı GaziyülevvePe, Afganistan "Padişahı" Mohammed Zahir
Han'a gönderdiği mesajlarda memnuniyetini bildiren Atatürk,4 1937 yılı Beşinci
Dönem üçüncü toplantı yılını açarken yaptığı konuşmada da "Cumhuriyet
Hükümeti 'nin, Şarkta takip edegelmekte bulunduğu dostluk ve yakınlık siyaseti,
yeni bir kuvvetli adım attı. Sâdâbad'da dostlarımız Afganistan, Irak ve İran ile
1
2
3
4

bkz. Atatürk'ün Millî Dış Politikası, C.2, s. 732-735; Soysal, a.g.e., s.584-587
Akşam Gazetesi, 6 Temmuz 1937
bkz. Ayın Tarihi, No: 44, s. 71-76
a.g.y, s. 68-70
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imza etmiş olduğumuz dörtlü muahede büyük bir memnuniyetle kayda değer sulh
eserlerinden biridir. Bu misakın etrafında toplanan devletlerin, aynı gayeyi takip
eden ve sulh içinde inkişafı samimiyetle isteyen hükümetlerin arasında işbir
liğinin âtide de hayırlı neticeler vereceğinden emin bulunmaktayız" diyerek
Sâdabâd Paktı'na verdiği önemi açıkladı.1
Sâdabâd Paktı yapılırken İngiltere ve Sovyetler Birliği ile de görüşmeler
yapıldığı için andlaşma bu devletlerce de olumlu bulundu.2
Paktın imzalanması çeşitli ülkelerin gazetelerinde de yankı buldu.
Svetavski 14 Temmuz 1937'de Samouprava'da şöyle diyordu :

M.

"Kendi tarihini idrak etmiş ve tam bir hürriyet ve istiklâle mâlik olan bu es
ki dört Şark devletinin arasında imzalanan pakt hiç şüphe yokki birincidir. Yakın
Asya milletleri arasında kendi reformlarıyla en başrolü oynayan ve bu
sütunumuzda birçok defalar tebarüz ettirdiğimiz Kemal 'in Türkiye 'si bu defa da
sulhun bozulmaması ve hudutların değişmemesini ifade eden ve ta Orta Asya 'ya
kadar dayanan kuvvetli bir mihverin ideolojisine elebaşılık etmiştir. Tahran 'daki
pakt, kendi kendini müdafaanın şaheseridir ve Türkiye Cumhuriyeti, sulh sever ve
mürebbî misyonunu Asya 'nın bir tarafında kendi huy, kısmet ve yavaşlığına ter
kedilmiş olan memleketlerde devam ettirmektedir. Şimdi pakt, sulhun organizas
yonuna ve asayişe hürmet şeklini almaktadır. "3
11 Temmuz 1937 tarihli Kölnische Zeitung gazetesi ise "... paktın buna rağ
men veya bilhassa bu yüzden büyük bir politik ehemmiyeti vardır: Pakt, akit dev
letleri büyük devletlerin nüfuz ve tesirinden biraz daha kurtaracak, onlara müş
terek kuvvetlerini hatta bazen bu büyük devletlerin plânlarına karşı kullanmak
imkânını verecek ve aynı zamanda, onları her zamandan fazla koruyacaktır"
diyordu.4 Newyork Times gazetesi de bu andlaşmayı olumlu buluyordu.5
Sâdabâd Paktı Dışişleri Bakanlığı'nın isteği üzerine Bakanlar Kurulu'nun 1
Aralık 1937 günlü toplantısında görüşüldü ve onaylanmak üzere Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne gönderilmesine karar verildi.
Gerekçesinde "Türkiye Cumhuriyeti ile İran, Irak ve Afganistan Devletleri el
lerinde olan bütün vasıtalarla aralarındaki dostluk ve iyi anlaşma münasebet
lerinin muhafazasına hadim olmak ve bu gaye için sıkı bir teşriki mesai temin et
mek arzusile ve yakın şarkta sulhu ve emniyeti ve bu suretle de umumî barışı mil1
2
3
4
5

Atatürk'ünSöylevveDemeçleri, Ankara 1989, C.l, s.422
a.g.y., s. 81-82
Ayın Tarihi, No: 44, s. 84-85
a.g.y., s. 82
Atatürk'ün Milli Dış Politikası, C.Vesika:70, s.360
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letler paktı çerçevesi dairesinde mütemmim zamanlarla temin maksadile hareket
ederek, 27 Ağustos 1928 tarihinde Paris'te imza edilmiş olan harbden feragat
muahedesi mucibince ve kâffesi gerek bu paktla ve gerek Milletler Cemiyeti paktile hemahenk olarak kendilerinin vaziülimza bulundukları diğer muahedeler
mucibince mevcud vecibelerini derpiş eyleyerek müşterek menfaatlerini alâkadar
eden beynelmilel mahiyette her türlü ihtilaflarda müşavereyi mutazammın
hükümleri de ihtiva eden bir ademi tecavüz muahedesinin akdine karar vermişler
ve bu maksadın temini için Tahran'da toplanan Türk, Afgan, İran ve Irak
Hariciye Nazırları Saadabad Sarayı 'nda 8 Temmuz 1937 tarihinde, tasdikli sureti
ilişik, paktı imza etmişlerdin
Türkiye Cumhuriyeti 'nin esas siyasetine tamamen uygun olub Şarka tam bir
sulh, dostluk ve beraberlik mıntakası tesisine imkân vermiş olan bu muahede
Akidlerin her birile aramızda esasen mevcud olan yakınlığı bir kat daha takviye
etmekte ve onlara zamimeten ayni idealin hadimi olan dört Devleti birleştirmek
tedir" denilen içeren yasa teklifi Dışişleri Encümenince de görüşüldükten ve
olumlu bulunduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gön
derildi. 14 Ocak 1938'de teklif onaylandı.1 Böylece dünya hızla yeni bir savaşa
doğru sürüklenirken Türkiye bir yanda Balkan Paktı öbür yanda Saadabad Pak
tı'nı kurarak dünya barışına katkı sağlamaya çalıştığı açıkça ortaya çıktı.
4. DEVLETLERARASI İLİŞKİLER
4.1. Türkiye-Afganistan
Afganistan 1920'de bağımsızlığını kazandıktan sonra 1 Mart 1921'de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile bir dayanışma antlaşması imzalamıştı.
Bu antlaşma 25 Mayıs 1928'de yeniden gözden geçirilmişti. Antlaşmanın
süresinin dolması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti antlaşmanın bitim
tarihinden başlayarak tüm ekleriyle birlikte söz konusu antlaşmanın on yıl daha
yürürlükte kalmasını kararlaştırmıştır.2
4.2. Türkiye-Almanya
Türkiye ile Almanya arasında imzalanan 27 Mayıs 1930 tarihli ticaret antlaş
masına ek olarak yapılan 15 Nisan 1935 tarihli antlaşmanın 1 Mayıs 1935'ten
itibaren uygulanması saptanmıştır.3 19 Mayıs 1936'da ve 30 Ağustos 1937'de bu
antlaşma daha da geliştirilmiştir.
1 bkz. TBMMZb. C, c.22, s. 102-103
2 TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s.25,s.254. vd.
3 TBMMZb. C, V. Devre, C.4, s.9
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4.3. Türkiye-Bulgaristan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında yapılan 6
Haziran 1934 tarihli antlaşma 11 Mart 1935'den başlayarak iki ay daha uzatıl
masına 27 Mayıs 1935'te karar verilmiştir.1
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı yaptığı bir konuşmada Türkiye
Bulgaristan ilişkileri konusunda şöyle diyordu :
Bulgaristan komşumuzun, evvelce de bir iki münasebetle huzurunuzda arzettiğim Balkanda sulhu muhafaza etmek ve diğer komşular ile iyi münasebetlerini
arttırmak için gösterdiği hüsnü niyetleri biz yakından ve en salahiyetli ağızlardan
işittik. Bulgaristan bizimle hususî bir muahede ile bağlı olduğu gibi, Yugoslavya
ile de hususî bir muahede ile bağlıdır. Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya ile
münasebetlerini de bu hale getirmek kararında olduğunu söylemiştir. Bu ar
zularını Türkiye yalnız teşvik eder ve elinden geldiği kadar teshil eder. Şüphe yok
ki Balkanlarda Bulgaristan 'la diğer komşuları arasında sıcak dostluk havasının
teessüs etmesi ve bütün Balkan Devletlerinin söyledikleri gibi ciddî ve iyi niyetli
bir dostluk yoluna girmesi hepimiz için sevinçli bir emel ve Avrupa sulhu için bir
mesnettir.
Bulgaristan 'la aramızda, şimdi teferruata girmek istemiyorum, milletimizin
hassas olduğu mevzular malûmdur. Aramızdaki münasebetlerde yekdiğerimizin
hassas noktalarına dikkat etmekte ve iyi dostluğu inkişaf ettirmekte menfaat
lerimiz olduğunu müşahede ettik. Görüyorsunuz ki bütün esaslar, Devletler
arasında söz olarak kat edilen bütün mesafeler hayırlı ve ileridir. Bunun iyi bir
surette tatbikinde her iki memleketin menfaati olduğunu takdir ediyor ve takib
ediyoruz.
4.4. Türkiye-Çekoslovakya
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Hükümeti arasında 12 Mayıs 1936'da
Prag'da bir ticaret antlaşması yapılmıştır.2 Daha sonra bu antlaşma çeşitli
protokollerle geliştirilmiştir.3
4.5. Türkiye-Felemenk
23 Eylül 1934 tarihinde imza edilen ticaret antlaşmasının süresinin bitmesi
üzerine 19 Mart 1937'de yeni bir ticaret antlaşması yapılmıştır.4

/
2
3
4

TBMM2b. C, V. Devre, C.3, s.299
TBMM 2b C, V. Devre, C.16, s.47, S. Sayısı: 77
bkz. TBMM2b. C, V. Devre, C.24, s.23, S. Sayı: 131, C.26, s. 140-142
bkz. TBMM2b. C, V. Devre, C.20, s.76, S. Sayısı: 4
645

4.6. Türkiye-Finlandiya
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükümeti arasında 12 Ağustos 1929'da
imzalanan ticaret antlaşmasının yerine geçmek üzere 6 Haziran 1935'te yeni bir
antlaşma yapılmış ve daha sonra da bu antlaşma geliştirilmiştir.1
4.7. Türkiye-Fransa
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 3 şubat 1930'da im
zalanan "dostluk, uzlaşma ve hakem" antlaşması 29 Aralık 1937'de Türkiye
tarafından feshedilmişti. Ancak daha sonra iki ülke temsilcileri arasında yapılan
görüşmelerden sonra yeni koşullara uygun olarak yeni bir antlaşma taslağı hazır
lanmış ve 4 temmuz 1938'de Dışişleri Bakanı Dr. Tevfîk Rüştü Araş ile Fran
sa'nın Ankara Büyük Elçisi H. Ponsot arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile
1930 antlaşmasında bazı değişiklikler yapılmıştır.
Antlaşmaya bağlı olan "müşterek beyanname " ile de İskenderun sancağına ve
Türkiye, Suriye, Lübnan ilişkilerine yönelik hükümler getirilmiştir. Ayrıca, Lozan
antlaşmasının uygulamaya girişinden itibaren kendilerine "optan" adı verilen
kişilerin belirsiz durumları açıklığa kavuşturulmuştur.2
Başvekil İsmet İnönü 14 Haziran 1937'de Meclis'te yaptığı konuşmada şun
ları söylemiştir: Fransa ile münasebetlerimizin hayırlı ve mesud inkişafı hakkın
da Hariciye vekili arkadaşımız ve hatibler bundan evvelki mevzuda söz söylemek
için fırsat buldular. Fransa siyasetini idare etmekten birinci derecede mesul olan
zatlarla yakından Türkiye ve Fransa arasındaki esaslı emniyet ve büyük politika
mevzularını açık bir surette görüştüm. Arkadaşlarım, Fransa 'nın mesul ricalinde
ve Fransa Büyük Meclisinde ve Fransa 'nın efkârı umumîyesinde şahsiyet sahibi
olan yüksek kıymeti haiz bütün ricalinde Türkiye 'ye karşı dostluk beslemek ve
Türkiye 'ye karşı iyi münasebet beslemek hususunda ciddî bir arzu ve kanaat gör
düğümü söylemekle bahtiyarım.
Fransa ile aramızda son zamanda çıkan Hatay meselesi vardı ve hudud em
niyeti üzerinde bir takım hâdiseler çıktı. Hatay meselesi Milletler Cemiyeti kon
seyi kararı ile ve bugün tasdik buyurduğunuz muahedelerle katı neticesini almış
tır.3
4.8. Türkiye-İngiltere
İngiltere ile 5 Haziran 1926'da yapılan antlaşma ile Irak sınırı sorunu çözümlenmişti.Antlaşmanın sınırları içeren kesimi değişmeyecekti. Ancak iyi komşuluk
/ y.a.g,e., V. Devre, C.16, s.47, S. Sayısı: 75, C.29, s.53-88
2 y.a.g.e., V. Devre, C.28, S. Sayısı: 8
3 TBMMZb. C, V. Devre, C.19, s.313
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ilişkiler adını taşıyan ikinci kesim iki sene sürecekti. Bu süre içinde taraflar ant
laşmayı bozmazlar ise kendiliğinden on yıl daha uzayacaktı. Dışişleri Vekilinin
anlatımıyla "o tarihten itibaren iki taraf buna riayette birbirine iyi komşuluğa
itibar ve onu temin etmekte o kadar heves ve dikkat gösterdiler ki muahedenin fes
hi şöyle dursun on sene devam1" etmiştir. 18 Temmuz 1936'dan başlayarak bu
antlaşmanın uzatılması hem İngiltere ve hem de Irak ile yapılan görüşmelerde uy
gun bulunmuştu.
Türkiye ile İngiltere arasında siyasî olduğu kadar ticari ilişkilerin geliştiril
mesine de önem verilmiş ve 4 Haziran 1935'de "ticaret ve tediyat" antlaşması
yapılmıştır.2
Başvekil İsmet İnönü 14 Haziran 1937'de mecliste yaptığı konuşmada Tür
kiye İngiltere ilişkileri hakkında şunları söylemiştir: İngiltere ile münasebet
lerimizin hakikî bir dostluk ve emniyet hislerine müstenid olduğunu söylemek
benim için bahtiyarlıktır. İngiltere 'de bulunduğum zaman da İngiliz milletinin en
salâhiyattar ricalinde memleketim hakkında samimî dostluk hisleri müşahede et
tim., ve en salâhiyattar rical İngiltere 'nin Türkiye hakkında beslediği samimî ve
ciddî dostluk hissiyatını memleketime getirmemden memnun olacaklarını bana iz
har etmişlerdir.
Yalnız resmî mahafıllerde değil hususî mahafillerde de memleketimiz hakkın
da itimad ve sempati gösterilmektedir. Sulh davasında İngiltere 'nin takib ettiği
hattı hareketi, zihniyetimize uygun bulmaktayız. Memleketlerimiz arasındaki iti
mad hisleri, aradaki münasebetlerin inkişafı için ve beynelmilel sulh davasında
ve emniyet davasında kıymetli bir âmil olarak müessir olmak için çok faydalı
olacaktır*
4.9. Türkiye-İran
Türkiye Cumhuriyeti yurtta barış ve dünyada barış ilkesine uygun olarak
komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye büyük bir önem vermekteydi. Sınır kom
şusu olan İran Devleti ile de çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Örneğin, 5 Kasım
1932'de yapılan "emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek beraberliği" anlaşması, 3
Haziran 1935'te onaylanmıştır.4 Bunun dışında da çeşitli antlaşmalar yapılmıştı.
Bunların onaylanması gerekiyordu. 7 Haziran 1937'de yapılan antlaşmaların
onaylanması meclis gündemine alınmış ve dışişleri vekiline vekâlet eden Şükrü
1 y.a.g.e., V. Devre, C.17, s.145
2 bkz. y.a.g.e., V. Devre, C.4., S.207, S. Sayısı: 207
3 TBMMZb. C. V. Devre, C, 19, s.312
4 TBMMZb .C, V. Devre, C.4, s. 11, S. Sayısı: 145
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Saraçoğlu bu antlaşmaların ivedilikle onaylanmasını istemiştir. Saraçoğlu yaptığı
konuşmada şunları söylemiştir:
Kardeş İran Devleti ile akdetmiş olduğumuz 10 aded mukavelenin kabul
buyurulmasım rica edeceğim. Uzun yıllardan beri Iran Devleti ile olan münasebatımız iyi komşuluk, iyi dostluk ve iyi kerdeşlik esaslarına dayanıyordu. Bilahare
Iran Devleti bütün varlığı ile ilmüfen, terakki ve teceddüdyolunu tuttu. Zaten ay
nı yolun ateşli yolcusu olan Türk Cumhuriyeti Hükümeti ve vatandaşları İran 'daki bu hamleyi ve feyizli hareketleri yakından ve muhabbetle takibe başladılar.
Nihayet Şehinşah Hazretlerinin memleketimize vaki olan kıymetli ziyaretleri iki
Devlet münasebatımıza yepyeni bir safhanın ve geniş bir ufkun açılmasına bais
oldu. İşte bu yeni devrin icablarına uygun hukukî rabıtaları kurmak ve böylece iki
Devlet dostluğunu hukukî bağlarla tarsin etmek zaruretini duyan Hariciyemiz,
Şehinşahın Ankara ve Türkiye 'yi ziyaretlerinden sonra hâsıl olan büyük ve vüsatli hava içinde bir an evvel kendine düşen vazifeyi ifa etmek ile mükellef bir heyeti
Tahrana gönderdi.
Heyetimiz iki taraflı müzakerelerde mutad olan müşkülâtla karşılaşmadı. Her
iki heyet vazifelerinin en iyi ifa şeklini yekdiğerine mütekabilen yardımda aradı
ve arasıra tesadüf edilen müşkülâtı da müzakeratı yakından takib buyuran Şehin
şah Hazretlerinin müdahaleleri bertaraf etti. Böylece:
1 - Ticaret ve seyrisefain muahedesi,
2 - Transit anlaşması,
3 - Gümrük faaliyetinin tanzimi mukavelenamesi,
4 - Hudud emniyeti ve hudud itilâflarının halli mukavelesi,
5 - Baytarı mukavelenamesi,
6 - Iadei mücrimin mukavelenamesi,
7 - Müzahereti adliye mukavelenamesi,
8 - Telefon ve telgraf anlaşması,
9 - Havaî seyrisefer mukavelesi,
10 - ikamet mukavelesi, birer birer imzalandı.
Bu muahede ve mukavelelerin müzakere ve tanzimi esnasında iki taraf heyet
lerinin göstermiş oldukları faaliyet ve gayretleri sitayişle, Şehinşah Hazretlerinin
alâkalarına da şükranla yadetmeği vazife bilirim. Bu defa hukukî bağlarla tarsin
edilmiş olan İran ve Türk dosluğu hakikî manasını almış bulunuyor. Bu
mukavelelerin kabulünü Büyük Meclisten rica ederken iki Devlet reisi arasındaki
şahsî ve sıkı dotluğu saygı ile selâmlarım.
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Bir kelime ilâveme müsaade buyurunuz, bu mukavelelerin müstacelen müza
keresini rica ederim.
Bunun arkasından söz alan İzmir Milletvekili Halil Menteşe de şunları söy
lemiştir.
Iran ve Türkiye arasındaki dostluk, Hariciye vekil vekili arkadaşımın da izah
ettikleri veçhile iki Büyük Şefin arasında başlayan büyük sevgi ve samimiyetin, iki
milletin bütün köylerine kadar yayılması ile aldığı büyük inkişafla neticelenmiş
tir. Bence iki komşu memleketin aynıprensib esaslarını tatbik ve tahakkuk etmeğe
başlamalarının manası çok büyük ve çok geniştir. İran, bizimle bütün Asya âlem
inin ortasında bir köprü vazifesini görmektedir. İki Büyük Şefin arasındaki
samimiyet ve muhabbetin büyüklüğü nisbetinde, inkılâb yolundaki bu yaklaşma
ve kaynaşmaları, teokratik ve iskolâstik bağlarla medenî savaşta hareket im
kânını kaybetmiş olan büyük bir âlemin rönesansile netice verecektir ve rönesansını tesri edecektir. Bence Türk -İran dostluğunun, bilhassa inkılâb esaslarında
birleşişinin, büyük ve şâmil manası budur. Bu dostluğun siyasî müeyyidesi, evvel
ce iki Hükümet arasında yapılmıştır. Bu gün de sivil ve ekonomik münasebatları
tanzim edecek mukaveleler yapılmıştır. Mukaveleleri dikkatle tetkik ediyoruz ve
her iki memleketin hakikaten büyük bir samimiyetle ve yekdiğerinin mütekabil
menfaatlerini yine büyük bir samimiyetle anlayışlarının neticesine varıyoruz.
Böyle büyük ve âleme şamil neticeyi haiz olan bu dostluğu teyid edecek surette
mukaveleler tanzim edip gönderdiğinden dolayı Hükümeti tebrik ederim. Sonra,
mukavelelerin tanziminde görülen dürüslük ve mütekabil anlayış zihniyetleri
arasında bu müzakereleri idare ve tahakkuk ettiren Cemal Hüsnü arkadaşımızla
arkadaşlarına da teşekkür ve kendilerini tebrik etmeği bir vazife bilirim?
Bu konuşmaların arkasından antlaşmaların onaylanmasını öngören teklifler
oylamaya konulmuş ve kabul edilmiştir.
Başvekil 14 Haziran 1937'de Türkiye İran ilişkileri hakkında şunları söy
lemiştir: İranla esaslı, köklü bir surette mevcud dostluk münasebetlerimiz ve em
niyetli hislerimiz Meclisi Âlide son günlerde tasdik olunan ehemmiyetli
muahedelerle bir kat daha sağlamlık peyda etmiştir. İran'ın terakki yolunda at
tığı büyük adımlar, Türkiye halkının hayranlığını ve takdirini daima mucib ol
duğu gibi İran Türkiye münasebetlerinin yakın kardeşlik rabıtaları hissiyatı için
de inkişafın bu memleket daima takdir ve muhabbet hisleriyle karşılamıştır ve
karşılayacaktır.
Arkadaşım doktor Araş 'in bu seyahati esnasında Kabile kadar gitmesini ve
bizim orada da dostluk hislerimizi yakından ifade etmesini isterdim. Maddî im1 bkz. TBMMZb. C, V. Devre, C.19, s.99
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kansızlık bu sefer onun seyahatinin Kabile kadar uzamasına imkân bırakmıyor.
Fakat bu sözlerim büyük Meclisin Afgan milletine karşı olan dostane hissiyatım
tebarüz ettirmek için iyi bir vesile oldu ise bahtiyarım. Şüphe yoktur ki Hariciye
vekilimiz Kabilde Afganlı dostlarımızı ziyaret etmek için eline geçecek ilk fırsat
tan istifade edecektir.
Irak, İran, Afgan ile bizim aramızda son zamanlarda çok sözü geçen şark pak
tı, ademitecavüz ve müşavere esasındadır.
Şimdilik üç Devlet arasında parafe edilmiş bulunuyor. Bu pakt hakkında işbu
Devletlerin bitişik komşusu olan Sovyet ittihadı ve İngiltere 'nin malûmatı olduğu
gibi, onların hüsnü telakkilerini farz ettirecek sebeblere de malikiz, ilâve et
meliyim ki Türkiye'nin pakta iştirak eden Devletlerle rabıtası ve yakın
münasebetleri ayrı ayrı aramızda mevcud olan muahedelerle zaten müemmendir.
Doktor Arasın seyahati bu pakt mevzuundan ayrı ve müstakil bir şeydir.'
Türkiye ile İran devleti arasında ki sınır 23 ocak 1932'de saptanmıştı.Ancak
bu hattı belirleyen haritada bazı eksikliklerin görülmesi üzerine yeni bir sınır çiz
gisinin saptanmasına gereksinim duyulmuş ve yapılan görüşmelerden sonra 26
Mayıs 1937'de Türkiye'nin Tahran Elçisi M.E. Akaygen ile İran Hariciye Veziri
Enayetullah Samiy arasında imzalanan bir belge ile bu değişiklik bir antlaşma
biçimine dönüştürülmüştür. TBMM'de 17 Ocak 193 8'de bu değişikliği onalamıştır.2
4.10. Türkiye-Ispanya
Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Cumhuriyeti arasında ticaret ve kliring an
laşmaları yapılmış ve bu antlaşmalar onaylanmıştır.3
4.11. Türkiye-İsveç
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında yapılan
31 Aralık 1937 tarihli "ticaret ve kliring itilâfnameleri" ve bunlara bağlı
protokoller 6 Nisan 1938'de TBMM'de onaylanmıştır.4 17 Haziran 1938'de bu
itilafnameye bağlı protokolde bazı değişiklikler yapılmıştır.5
4.12. Türkiye-İtalya
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Krallığı arasında 4 Nisan 1934 tarihinde imza
edilen ve 2758, 2914 ve 2952 sayılı kanunlar V. Dönemde de çeşitli kez uzatıl1
2
3
4
5

TBMMZb. C, V. Devre, C. 19, s.312
a.g.e. V. Devre, C. 22, s. 148, S. Sayısı: 81
a.g.e., V. Devre, C.ll, s.111-112
TBMMZb. C, V. Devre, C.24, s.22
a.g.e., C.26, s.75, S. Sayısı: 240
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mıştır ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya arasında imza edilen ticaret antlaş
ması da çeşitli kez uzatılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Krallığı arasında 4 Nisan 1934'te imzalanan
kliring anlaşmasının bazı hükümlerini değiştiren antlaşma 30 nisan 1935 tarihin
de imzalanmıştır. 29 Aralık 1936 tarihinde Roma'da imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesi ile ticaret anlaşmasının ve eklerinin 11 Haziran 1937'de
uzatılması saptanmıştır.1
Başvekil İsmet İnönü Türkiye İtalya ilişkileri hakkında 14 Haziran 1937'de
şunları söylemiştir: "İtalya ile siyasî münasebetlerimiz çok iyi haldedir, iktisadî
münasebetlerimiz inkişaf etmektedir, italya ile münasebetlerimizin en iyi halde
bulunması bizim ciddî emelimizdir. Akdeniz 'de bütün Devletler arasında suitefehhümlerin izale edilmesi, ihtilâf sebeblerinin ortadan kalkması ve Akdeniz'de iyi
münasebat havasının bütün politikalara hâkim olması bizim ciddî arzumuzdur.
Arkadaşlar, memleket bildiği gibi, bütün dünyada bilir ki, Akdeniz 'de emniyet
ve istikrar bizim için çok kıymetli bir mevzudur
Akdeniz 'de emniyet ve istikrarı tevlid ve temin edecek her türlü tedbirleri bu
memleket iyi kabul ile karşılayacaktır. "2
4.13. Türkiye-Letonya
Türkiye - Letonya arasında 12 Ocak 1938'de bir ticarat antlaşması imzalan
mış ve bu antlaşma 1 Nisan 1938'de TBMM'de onaylanmıştır.3
4.14. Türkiye-Mısır
Türkiye ve Mısır Hükümetleri arasında 7 Nisan 1937 tarihinde dostluk ve
ikamet antlaşması yapılmış bu antlaşma 14 Haziran 1937'de Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde onaylanmıştır.4
4.15. Türkiye-Romanya
Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Krallığı arasında 5 Ekim 1935'te transit
mukavelesi adıyla yapılan antlaşma 23 Aralık 1935'te TBMM.de onaylanmıştır.5
Bunun yanında 5 Ocak 1938'de iki ülke arasında ticaret ve tediye antlaşması da
yapılmıştır.6
/
2
3
4
5
6

y.a.g.e., V. Devre, C.19, s.2U, S. Sayısı: 252
TBMMZb. V. Devre, C, C.312.-313
TBMMZb. V. Devre, C, c.24, s.2, S.Sayısı: 124
TBMMZb. V. Devre, C, c.19, s.296, S.Sayısı: 273
TBMMZb. V. Devre, C, c.7, s. 137, S.Sayısı: 53
TBMMZb. V. Devre, C, c.24, s.9, S.Sayısı: 127
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Yüzyıllardan beri Makedonya'da yaşayan Ulah-Romen halkının Anavatana
göç etmek istemeleri ve bunların Bulgaristan sınırında özellikle Dobruca'da is
kan edilmesi burada yaşayan Türkleri sıkıntıya sokmuştur. Türkler çeşitli öz
veride bulunarak bir pasaport çıkartıp Türkiye'ye göç etmenin yollarını araştır
mışlardır. Türkiye'ye gelmek için Köstence Limanında toplanan Türklerin
sayıları binleri bulmuş, gemiye binemeyenler sokaklarda kalmıştır. Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti bu olayı sona erdirmek için Romanya Krallığı ile çeşitli görüş
melerde bulunmuş ve 4 Eylül 1936'da bir antlaşma imzalamıştır. Buna göre
Durostor, Caliacra, Köstence ve Tulca eyaletlerinde oturan Müslüman Türk azın
lıkları bu antlaşmadan yararlanacaktı. Bu eyaletlerde oturan ve Türkiye'ye göç
mek isteyen Türk, Müslüman, Rumenler bu antlaşmada belirlenen koşullara uy
gun olarak 5 yıl içinde Romanya'yı terk edeceklerdi. Göç bir takvime bağlanmış
ve antlaşmanın ikinci maddesiyle hangi yılda hangi yerleşim yerlerden insanların
Türkiye'ye gelecekleri saptanmıştı. Bu antlaşma 18 Ocak 1937'de Türkiye
Büyük Millet Meclisinde onaylanmıştır.1
4.16. Türkiye-Sovyetler Birliği
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 9
Temmuz 1922'de demiryolları ile yapılacak taşımacılıkla ilgili antlaşmada bazı
sorunlar çıkmış ve bu sorunları aşmak üzere 20 Ekim 1936'da yeni bir antlaşma
yapılmıştır.2
17 Aralık 1925'te imzalanan ve çeşitli kez uzatılan dostluk ve bitaraflık
muahedenamesi ile buna bağlı protokollerin 10 sene müddetle uzatılması 20
Aralık 1935'te TBMM tarafından kabul edilmiştir.3
8 Ekim 1937'de ticareti geliştirmek üzere imza edilen4 antlaşma da çeşitli kez
uzatılmıştır.
İsmet İnönü 14 Haziran 1937'de Mecliste yaptığı konuşmada Türk Sovyet
ilişkisini şöyle değerlendirmiştir: Sovyet ittihadı ile münasebetimiz dostane ve
samimanedir. Hatta son zamanlarda bu dostluk yeni bir samimiyetle canlanmış
tır.
Son zamanlarda Sovyetlerle aramızda bilâkis soğukluk bulunduğunu
düşünenler ve farz edenler için bu kadar açık bir surette söylemem belki hayreti
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mucib olacaktır. Bu sefer gerek Mösyö Litvinof'la yakından konuşuşumda ve
gerek yeni Sovyet Büyük Elçisinin Ankara 'ya gelişinde temaslarımız iki memleket
arasındaki dostluk rabıtalarının her iki tarafça hakiki kıymeti ile takdir edilmek
te olduğunu nazarımızda bir kat daha tecelli ettirmiştir.
Arkadaşlar, aramızda soğukluk geçtiğini farzedenler, şimdiye kadar olan tec
rübelere kâfi derecede dikkat etmemiş olanlardır ve bizim siyasetimizin
hususiyetini iyice kavramamış olanlardır.
Politikamızın istiklâli, siyasî ve coğrafi vaziyetimizin hususiyetleri bize ken
dimize mahsus bir takım faaliyetler göstermektedir ve daima gösterecektir. Bu
hususiyet bizim taahhütlerimizle, müesses dostluklarımızla ve ilk günden beri
yakın bir dostlukla biribirimizi takdir ettiğimiz Sovyetlerle münasebetimizle asla
taarruz etmemiş ve taaruz etmiyecektir. Mösyö Litvinof'la mutabık olarak müşa
hede ettik ki Türk - Sovyet dostluğu her iki memleketin siyasetinde devamlı unsur
olarak payidar kalacaktır.
Bu sözlerim iki memleketin iyi münasebetleri ve samimî dostlukları hakkında
hatıra getirilmiş olan ve getirilecek olan bütün şüpheleri hali iki memleket
arasındaki dostluğu sağlam esaslar üzerinde devam ettirmek, beynelmilel men
faatler için, sulh esasları için faydalı olur, kanaatindeyim.
Arkadaşım Dr. Araş yüksek teveccüh ve itimadınızla bugün ehliyet ve
salâhiyeti bir kat daha tebarüz etmiş olarak yakında Bağdadi, Tahranı ve Mos
kova 'yi ziyaret edecektir.'
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı
arasında hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline yönelik olarak 6
Ağustos 1928'de bir antlaşma yapılmış ve bu çeşitli kez uzatılmıştı. Gelişen
koşullara uygun olarak 15 Temmuz 1937'de yeni bir antlaşma yapılmıştır. Bu ant
laşma 20 Haziran 1938'de TBMM tarafından onaylanmıştır.2
4.17. Türkiye-Yugoslavya
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında 14 Nisan 1932'de
yapılan afyon anlaşmasının yerine geçmek üzere 17 Aralık 1934'te yeni bir ant
laşma yapılmıştı. Bu antlaşma 12 Haziran 1935'te TBMM'de onaylanmıştır.3
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krallığı arasında 6 Haziran 1934'te im
zalanan İadei Mücrimin antlaşması 20 Aralık 1935'te4,3 Temmuz 1934'te yapılan
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medenî ve ticarî hususlarda karşılıklı münasebetlere dair olan mukavele de 18
Aralık 1935'te onaylanmıştır.1 Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya
Krallığı arasında 28 Ekim 1936 tarihinde imzalanan ticaret ve seyrisefain
mukavelenamesi,2 28 Ekim 1936 tarihinde imzalanan ikamet mukavelenamesin
de de 1 Mayıs 1938'de bazı değişiklikler yapılmıştır.
4.18. Türkiye-Yunanistan
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 20 haziran 1934 tarihinde Meriç
- Ebros ırmağının her iki kıyısında idrolik tesisin yapılmasına yönelik,3 15 Ocak
1937 tarihinde de kaçakçılığın men ve takibine ilişkin bir antlaşma imza edil
miştir.
Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ekim 1930'da yapılan ikamet, ticaret ve
seyrisefain antlaşması görülen ihtiyaç üzerine değiştirilmiş ve 26 Eylül 1935'te
yeni bir antlaşma yapılmıştır. Zaman içerisinde bu antlaşmada da bazı değişiklik
lerde yapılmıştır.
Türk-Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedenamesi ile samimî
anlaşma misakına ek olarak 27 Nisan 193 8'de de bir antlaşma daha yapılmış ve
bu antlaşma 1 Haziran 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek
kabul edilmiştir. Antlaşma dolayısıyla Türkiye Yunanistan ve Türkiye Balkan
Devletleri ilişkileri de gündeme getirilerek milletvekilleri bu konudaki duygu ve
düşüncelerini şöyle açıklamışlardır:
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü ARAŞ (İzmir) : Muhterem arkadaşlar;
yüksek tasvibinize Hükümetin arzettiği Türk-Yunan muahedesi daha evvelce
yapılmış olan ve meri bulunan muahedelerin bir zamimesi ve iki komşu ve kardeş
memlekette durmadan şuurla ve istekle inkişaf eden beraberlik ve birlik temayül
lerinin tescili ve tabiî bir neticesidir.
Muhteviyatını herkes biliyor. Çünkü Balkan Konseyi Ankara'da toplandığı
vakit parafe edilerek tam metni ilân edilmişti.
Bunu, Başvekilimizin refakatında Atina 'ya yaptığımız ziyaret esnasında im
zaladığımızı biliyorsunuz. O zaman dahi tam metni yine matbuatta intişar etmiş
ti. Bu suretle mükerreren neşredilen metni haricinde alenî veya gizli başkaca hiç
bir merbutu olmayan bu muahede uzaktan, yakından hiç bir devleti rencide ve is
tihdaf etmez.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.7, s.109, S.Sayısı: 38
2 TBMMZb. C, V. Devre, C.16, s. 128
3 TBMMZb. C, V. Devre, C.3, s.95, S.Sayısı: 97,13, s.29
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Yine biliyorsunuz ki, Yunanistan ile aramızda iki taraflı olarak 1930 tarihli
bitaraflık, tahkim ve uzlaşmaya dair bir muahede ile bir de 1933 'de yapılan
samimî anlaşma muahedesi vardır. Bu samimî anlaşma muahedesinin esaslı hük
münü Türkiye-Yunanistan müşterek hudutlarının iki Devletin kefaleti altında ih
lâli kabil olmadığının tesbiti teşkil eder.
Diğer komşumuz Bulgaristan ile de aramızda ebedî bir dostluk muahedesi ile
bir bitaraflık tahkim ve uzlaşma muahedesi mevcud olduğu cihetle kendisine
Yunanistan ile yapıldığını arzettiğim samimî anlaşma muahedesinden, daha im
zadan evvel, malûmat verilmişti. Bu hususta Bulgaristan ile aramızda fikir
teatisinden sonra aramızdaki bitaraflık muahedesinin temdidi ile iktifa edildi. Ay
nı sene zarfında Balkan müttefikimiz Yugoslavya ile 1925 'de başlayan ve o dev
renin yekdiğerini takib eden hâdiseleri içinde muvakkat bir fasıla geçiren samimî
temas iki tarafın çok uygun olan menfaatlerile ve iki milletin birbirine karşı bes
ledikleri saygı ve sevgi ile tekrarlandı ve samimî bir dostluk muahedesine varıldı.
Aynı suretle diğer Balkan müttefikimiz Romanya ile de o vakit böyle samimî
bir dostluk muahedesi yapıldı.
Artık Balkanlarda hava değişmiş ve asırlar ve asırlarca devam eden binbir
türlü tecrübelerin ve çekilen iztırabların husule getirdiği bir anlayışla Balkan
menfaat birliği ve kardeşlik duyguları belirmeğe başlamıştır. Yunan milletinin bir
teşebbüsü ile ve bütün Balkanların iştirakile vakit, vakit ve yer yer toplanmakta
olan hususî Balkan konferansları bu yeni doğan temiz ve gürbüz duygulara revaç
verdi. İşte bu esnada idi ki kardeş Yugoslav Devletinin büyük Kralı Majeste
Alexandre 'in Şefimiz Atatürk 'ü ziyareti ve bu iki büyük Devlet Reisinin konuşması
Balkan anlaşmasına yeni bir cereyan verdi. Romanya, Balkanlardaki bu canlı
cereyanın ön safında yer tuttu.
Bundan sonra Balkan Anlaşmaları genişlemiş ve resmî bir mahiyet almış ve
Balkan Devletleri kançılaryaları arasında maksadla görüşmeler birdenbire
süratlenmiştir. Hepimizin daima iyi hatırladığımıza şüphe olmayan 1934 senesi
şubatında Atina 'da Balkan misakı imza olundu. O günden beri dört müttefik Bal
kan Devleti Hariciye Nazırları muntazam bir surette ve muayyen vakitlerde top
lantılar yapmakta ve daima temas halinde bulunmaktadırlar. Diğer taraftan Bal
kan milletleri muhtelif sanat şubeleri arasında ve her sahada artarak yapılmakta
olan ziyaretlerle ve konuşmalarla Hükümetlere rehber olmakta devam etmekdedir.
Şimdi müzakeremizin mevzuunu teşkil eden Türkiye - Yunan muahedesi Bal
kan yarımadasındaki milletler arasında idamesi arzu edilen münasebetlerin tim
sali ve Balkan müttefikleri arasında yaşayan çözülmez bağlılığın tabii inkişafının
bir misalidir.
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Müstaceliyetle kabul ve tasdik buyurulmasını Yüksek Heyetinizden rica ede
rim
Nazım POROY (Tokad) : Sayın arkadaşlar, Muhterem Başvekilimizin bize
son Atina seyahatından getirdiği bu güzel hediye hakkındaki fikirlerimi - Hariciye
encümeni azasından bulunmak sıfatı ile kısaca arzetmek isterim.
Yunanistan 'la aramızdaki ihtilâfları tasfiye ettikten sonra yüksek menfaatler
üzerine kurulub pek hayırlı neticeler vermiş olan pürüzsüz bir dostluğun
faidelerini tekrara lüzum yoktur. Bufaideyi isabetli ve nafiz nazarlarile daha ev
velden görmüş olan Büyük Önderin mesai arkadaşlarına öteden beri verdiği
direktifler üzerine tahassül eden Türk-Yunan bağlılığının bugün de en kuvvetli bir
eseri karşısında bulunuyoruz.
Arkadaşlar, hukuk müntesibleri herhangi bir mesele hakkında tedvin edilmiş
olan bir kanunun tekâmül safhalarını gösteren tadilleri merdiven basamaklarına
benzetirler. Bunların her birinde bir derece daha yükselme, bir derece daha yük
sekten güzel ve geniş görme vardır. Dost bir devletle uzun ve samimî münasebet
leri tesbit eden muahedeleri de bu yolda telakki edebiliriz.
Cumhuriyet Hükümetinin Yunanistan 'la akdettiği muahedeler 30 Teşrini evvel
1930 tarihli dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedesi, 14 eylül 1933 tarih
li samimî anlaşmalar (Yani antant kordiyal) misakı, diğer iki komşu devletle de ol
duğu gibi kara hududlarımızın Balkanlarda her türlü tecavüzden masuniyeti
kefaletini ihtiva eden Balkan misakı ve nihayet bu gün tetkik ve tasvibinize arzolunan bu muahededir. Daha ziyade alelade diyebileceğim mütekabil münasebet
lerin tesbitine medar olan ve bir çok Devletlerle akdetmiş bulunduğumuz dostluk,
bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedesile bunu takib eden samimî dostluk
muahedesinden sonra bu gün elimizde bulunan vesikanın karşılıklı hukuk ve
vecaib itibarile elbette bunlardan daha yüksek bir manası ve şümulü vardır.
Birinci madde bize tarafeynden birinin sebebiyet verilmeyen bir taarruza uğ
radığı halde mütearrızın harekâtını takyid için diğer âkidin taraflığını ne kadar
kuvvetle müdafaa edeceğini ve bu müdafaada ne kadar ileri gideceğini göster
mektedir. Bu alelade bitaraflıktan fazla bir şeydir, ikinci maddede mühim iki nok
ta nazarımıza çarpmaktadır. Tarafeynden biri bir veya müteaddid Devletler
tarafından hasmane bir harekete uğradığı takdirde diğer Âkid Taraf vaziyete çare
bulmak için bütün, kudretini sarfeyleyecektir ve eğer - ikinci nokta - buna muvaf
fak olunamaz ise kendi yüksek menfaatlarına uygun bir hal sureti bulmak için
muahid olduğu Devletle vaziyet üzerinde hayrihahane bir surette istişare edecek
tir. Muahedenin hususiyetini bize en bariz bir surette gösteren ve yüksek men656

faatin emrettiği herhangi bir şekilde vaziyet almak için taraflara hem hareket
imkânı veren ve hem de otomatik olmayan bu hüküm misakın temel taşını teşkil
etmektedir. Hukuk ve vecibelerin tayininde kabul olunan formül hiç bir ihtilâfa
meydan vermeyecek surette emniyetbahş ve mesuttur.
Arkadaşlar, üçüncü maddenin ihtiva ettiği hüküm her iki Hükümetin birbirine
karşı beslediği samimiyete bir delil teşkil etmek itibarile olduğu kadar yeniliği
itibarile de calibi dikkattir. El ele tutuşmuş ve mukadderatını birbirine bağlamış
olan iki milletten birinin kendi yurdunda diğer dost millet emniyetine ve rejimine
karşı her hangi bir teşekkül veya tecemmu tarafından muhtelif suretlerle vuku
bulacak tecavüzkâr hareketleri tecviz etmemesinden ve hatta tecviz etmemekle de
kalmayarak tecrime kadar gitmesinden daha tabiî ne olabilir?
Harbi - pek muayyen haller müstesna olmak üzere - millî ve meşru bir
müdafaa aleti ve vasıtası olmaktan çıkarmış olan Kellog-Briyan misakı dünyada
mevcud devletlerin hemen hepsi tarafından imzalandığı halde gene dünyanın her
yerinde milletlerin birbirlerine karşı türlü tecavüzkâr propagandalarda bulun
maları bugünkü Avrupa ve hatta cihan vaziyetinin ne kadar müşevveş olduğunu
gösterecek bariz vasıflardan biridir. Ruhlara elem veren bu manzara karşısında
kalplerini sulha ve emniyete samimiyetle bağlamak isteyenler temenni ederler ki,
Devlet birbirlerile anlaştıkça aralarında böyle kaideler koysunlar ve mua
hedelerin bu gibi ahkâmdan doğan hukuk dahilî kanunları ahkâmile de telif ede
cek teşebbüsler alsınlar. Yunanistan ve Türkiye bu hususta bütün bir cihan
medeniyete rehberlik ediyorlar; bu ne kadar sevinecek bir haldir.
Dördüncü madde akidlerin ya kendi aralarında yahud başka akidlerle ken
dileri dahil oldukları ve olmadıkları halde diğer teahhüdlerin ayrıca meriyetine
dair ihtiva eden bir hükmü havidir ki, diğeri de her hangi bir noktai nazar ih
tilâfına meydan vermemek için bunun sarahaten zikri muvafık ve lâzımdır. Esasen
1933 samimî anlaşma misakı kuvvei müeyyidesini Balkan misakında bulduğu gibi
müzakeresini yapmakta olduğumuz bu munzam ahidname de Balkan antantı çer
çevesi içinde yapılmış ve bu antantın ruhunu teyid etmekte bulunmuştur. Cihan
sulhunun en tehlikeli imtihanları geçirdiği bu günlere Balkan vaziyetinin kalblerimize verdiği huzur ve emniyeti şüphesiz Balkan misakına ve bu misaka
samimiyetle bağlanmış olduklarını her vesile ile gösteren diğer kıymetli kom
şularımız Yugoslavya ile Romanya 'ya da medyunuz. Ayni zihniyeti takviye eden
bu munzam ahidnamenin, bu itibarla komşularımızca da kıymeti pek büyüktür?
Muahedenin müddetinden bahis olan madde beşinci ve sonuncu maddedir. Bu
müddetin 10 sene kadar uzun olması ve inkızasından bir sene evvel tarafeynden
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biri canibinden feshedilmediği halde yine 10 sene devam eylemesi ve necib kom
şu Devletle şimdiye kadar akdedildiğini yukarıda arzeylediğim diğer mua
hedelerin de aynı müddet içine alınması bize her iki tarafın da bu mesud anlaş
mayı kısa bir zaman ile mukayyed görmek istemedikleri yolunda zevk ile hâsıl et
tiğimiz bir kanaat vermektedir. Bu her iki milletin birbirlerine karşı ne kadar kuv
vetli bir emniyetle bağlandıklarının diğer bir delilidir.
Arkadaşlar, bu seri tahlil bize gösteriyor ki muahedenin en büyük kuvveti
açıklığında ve samimiyetindedir. Bu metin her türlü ihtimalâtı derpiş eden derin
bir anlaşmanın muhassalaşıdır. Fakat hiç kimseye karşı tehdidi tazammun eden
bir şekli ve ruhu yoktur. Ve bunun içindir ki sulhun en hakikî bir vesikasıdır.
Muhterem Başvekilimiz Türkiye ile Yunanistan 'in coğrafi vaziyetleri ve sakin
lerinin arzusu itibarile birbirlerinin tabiî bir imtidadı olduğunu ifade etmekle
Türk - Yunan dostluğunun ne kadar kuvvetli bir mürevvici olduklarını anlatmış
lardır. Bu söz memleketin her tarafında ve bütün kalblerde tatlı bir aksi şada
husule getirmiştir. Bu tabiî imtidad ancak böyle candan ve samimî bir anlaşmayı
müstelzimdir. Başvekilimizin Atinaya birinci gidişlerinde bu dostluğun temelini
atmak hususunda nasıl âmil olduklarını biliyoruz. Bu gün de bize yardımcıları
kıymetli Hariciye vekilimizle beraber bu anlaşmanın daha tatlı bir vesikasını
getiriyorlar. Haricin iğfalkâr telkin ve tesirlerinden kendilerini bihakkın kurtar
mış olan ve müttefiklerile bir kardeş muhabbetile geçinmekte olduğunu anlayan
ve birbirlerini pek yakından tanıyan necib Türk ve Yunan milletlerinin dostluk
larını bu suretle tevsik etmelerindeki hayırlı neticeyi görmekte bir dakika tereddüd etmiyelim. Cumhuriyetin pek kısa bir zaman içinde haricî siyasetimize ver
diği istikametle Türklük namına her tarafta istihsal ettiği şerefin derecesini he
piniz bilirsiniz. Bize bu yolu açanları ve bu yolda devam edenleri candan tebrik
ederim.
Ali Muzaffer KÖKER (Konya) : Sayın arkadaşlar; bugün yüksek tas
vibinize arzedilen Yunan Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aktedilmiş
munzanan muahede Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Atatürk 'ten ilham alarak
ve yüksek tasvibinizle senelerden beri sükunetle, vakarla, memleketin hakikî men
faatlerinden mülhem olmak suretile idare etmekte bulunduğu dış siyasetin takdir
le anılmağa lâyık yeni bir vesika teşkil eder. Arkadaşlar bir muahedenin kıymeti,
hayatiyeti bir takım esas şartlarla taayyün eder. Bu esas şartlardan birisi, bir
muahedenin iki memleketin hakikî menfaatlerini mütekabil bir surette temin et
mesidir. Bugün yüksek tasvibinize arzedilmiş olan muahede bu vasfı haizdir. 1930
senesinde başlamış olan dostluk münasebetlerinin gün geçtikçe kuvvet bul
masının bir ifadesidir.
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Muahedenin kuvvetini yapan ikinci bir âmil Hükümetler tarafından alınan
kararların o Hükümetlerin idare ettikleri milletlerin haleti ruhiyelerine tevafuk
etmesidir.
İki milletin mevcud dostluk ve ittifak bağları lehinde muhtelif vesilelerle yap
tıkları tezahürat bu itibarla çok kıymettardır. Dost Yunanistan Hükümet reisinin
memleketimizi ziyareti esnasında bunu görmek fırsatını bulduğu gibi sayın Baş
kanımızın Yunanistan seyahatinde de halk tarafından büyük tezahürat yapılmıştır.
Bütün bu alâmetler her iki Hükümetin müşterek menfaatlarını temin maksadile
takib ettiği dostluk siyasetinin halk kütlelerinin tavrı tasvibine nail olmak suretile
inkişaf ettiğini gösterir.
Arkadaşlar, bu muahede her iki memleketin muayyen menfaatlerini alâkadar
eden ve şimdiye kadar mevcud olan taahhüdlere yeni bazı hükümler ilâve etmiş
olmakla beraber her hangi bir Devlet hakkında her hangi bir tehdidi tazammun
etmemektedir. Haricî siyaset sahasında Türkiye Cumhuriyetinin temin ettiği
büyük eserlerden biri olan Balkan birliğinin icablarına de uygundur. Çünkü Bal
kan birliğine dahil olan Devletlerin dostluklarını her gün biraz daha kuvvetlen
dirmeleri bu birliğin gayesine temamen uygundur. Diğer bir bakımdan, bu mua
hede, dış siyasetini hukukundan en ufak bir fedakârlık yapmadan sulh lehinde
çalışmak suretile ifade etmiş olan Türkiye Hükümetinin bu gaye için de şimdiye
kadar sarfetmiş olduğu gayelerin yeni bir nişanesidir. Filhakika Balkanların
mazideki vaziyeti bir kerre göz önüne getirilsin. Orada muhtelif haricî tesirlerin
alâkadarlar arasında menfaat zıddiyetleri ihdas etmek suretile sarf ettikleri mesai
henüz unutulmamıştır. Bugünkü manzara bütün, bütün başkadır. Altmış milyonluk
bir iman kütlesi müşterek menfaatlarını temin etmek hususunda müttefik kalmış
lar ve menfaatları her hangi bir tehlikeye maruz kalırsa onu birlikte müdafaaya
söz vermişlerdir. Hakikaten bu çok mesud bir manzara teşkil eder. Bu yeni muvaf
fakiyetinden dolayı Hükümeti tebrik ederim.
Millî Müdafaa Encümeni Başkanı General Kâzım SEVÜKTEKİN
(Diyarbakır): Bendeniz de Millî Müdafaa encümeninde bulunmaklığım ve itilâfname Encümenimizce müzakere edilmiş olması hasebile yapılan bu kanun lâyihası
münasebetile bazı maruzatta bulunmaklığıma müsaadelerini rica ederim.
Senelerce komşuluk etmekte bulunduğumuz Yunan hükümeti ile Osmanlı İm
paratorluğunun lüzumsuz olduğuna kani olduğum anlaşamamazlığı, Yüksek
huzurunuzda itaat ve derin saygı ve büyük sevgi ile eğilerek andığım En
Büyüğümüz Atatürkün Türk Milletinin menfaatini mucib olan her işte olduğu gibi
büyük isabetle irşad ve telkinine mazhar olan Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, bu
anlaşamamazlığı kökünden bertaraf ederek anın yerine bütün dünya milletlerine
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numune olacak surette Elen ile Türk arasında hududsuz dostluk ve kardeşlik mey
dana getirmiştir. Ben, yarım asra karib bir zamanın en çetin, en meşum, en müş
kül senelerinde Yunan milletini tanımış ve bu milletin fedakârlık ve vatanperver
lik ve cesaretine şahid olmuş ve anların dürüst hareketlerini ve nezaket ve incelik
lerini görmüş ve işitmiş olduğundan her hususta bu dostluğa ve 6- 7 senedir mevcud itilâfnamelerin kıymet ve ehemmiyetlerini bir araya toplayan bu itilâfnameye
büyük bir ehemmiyet atfetmekteyim.
Bir kaç ay evvel dostlarımız ve müttefiklerimiz Balkan paktının çok sayın şah
siyetleri Ankara 'ya geldikleri zaman Türklerin samimî dostu olan ve Yunanlıların
kıymetli Başvekili ile yapılıp parafe edilen bu itilâfnamenin her iki milletin
fedakârlık ve kahramanlık hasletlerini birleştiren ve taraflı bir çok menafıi ve bir
takım hususiyetleri havi olan güzel bir eser olduğunu arzeder, sulhun idame ve
vikayesine hizmet eden her iki milletin bağlılıklarını memnuniyetle karşılarım.
Bu itilâfnaıneyi imza etmek için Atina 'ya giden Başvekilimizle Hariciye ve
kilimiz hakkında bütün Yunanistan'da gidiş ve gelişlerinde büyük tezahüratta
bulunmalarını ve En Büyüğümüzü hürmetle ve sevgi ile anmalarını Türk milletine
ve onun Büyük Şefinin bu çok güzel eserine olan itimadın en büyük bir nişanesi
telâkki ederim.
İtilâfın her iki millet hakkında faydalı olmasını temenni ederken diğer müt
tefiklerimiz Yugoslavya ve Romen milletlerde de olan dostlukları saygı ile anar,
çok mühim addettiğim ve sulhun idamesi için çok menfaat umduğum bu itilâfnameden dolayı da Hükümeti Cumhuriyetimizi tebrik ederim.
Mehmed SOMER (Kütahya) : Huzuru alilerine gelen bu mukaveleyi; mil
letimizle Elen milletinin kahramanlık meydanında birbirlerinin yüksek meziyet
lerini anlamak suretile doğmuş bulunan essiz bir samimiyetin mütemmim eseri
olarak tavsif etmek en doğru bir tabir olur.
Sayın Başvekil Celâl Boyar 'in Elen diyarına seyahati esnasında gerek ajan
sa ve gerek gazetecilere vaki beyanatında kendilerinin bu seyahatten mütevellid
memnuiyet ve sevinçlerini izah buyurarak, dostluk ve karşılıklı sevgi bağlarile
birbirlerine bağlanmış olan iki dost milletin selâmlarını götürüb getirdiğini ifade
buyurmuşlar ve Elen - Türk birliğine, dostluğuna ne kadar büyük ehemmiyet at
fettiklerini pek bariz bir surette tecelli ettirmişlerdir.
Elen milletinin başında bulunan durbin ve durendiş büyük Devlet adamı
Jeneral Metaksas hiç şüphe yoktur ki, bu bağlılığın yegâne âmili addedilmek
lâzımdır.
Başta Elen Kiralı Majeste ikinci Jorjun yüksek müzaheretini de iftiharla zik
retmek bir vecibedir.
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Sayın Başvekilin Atina seyahati esnasında duydukları heyecan bu münasebet
le vaki olan söylevlerindeki kıymet ve ehemmiyeti Büyük Millet Meclisi 'nin Yük
sek kürsüsünden tezahür ettirmek bahtiyarlığını huzurunuzda arzetmek isterim.
Jeneral Metaksasın hatırımda kaldığına göre Başvekilimiz şerefine söylediği
nutuk hakikaten tedkik edilmeye değer mahiyettedir.
Bu nutkunda Elen-Türk dostluğunun hararetli olan Türkiye'mizin Ulu Ön
derini saygı ile selâmlamakta ve bu selâmdan bütün Elen milletinin Türk milletine
karşı duyduğu kardeş sevgi ve birliğini tebarüz ettirmektedir. Menfaat ve hissiyat
tan terekküb etmiş çifte temel üzerine 1930 senesinden beri başlayan ve gittikçe
zengin başarılarla bezenerek genişleyen sağlam bir surette kurulmuş olan Elen Türk antant kordiyalini, müşterek eserimizi, iftiharla seyredebileceğimizi; bundan
başka; Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye 'nin ayni sulh ve terakki azmile ahenkli, müessir, sıkı ve kuvvetli bir blok teşkil ettiklerini; ve yine 1930 ve
1933 muahedelerine mesud bir ilâve olarak aktedilen bu muahedenin tehdid edici
bir hedefi olmadığı gibi hiç kimse aleyhine de aktedilmiş olmadığını; ancak bu
muahedenin sulhun muhafazası hususunda manevî yükseklikten maada iki mem
leketin dostluk ve birliklerini her zaman daha ziyade sıklaştırmak arzularının ne
kadar büyük olduğunu; pek veciz bir surette ifade buyurmuşlardır.
Sayn Başvekilimizin Jeneral Metksasın bir çok güzel ve samimî sözlerine
mukabele eden daha kuvvetli söylevlerinde kendilerine iştirakten başka bir şey
kalmadığını, her iki dost memleketi birbirine çeken yakınlık ve benzerliklerden
doğan ve ismi; muhteviyatının ruhunu göstermeğe kâfi olan « Antant kordiyali »
Türk - Elen birliğinin bu remzini bütün dünyaya; balkan azaları arasında hüküm
süren tam bir tesanüd halisane teşriki mesainin bir misali olarak iftiharla gös
terilebileceğini tebarüz ettirmiştir.
Türkiye 'nin sulhseverliğini bütün dünya anlamış ve takdir etmiştir.
Balkan antantını şüphe etmemek lâzımdır ki, Türkiye'nin sulhseverliği ve
Atatürk'ün durbin siyaseti meydana getirmiştir. Bunda Hariciye vekilimizin de
değerli hizmetleri ve hissei iftiharı olduğunu da zikretmek isterim.
Arkadaşlar; Balkan antantı demek, altmış milyonluk bir kütlenin aynı gaye ve
hedef için birleşmiş olması demektir.
Müttefik ordular, icabı halde Karadeniz 'den Adriyatik denizine kadar sarsıl
maz bir cebhe tutacaklardır.
Sayın Başve/alimizle Hariciye vekilimize teşekkürü borç bilir, âtiyen de ken
dilerine muvaffakiyetler dilerken ittifakın önemli verimlerini beklediğimi arzeder
yaşasın müttefiklerimiz temennisile sözüme nihayet vermeden evvel şunu ilâve
edeceğim: Demin burada Hariciye vekilimizin izah ettiği veçhile biz herhangi bir
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anlaşmamızdan, her hangi bir işimizden daima Bulgar komşumuzu haberdar et
miş bulunmakla kendilerine karşı samimiyetle elimizi uzatmış bulunuyoruz. Bu
yüksek kürsüden Bulgarlara hitab ediyorum ki bu fırsatı kaçırmasınlar,
Hükümetimizin gösterdiği sulhperverlikten bunlar da istifade etsinler, bu güzel it
tifak, tabiî sulhun muhafazasını temin etmek içindir. Onun için Hariciye vekilim
izin temenniyatına bendeniz de iştirak eder ve Bulgar komşumuzun ehemmiyetle
nazarı dikkatini celbederim.
Cavid ORAL (Niğde) : Sayın arkadaşlarım; yakınlarda almanca olarak
«JVettersonen der Weltpolitik» isminde bir eser intişar etti. Dünyanın çeşidlipoli
tik cereyanlarından bahseden bu eserde bize ayrılan kısmın başlığı şudur: (Bosforda kuvvetli adam) başlangıcında şöyle deniyor : Yıkılan Osmanlı imparator
luğunun enkazı üzerinde Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti
gittikçe büyük bir Devlet statüsünü almaktadır.
Evet arkadaşlar, dünya tarihinin eşsiz ve mümtaz bir şahsiyeti olan büyük
Şefimizin yüksek idaresindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millî kudreti ve millî
kuvvetile dostluğuna güvenilir ve dostluğu, sempatisi her devlet ve her millet için
bir kazanç ve bir kuvvet olan büyük bir Devlet olmuştur, işte bunun en canlı bir
delilini de, bu gün yüksek tasvibinize arzedilen Türk - Yunan muahedesi teşkil
eder. Fakat arkadaşlarım, bu muahedeyi her hangi bir siyasî muahede şeklinde
kabul etmeğe imkân yoktur. Bu muahede her hangi bir siyasî muahedenin çer
çevelerini aşan ve içinde tarihin, hâdiselerin, realitelerin, millî menfaatlerin gös
terdiği ve öğrettiği zaruretleri ifade eden bir yakınlaşma, bir anlaşma, daha doğ
rusu bir kaynaşma mahiyetindedir.
Arkadaşlarım; bir muahedenin hakikî kıymetini ve manasını iyice anlayabil
mek için yalnız imza edilen bir kâğıd parçasına ehemmiyet vermek doğru değil
dir, bir muahedenin hakikî kıymetini anlayabilmek için o muahedeyi imza eden iki
milletin birbirine olan sevgi ve sempatisini yoklamak lâzımdır. Muahedelerde asıl
rol oynayan kalemler değil, kalpler ve sevgilerdir. Bu itibarla Türk - Yunan mua
hedesi iki milletin birbirine karşı duymuş oldukları bir sevginin, bir sempatinin
mahsulü ve neticesidir. Bunun kuvvetini Yunanistan 'da Türk sevgisini ve sem
patisini temsil eden Sayın Başbakanımıza karşı Yunan milletinin göstermiş ol
duğu millî tezahürat ve heyecanda görmek mümkündür.
Arkadaşlar; iki milletin ve iki memleketin coğrafî, siyasî ve millî menfaat
lerini karşılayan ve tamamlayan bu munzam muahedeyi yalnız bir yönden de gör
mek doğru değildir. Bu muahedenin Şarkî Akdenizde, Akdenizde, Balkanlarda ve
dolayısile bütün dünya politikası ve dünya barışı üzerinde yaptığı ve yapacağı
tesiri de birlikte görmek ve tedkik etmek lâzımdır. Dünya politikasının krizli ve
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zaman zaman endişe verici bir devresinde iki dünyanın birleştiği bir noktada iki
komşu Devletin bütün siyasî formalitelerin üstünde millî bir inanış ve millî an
layışla birbirine ellerini vermelerinin, anlaşmalarının dünya politikasında ve
tarihinde büyük rolü ve ehemmiyeti olsa gerektir. İşte biz bu gün bu muahedeyi
tasvib ederken Türk - Yunan dostluğu için yeni bir çığır açmış oluyor ve böylelik
le dünya sulhuna müsbet yardımlarda bulunmuş oluyoruz. Arkadaşlarım, bu tar
ihî rolü ifa ederken bu gün bütün varlığımızı ve benliğimizi yüksek ve şerefli mevkiimizi, dünya barışı için lâzım gelen kuvvetli vaziyetimizi kendisine borçlu ol
duğumuz Türk milletinin Büyük kurtarıcısı ve Türk dünyasının Büyük Atası önün
de en derin bir minnet ve şükran duygularile eğilelim ve bu muahedeyi hazırlayan
ve imza eden kıymetli ve kudretli Başvekilimize ve Cumhuriyet Hükümetimize
derin saygı ve teşekkür ve takdirlerimizi sunalım.
Fazıl Ahmed AYKAÇ (Elâzığ) : Sayın Heyetinizin her zaman saygı ile gör
düğüm bir şiarı vardır. Yurdumuzun emniyeti, saadeti mevzuubahis olduğu zaman
en naçiz ağızdan bile çıkacak kelimeleri büyük bir sevgi ile karşılarsınız. Bugün
ben arkadaşınızı huzurunuzda söz söylemeğe teşvik eden sebeblerden birincisi
budur.
İkincisine gelince, heman takdir buyurursunuz ki, yüksek tasvibinize arzedilen
mukavele, Anayurdun dış siyaseti ile alâkadar her Türkü sevinçle coşturup söz
söylemeğe sevk edecek bir muvaffakiyet vesikasıdır.
Arkadaşlar, irfanlarının, talakatlarının değerli hasılasını şimdi sizlerle
beraber alkışladığım hatiblerimiz Türk-Yunan dostluğunun anlaşmasının ve
dayanışmasının pek mesud bir semeresi olan vesikaya dair tarihî, siyasî ve hukukî
mahiyette malûmat verdiler. Kendilerine bu değerli izahatlarından dolayı gerçek
teşekkürlerimi sunarken size bir ricada bulunacağım.
Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasetine daima nâzım olmuş ve bugün hâkim ol
makta bulunmuş sulhseverlikprensibini bir kere daha tebarüz ettirmeme müsaade
buyurunuz. Zira o prensible bu itilaf hakikaten de bu vecizeyi Türk irfanına uy
duğumuz günden beri bütün savaşımız yurd da ve cihanda barışı ve asayişi ve
sonra dostça, insanca anlaşıb ilerlemeği pekleştirmek için sarfedilmedi mi? Nice
sinirlendirici dakikalar geçirdik. Fakat dikkatimiz her saniye etrafımızı teftiş et
mekle beraber kararımız ve imanımız bir dakika bile sarsıldı mı? Pek iyi bilirsiniz
ki asla.
Arkadaşlar; peşinden koştuğumuz sulh davasında yalnız ülküye aynı
samimiyetle bağlanmış bir ideal kardeşi olarak Yunanlı dostlarımızla elele vermiş
olduğumuzu hatırlamakta ve size hatırlatmakta bir an dahi gecikmeye gönlüm
razı değildir. Evet arkadaşlar, birbirini bir çok alanda bir çok kere denemiş olan
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bu iki millet, birbirinin elini dostça sıktıktan sonra şunu anladı : gördü ki şim
diden sonra emniyet, istiklâl ve medeniyet yolunda sağlam adımlarla ilerlemek
için en kuvvetli amil her ikisinin de her vakit kolkola ve kardeşçe yürümesidir.
İşte bu gün önümüze sunulan eser bu şuurun iki millet arasında bir çok tec
rübeden, görgüden sonra tam bir iman haline geldiğini bütün âleme ilân edici bir
sulh ve selâmet berattıdır denilebilir.
O topraklar şu saatte dünyaya, iyi anlaşma, dostça komşuluk ve insanca
terakki numuneleri veriyor. Ne güzel model.
Bilirsiniz ki bizim millî dileklerimiz aziz yurdumuzu kuşatan sınırlarla çevril
miştir ve alnımızın teri Türkiye topraklarına damlar. Türk nasyonalizimi bize baş
ka milletlere ve milliyetlere ihtiram göstermeyi öğretti. Her türlü hakkımıza hür
met etmeyi ve ettirmeyi nasıl millî bir ibadet bilirsek; başkalarının hukukunu
muhterem görmeyi de öylece medenî bir vazife sayarız. Zaten her gün artan dost
luklarımız bu umdelere olan yalansız bağlılığımızdan ileri geliyor. Aynı duy
gulara, ülkülere sadık her siyasî ve içtimaî heyet bizim gerçek dostluğumuza
güvenirse pek haklıdır.
Eskiden Balkanlar Balkanlılarındır denilirdi. Bu düsturu artık bütün Balkan
lar bütün Balkanlılarındır şekline koyan tekâmül dostlarımızın da bahsettiği
ideallere aynı sadakada merbut oluşundan ileri geldi. Bunu bu yüksek kürsüde
söylemekle en gerçek saadeti duyduğuma şüpheniz olmasın ve bütün âlem bilsin
ki Türkün şeref ve şiarı verdiği sözü tutmak, koyduğu imzayı bir namus damgası
addetmektir. O imzayı bulunduğu yerden silecek hiç bir el yoktur.
Bu konuşmalardan sonra "Türkiye ile Yunanistan arasmında 27 nisan 1938
tarihinde Atina'da imzalanan 30 Ekim 1930 tarihli Türk- Yunan dostluk, bitaraf
lık, uzlaşma ve hakem muahedenamesi ile 14 Eylül 1933 tarihli samimî anlaşma
misakına munzam muahedename" kabul ve tasdik edilmiştir.1
4.19. Türkiye-Cemiyeti Akvam
Başvekil İsmet Paşa Türkiye ile Cemiyeti Akvam ilişkilerini de şöyle değer
lendirmişti: Arkadaşlar; size cemiyeti akvam üzerinde görüşlerimizi de söylemek
isterim.
Bu müessesenin kuvveti ve zaafı son zamanda mübalâğa edilmiştir. Kuvvetine
inananlar büyük davaların ve büyük meselelerin kolaylıkla fiili ve katı bir suret
te halledile bilmesini beklemişlerdir. Bu lüzumundan fazla bir hayalperestliktir.
Zaafını ileri sürenler onun hiç bir faydası olmadığını ve milletlere hiç bir teminat
vermediğini zannetmektedirler.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s.5-8, S.Sayısı: 210
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Bunu böyle zannetmek te hakikati, asla kendi hakiki ölçüsü dahilinde gör
memektir.
Cemiyeti Akvam bu gün onun hukuken ve filen haricinde bulunan Devletlerin
faaliyetinden mahrum bulunmakla büyük bir mahrumiyet ve zaiflik içindedir.
Buna şüphe yok. Haricinde bulunan Devletlerin kıymetli ve beraber müşterek
çalışmalarını Cemiyeti Akvamda birleştirmeleri bu müessesenin beynelmilel sulh
ideali için haiz olduğu yüksek otoriteyi çok kuvvetlendirecek, ideal bir şekle
sokacaktır. Buna şüphe yoktur. Bunu temenni ederim. Ancak bu günkü hali ile de
Cemiyeti Akvam az bir kıymette değildir. Büyük bir ehemmiyet ve büyük bir kıy
mettedir. Milletlerin, şu kadar çok milletin muayyen sulh hedeflerinde birleşmiş
olduklarını söylemeleri, dünya için, beşeriyet için esaslı bir mesned teşkil eder.
Ondan sonra bu kadar milletin mesul ricalinin vakit, vakit buluşarak birbirlerini
görüp anlamaları az görülecek bir fayda değildir ve nihayet bazı kıymetli tec
rübeler göstermiştir ki Cemiyeti Akvam beynelmilel meseleleri mütalea ve bazı
ahvalde iyi çareler bulmak için kıymetli bir vasıtadır ve nihayet Cemiyeti Ak
vamın beynelmilel sulh için çizmiş olduğu ideal herkesin tahakkukuna yardım et
mesi temenni olunan bir idealdir. Bununla Türkiye, biz, Cemiyeti Akvamın lehin
de ve aleyhinde ileri sürülen bütün noktaları düşünerek onun faydalı bir müessese
olduğuna, onun esasları dahilinde siyaset takib etmek istediğimize hulûs ile ve
şuur ile kani olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Arkadaşlar, başında söylediğim
gibi siyasî münasebetlerimizden bahsederken komşularımızla münasebetleri ayrı
ayrı mevzubahs ettim. Komşu olmadığımız Devletlerle de münasebetlerimiz çok
iyi ve dostanedir ve hiç bir memleketle esaslı hiç bir ihtilâfımız yoktur. Bunu mem
nuniyetle kaydettikten sonra bu gün bütün dünyanın sulh davası ile meşgul ol
duğunu, milletlerin beynelmilel sulhun idaresini sağlam esaslara istinad ettirmek
için ne gibi tedbirler bulmak lâzım geldiğini aradıklarını söyledim. Beynelmilel
sulhun devamı ve sağlam esaslar üzerinde bulunması çareleri aranıyor. Henüz
bulunmuş değildir. Memleketimizin sulh için çok ciddi arzulu olduğunu bilmekle
beraber, onun, beynelmilel sulhun sarsılmaz bir takım esaslara bağlanmamış ol
duğunu daima düşünmesinde ve bilmesinde zaruret ve lüzum görmekteyiz. Bu söz
leri onun için söylüyorum.
Biz sulh davasında hakikî ve samimî bir hadim vaziyetindeyiz. Kendi
vesaitimizin, faaliyet sahamızın dahilinde beynelmilel sulhun muhafazasına
çalışırız ve Türkiye 'nin hayır ve menfaatini sulhta bularak onun daima muhafaza
edilmesi temennisindeyiz.
Arkadaşlar, bu noktanın siyasî zihniyetimiz olarak anlaşılmasını isterim. Biz,
beynelmilel sulhun Türkiye 'den uzak ve bizim hududlarımızdan çok ayrı yerlerde
de bozulmasını kendi menfaatimize ve hayrımıza muvafık görmeyiz.
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Biz, memleketimizin emniyet ve siyasetini, her hangi iki memleket arasındaki
nifak ve ihtilâftan beklemiyoruz. Bu esaslı bir noktadır. Biz kendi memleketimizin
emniyetini diğer memleketler arasında iyi münasebetler ve emniyetli münasebet
ler bulunması ile pek ala telif olunacak, temin olunacak itikadındayız. Onun için
dir ki, diğer iki memleket arasındaki her hangi bir nifak, iftiraka karışmayız.
Onun düzelmesini isteriz ve her hangi iki memleket arasında nifak ve iftirak
husulünü asla istemeyiz, bilâkis elimizden geldiği kadar memleketler arasında bu
kabil uzaklıkların ve müsademelerin ortadan kalkmasını temenni ederiz. Milletler
arasında mühim bir uzuv ve kuvvetli bir millet olarak çalışırken bizim siyase
timize delil olan, saik olan esaslı fikirler ve manevî sebebler, âmiller bu söy
lediğim sebeblerdir)

1 TBMMZb. C, V Devre, C.19, s.313
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XIII. BÖLÜM

DERSİM İSYANI
1. İSYANIN BAŞLAMASI
Plümür, Nazimiye, Mazkirt, Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişkezek kazalarını
içine alan, Kuzeydoğudan Erzurum-Tercan-Mamahatun, Kuzeyden Erzincan'ın
merkez ve Kemah, Batıdan Malatya'nın Kemaliye-Arapkir, Güneyden Elaziz'in
Kebanmaden, Merkez-Palo, Doğudan Palo-Erzincan'ın Kiği ilçeleri ile çevrilmiş
6.300 km2 alana Tunceli denmektedir. 1935 öncesinde bu bölge Dersim adıyla
biliniyordu.
Dersim, Doğu Anadolu'nun İç Anadolu ile kesiştiği yerde yer alıyordu.
Kuzeyden Munzur sıradağları, kısmen Karasu nehri, Doğudan Peril/Büyüksu,
Güneyden Muratsuyu, Batıdan Karasu ile çevrilmiş olması bölgeye savunma
kolaylığı sağlıyordu.
Tarihin en eski devirlerinden beri yerleşim yeri olduğunu bildiğimiz Dersim
Osmanlı İmparatorluğunun yönetimi altına girince; Erzurum Beyler beyliğine
bağlı olarak yönetilmiştir. Ancak devlet buraya girememiş bölge adeta kendi ken
dine yönetilmiştir. 1860'larda Şah Hüseyin, Gülabi, Mansur ağa ve Şeyh Süley
man gibi kişiler Dersimde egemen güç olarak görülüyordu. Dersim'in güçlü
kişilerinden Hüseyin beyin tutuklanarak Vidin'e sürülmesi bölgede devletin
gücünü göstermesi bakımından etkili oldu. Ancak, bölgenin koşullan yeni beyler
türetmekte gecikmedi. Hozat bölgesinde yaşayan Süleyman Bey; Hüseyin Bey
den doğan boşluğu doldurdu. Zira Süleyman Beyin emri altında 5.000 silahlı
gücü vardı. Osmanlı yöneticileri bölgeye girebilmek için nişan, rütbe ve hediye
ler vererek bölgenin ileri gelenlerini kendi yanına çekme politikasını bu bölgede
de uygulamıştı. Nitekim Hüseyin Beyin oğlu Ali Bey'in yeğeni Hüseyin Bey
Pülümür, Gülabi Bey de Mazkirt Kaymakamlığına atanmıştı.
1875'te Ahmet Muhtar Paşa Erzincan Mutasarrıfı Şerif Paşa'nın yardımı ile
Dersimin ileri gelenlerini Erzurum'da toplantıya çağırdı. Mansur ağa ve Şeyh
Süleyman gelmedi. Pülümür Kaymakamı Hüseyin ve Mazkirt Kaymakamı
Gülabi katıldı. Bölgeye yol yapılmasını istedi. Pülümür kaymakamı Hüseyin Bey
kabul etmedi. Gülabi Bey'in olumlu tavrı da Mansur ağanın tepkisine yol açtı. Bu
bölgeye ne bayındırlık hizmeti götürülebildi, ne de asker toplanabildi. Aşiretler
bölgenin egemeni idi.1
1 bkz. Jandarma Genel Komutanlığının Dersim Raporu, Kaynak Yayınları. İstanbul 2000, s. 72103
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Dersim ileri gelenleri hükümet aleyhine davrandıkları gibi, düşmanla işbir
liğine de yönelmekten geri durmuyorlardı. Mazgirt kaymakamı Nafiz bey ile ileri
gelenlerden Munzur Bey, 1877 Osmanlı Rus Savaşı öncesinde "bir savaş anında
Ruslara yardım edebileceklerini Erzurum 'daki Rus Konsolosluğuna iletmişler
di. '" Nitekim savaş başlayınca Hozat ve Mazkirt'teki askerî birliklerin Erzurum'a
kaydırılması, aşiretlere çapul, soygun için uygun bir ortam hazırlamıştı. Hozat ve
Mazkirt'te yapılan askerî kışlalar da yıkılmıştı.
Savaş sırasında Koçuşağı, Kemaliye ve Çemişkezek bölgesinde huzursuzluk
çıkarmış, yakalanan kişilerden ileri gelenler Sinop'a sürülmüştür. 1892'de Koç ve
Şam Uşaklıların birlikte yaptıkları saldırılar ve onu izleyen başkaldırılar tam
olarak bastırılamamıştır. Dersimde önlenemeyen kargaşalık kuşkusuz bazı kişi
lerin bu yolda yapılmasını öngördükleri raporlara yansımıştır. Osmanlı yöne
timine 1896'dan başlayarak Dersimin "ıslahı" için bazı öneriler yapılmıştı. Bun
lardan birini de Dersim Mutasarrıfı olan Arif Bey yapmıştır. 28 Teşrinisani
1903'de hazırladığı bir raporda Dersim'deki olayların Dersimlilerin can kaygusundan doğduğunu, bölgede ıslahat yapabilmek için Ovacık, Nazimiye, Mazkirt, Çemişkezek'te 500 kişilik dört tabura ek olarak iki tabur ve iki top bulun
durulmasını, Mazkirt ve Hozat'tan başlayarak "tedibata " devam edilmesini, Der
simlilerin ellerindeki silahların alınmasını, Seyit, dede ve ağa gibi halkı kışkırtan
ların yakalanarak bir daha Dersime dönemeyecek İşkodra, Trablusgarp ve Fizan
gibi yerlere sürülmesini, Ovacıkta mükemmel bir hükümet konağı, kışla ve tel
grafhanenin, Erzincan-Ovacık-Hozat-Harput yolunun, Fırat üzerine asma köp
rünün yapılmasını; kaymakamların çok iyi seçilmesini ve devletin bu bölgedeki
etkinliğinin artırılmasını istiyordu.2 1907'de Dersimdeki talanı, soygunu ortadan
kaldırmak, Devleti egemen kılmak için Koçuşağı ve Resik aşiretlerinin tedibi
düşünülmüş ise de bu 1908'de daha büyük olayların çıkmasına yol açmıştır.
Çemişkezek, Hozat, Ovacık bölgelerinde çıkan olayları yerel güçlerle bastırmak
artık olanaksızlaşmıştı. Meşrutiyetin ilânı da devlet karşı güçlerin yararına olmuş,
aşiretlerle anlaşma yoluna gidilmiştir. 1911'de Keçel, Haydaran, Bal, Aşkirik,
Lolanlı ve Abbasuşağı üzerine yapılan askerî harekatlar olumlu bitmiştir. Balkan
Savaşının başlamasını fırsat bilen Dersim aşiretleri, Erzincan, Bayburt, Terzan,
Kuruçay, Refahiye, Çemişkezek yörelerine yayılarak çapulculuğa devam ettiler.
Birinci Dünya Savaşı içinde ise Dersindiler silahlanmaya hız verdiler.
1 Türkiye Cumumhuriyeti'nde Ayaklanmalar (1924-1938), Ankara, Genelkurmay Başkanlığı
Yayını, 1972, s.371
2 Jandarma Genel Komutanlığının Raporu için bkz. a.g.e.s. 165-166
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1914'te Kırgan aşireti Sin bucağında bir isyan çıkardı. 1916'da Ferhat Uşağı
aşiretinin başlattığı başkaldırı vakit geçirmeden bastırıldı. Aynı yıl Kureyşan
aşireti reisi, diğer aşiret reislerini yanına alarak Nazimiye'yi işgal etmesi,
Elazığ'a doğru harekete geçmesi, Hozat'ta bulunan aşiretlerin de Hozat Mutasar
rıflığını tehdite başlamalarına yol açtı. Bu sırada Bitlis ve Muş'u alan Ruslar da
Dersime doğru ilerliyordu. Dersimliler Cibice boğazında 36. Tümene saldırarak
tümenin silahlarına el koydular. Osmanlı yönetimi Galatalı Şevket Bey
komutasında bir tedip hareketi düzenledi. Başarılı geçen bu hareket geçici de ol
sa Dersimde iç güvenliği sağladı.1
Birinci Dünya Savaşı Dersimdeki iç sorunlara Ermenilik ve Kürtlük gibi iki
akımın eklenmesine yol açtı.2 Rus saldırısından yararlanan Kürt aşiretleri köyleri,
kasabaları basarken Ermeniler de onlara yardımcı oldular.
Tehcire tabi tutulan Ermenilerin bir kısmı Dersime sığındı. Bu da Kürt aşiretleriyle Ermeniler arasındaki işbirliğini pekiştirdi. Mondros Mütarekesi sonrasın
da kurulan Kürt Tealî Cemiyeti, Dersim yöresinde de taban buldu. İngilizlerin
yardımıyla bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyenler, Ermenilerle işbirliği
yaparak Paris Barış Konferansına ortak başvuruda bulundular. Ancak yöre halkı
Müdafai Hukuk Derneklerinin etrafında toplanarak bu bölücü hareketin büyüme
sine izin vermedi.
Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak isteyen İtilaf Devletleri 10 Ağustos
1920'de imzaladıkları Sevr Andlaşmasıyla Ermenistan'ın güneyinde, Suriye ve
Irak sınırının kuzeyinde Kürtlerin sayısal olarak baskın oldukları bölgeye yerel
özerklik verilmesini, bu özerkliğin kapsamının da İngiliz, Fransız ve İtalyan tem
silcilerinden oluşacak ortak bir komisyonda saptamasını, özerk bölgenin insanları
bir yıl sonra Türkiye'den ayrılıp bağımsız olmak istediklerinde Milletler
Cemiyetine başvurmalarını, Milletler Cemiyeti uygun görürse bağımsız bir dev
let olabilmelerini kararlaştırdı. Her ne kadar Kürt önderleri başlangıçta Paris
Barış Konferasmda alınacak kararlarla yetinmeyeceklerini belirttiler ise de Sevr
Anlaşmasından sonra, bu belgeye sarılmaktan başka bir çare bulamadılar.
Kürt aşiretleri, Sevr Anlaşmasının saptadığı bağımsız ya da özerk bir kurt
devleti kurabilmek için Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yılların
da irili ufaklı çeşitli iç isyanlar çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümetini zaman zaman sıkıntıya soktular. Millî Mücadele döneminde, Ali Batı
İsyanı, Ali Galip Olayı, Millî Aşiret Olayı, Cemil Çeto Olayı, Koçkiri İsyanı.
Cumhuriyetin ilanından sonra da Şeyh Sait İsyanı, Roçkotan ve Raman Tedip
1 Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, s.374
2 Turan, Türk Devrim Tarihi, 3.Kitap, l.Bölüm, s. 191
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Hareketi, Sason, Ağrı Ayaklanmaları, Mutki Ayaklanması, Bical Tenkil Harekatı,
Resul Ayaklanması, Tendürek Harekatı, Zeylan Ayaklanması, Oramar Ayaklan
ması, Pülümür Harekatı gibi irili ufaklı isyan hareketleri, ister istemez bölgedeki
kalkınmayı olumsuz yönde etkiledi. Tüm isyanlar hükümetin yoğun çabası, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin de büyük desteği ile bastırıldı.
1928'de, Elaziz-Hozat yolu otomobille geçilir hale getirildi. Elaziz-Erzincan
yolu Pertekten Mazkirt'e doğru yapılmaya başlandı. 1929'da Hozat-Ovacık
Şosesinin yapımına başlandı. 1929'da Murat suyunun yıktığı Pertek köprüsü tek
rar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Elaziz-Nazımiye, Ovacık-Elaziz,
Elaziz-Çemişkezek yollarının yapımını Dersim ıslahatının temel taşı olarak gör
mekte bu yolların ardından Ovacık-Mazkirt yolunu yaparak Doğu DersimTe batı
Dersim'i birleştirmek düşüncesindedir.1
V. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisini ilgilendiren en önemli olaylardan
biri de kuşkusuz Tunceli İsyanıdır.
1925 Şeyh Sait isyanının bastırılmasından sonra iç güvenliğin sağlanmasına
büyük bir özen gösterildi. Hükümetin, 26 Mayıs 1925 tarihli genelgesi üzerine III.
Ordu Müfettişliği Dersimde arama yaparak halkın elinde bulunan silahları top
lamıştı; ancak silahları toplamakla iş bitmiyordu. İsyana neden olan unsurları or
tadan kaldırmak, bunun için de bölgeyi refaha ulaştıracak adımların atılması
gerekiyordu. Yapılacak reformları saptamak üzere İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır
Valisi Cemal Beyden ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinden Hamdi Bey'den rapor
istedi.2 I.Umumî Müfettişlik (1930), Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanı
Şükrü Kaya (1931), Birinci Umum Müfettiş İbrahim Tali Bey (21 Aralık 1931),
Jandarma Umum Kumandanlığı (1932) ve Hüsrev Gerede Bey (21.12.1933) İk
tisat Vekili Celâl Bey (1936) bölgeyle ilgili raporlar hazırladılar.
Raporlarda Dersimde yaşayan halkın fakir, cahil olduğu, halkın çoğunun
yoğurt, süt gibi hayvani besinlerle geçindiği belirtilerek, Dersimin hükümet için
bir çıban olduğu bu çıban üzerinde ameliyat yapmak gerektiği, halkın elindeki
silahları toplamak, reis, şeyh, bey, ağa gibi halkın üzerinde etkin olan güçleri böl
geden uzaklaştırmak, halka arazi vermek, ticareti geliştirmek, okul açmak, yol
yapmak suçluları cezalandırmak,3 gerektiği belirtiliyordu. Bölgede görülen baş
kaldırmalar üzerine gidilerek isyancılar yok edilmeye başlandı. 1926'da
Koçuşağı isyanı, 1930'da Ağrı'da ve Pülümür'de çıkan isyanlar gibi.
1 Dersim, Jandarma Genel Komutanlığı Raporu, s. 67
2 Hamdi Beyin Raporu için bkz. Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, s.375.Cemal Bey'in
Raporu için a.g.e., s.376
3 bkz. Dersim, Jandarma Genel Komutanlığının Raporu, s. 167-202
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Hükümet tüm raporları inceledikten sonra ilk önlem olarak Dersim için bir İs
kan Kanunu Tasarısı hazırladı. Başbakanlık 2 Mayıs 1932 günlü yazısı ile bu
tasarıyı TBMM Başkanlığına sundu.
Tasan çeşitli encümenlerden seçilen geçici bir encümende incelendi ve Yer
leştirme Kanunu adıyla 27 Mayıs 1934'te TBMM Başkanlığına sunuldu. 7
Haziran 1934'te görüşülmeye başlanılan tasarı 14 Haziran 1934'te yasalaştı.1
Buna göre; Aşiretlerin tüzel kişiliklerine son verildi. Aşiret reisliği, ağalık, şeyh
lik ve bunlara bağlı her türlü örgüt ve kuruluşlar kaldırıldı, onlara ait kayıtlı-kayıtsız tüm mallar devlete geçirildi. Aşiret reislerinin, ağaların, şeyhlerin ve bu un
vanları taşımak isteyenlerin aileleriyle birlikte başka bölgelere göçürülmesine
Bakanlar Kurulu yetkili kılındı. Kanuna göre bazı bölgelerin yerleşime kapalı
tutulması buralara ancak İçişleri Bakanının izniyle yerleşmelerin yapılması karar
laştırıldı.2
Kanunun uygulanmasını denetlemek üzere İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş ile Doğuda bir inceleme gezisine çıktı. Diyarbakır, Mardin, Siirt,
Bitlis, Van, Muş, Bulanık, Malazgirt, Karaköse, Diyadin, Ağrı, İğdır, Erzurum,
Tortum, Oltu, Kars, Arpaçayı, Ardahan, Artvin, Murgul, Hopa, Trabzon, Gümüş
hane, Erzurum ve Erzincan, Şebinkarahisar, Giresun, Tirebolu, Ordu ve İnebolu'
da incelemelerde bulunduktan sonra 8 Ağustos'ta İstanbul'a döndüler. 9 Ağustos
ta birlikte Atatürk'ü ziyaret ettiler ve gözlemlerini Atatürk'e aktardılar. Atatürk
11 Ağustos ta İsmet İnönü, Tevfik Rüştü Araş, Şükrü Kaya ve Ali Çetinkaya ile
bir görüşme daha yaptı.3 Atatürk V. Dönemin Birinci Toplanma Yılını açarken,
"Sayın Arkadaşlar!
İç idare teşkilâtımızı, yurdun doğu bölgelerinden başlayarak genişletmek ih
tiyacını duymaktayız.
Yeniden iki genel ispektörlük ve yeniden bazı vilayetlerin kurulması da lüzum
lu görülmektedir. Bu arada Dersim bölgesinde esaslı bir ıslahat programının tat
biki de düşünülmüştür.
Doğu vilayetlerimizin belli başlı ihtiyacı orta ve batı illerimize demiryollarla
bağlanmaktır. Şarka ilerleyen iki ana demiryolunun hızla bitirilmesini ve bunları
birbirine bağlayacak yollar örüğüne şimdiden başlanmasını lüzumlu görü
yoruz. " diyerek Dersim sorununu en üst düzeyde, seslendirdi.4 İçişleri Bakan1
2
3
4

bkz. Fahri Çöker, Türk Parlamento Tarihi, IV. Dönem, C.l, s. 343-355
Duştur, III.Tertip, C.15, s.1156-1175 Tunceli yasak bölge içine alındı.
SuatAkgül, Yakin Tarihimizde Dersim İsyanları ve Gerçekler, İstanbul 1992, s. 59-60
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.l, Ankara 1989, s.402
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lığının 4 yeni vilayet, 13 yeni kaza oluşturulmasını öngören yasa tasarısı 15
Kasım 1935'te Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra TBMM Başkanlığına
gönderildi. Tasarı Bütçe Encümeninde görüşülürken, Erzincan vilayetinin
Nazimiye, Hozat, Mazkirt, Ovacık, Pertek ve Çemişkezek kazalarından oluşan
Tunceli Vilayeti adıyla yeni bir idarî ünitenin oluşturulması uygun bulundu.
Nitekim tasarı 25 Aralık 1935'te TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaştı
böylece de Tunceli vilayeti kuruldu.1
Dahiliye Vekâletince hazırlanan Munzur Vilayeti Teşkilât ve İdaresi Hakkın
daki Kanun tasarısı 7 Kasım 1935'te Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştu. Tasarı Komisyonlarda
görüşülürken, Bütçe Komisyonu bu tasarıyı "Tunceli Vilayetinin idaresi hakkında
kanun layihası olarak" değiştirmiş ve Meclis Genelkuruluna sunmuştur. Böylece
Tunceli Vilayetine özgü olmak üzere yeni bir kanun hazırlanmış oldu.
Kanun tasarısı 5 bölüm ve 38 maddeden oluşuyordu. Buna göre; Tunceli
Vilayetinde Ordu ile irtibatı baki kalmak ve rütbesinin selahiyetini haiz bulunmak
üzere Korkomutan rütbesinde bir zat vali ve kumandan olarak atanacaktı. Vali ay
nı zamanda Dördüncü Umumî Müfettişliğin de Umumî Müfettişi olacaktı. Vali
ihtiyaç duyar ise vilayeti oluşturan kaza ve nahiyelerin sınırlarını, merkezlerini
değiştirebilecektir. Vilayet umumî meclis görevini vilayet idare heyeti ile kaza
kaymakamlarından oluşan bir heyet yerine getirecektir. Vali gerek gördüğü
belediyelerde reislik görevini kaymakamlara ve nahiye müdürlerine verebilecek
tir. Cumhuriyet Savcıları hazırlık soruşturmasında hâkimlerin sahip oldukları yet
kilere sahip olacaktı. Dava açılması izne bağlı olan işlerde izin verme yetkisi
valiye ait olacaktı. İddianame sanığa tebliğ edilmeyecekti. İlk tahkikat sırasında
verilen tutuklama kararma sanık itiraz edemeyecekti. İlbaylık içindeki ceza mah
kemelerinden verilen hükümler temyiz edilmeyecekti. Vali/kumandan iç güvenlik
bakımından gerekli gördüğünde vilayet halkından olanları ve ailelerin yerlerini
değiştirmeye hatta onları vilayet dışına çıkarma yetkisine sahip olacaktı. Vali /
kumandan herhangi bir şahsın soruşturmaya tabi tutulmasına ya da soruştur
masının durdurulmasına emir verebilecekti. İdam hükümleri vali tarafından uy
gun bulunduğunda infaz edilecekti. Tunceli Vilayet merkezinde bir ağır ceza
mahkemesi, asliye mahkemeleri, kazalarda ise asliye mahkemeleri kurulacaktı.
Kanun dolayısıyla söz alan İçişleri Bakanı Şükrü KAYAşunları söylemiştir.
Tunceli adı ile şimdi teşkil edilecek vilâyetin ve o bölgenin eski ismi Der sim
dir. Dersim, eski zamanda da muayyen bir mıntakaya verilmiş bir isim değildir.
Fakat bu günkü idare bakımına göre Dersimin mesahai sathiyesi, uzunluk
1 TBMM Zabıt Ceridesi V. Devre C.7, s. 173
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itibarîle 90, genşlik itibarile 60 olarak heyeti umumîyesi 450 - 500 kilometredir.
Yüksek dağları, derin dereleri ve geniş vadileri vardır ve bu bölgenin kısmı azamı
taşlık ve kayalıktır, sakinleri 65 - 70 bin nüfustan ibarettir. Aslen Türk unsuruna
mensub bir kitledir. Bu bölgenin ilk Türk tarihinde resmî olarak teması Şah ismail
ile Yavuz Sultan Selimin muharebeleri zamanına tesadüf ediyor. Ondan sonra
memleketin bir çok kısımlarındaki usulü idare gibi o da yerli ağalara ve beylere
verilerek idare olunuyordu. Tanzimatta vilâyet teşkilâtı yapıldığı zaman burada
da vilâyet teşkil ediliyor. Fakat her nasılsa, ihmal, Dersimi olduğu gibi bırakıyor.
Bu gün oranın içtimaî teşkilâtı kurunu vüstaî bir teşkilâttır. Yani bir takım par
çalara ayrılmıştır. Bunlar, hususatı medeniye, hukukiye ve hatta cezaiyelerini
kendi aralarında görürler. Bu gün burası 91 aşirete münkasemdir. 1876'dan bu
güne kadar muhtelif zamanlarda Dersim üzerine 11 harekâtı askerîye yapılmıştır.
Halkı cahil, bir az da toprağın fakirliği dolayısile halkı fakir olur ve eli de silâh
lı bulunursa tabiî böyle bîr yerde vukuat eksik olmaz. Böyle yerler her medenî
memlekette bulunabilir. Fransa 'da, İtalya 'da, Yunanistan 'da da böyle yerler var
dır. Aşağı yukarı her memleketin elinde böyle geri kalmış yerleri vardır. Burada
zuhur eden vukuatlar müteaddid harekâtı askeriyeyi icab ettirmiş, yukarıda da
arzettiğim gibi 1876 senesinden beri bu güne kadar muhtelif tarihlerde muhtelif
kuvvetlerle on bir harekâtı askerîye yapılmıştır. Fakat bu harekâtı askerîye muay
yen, bir gayeyi istihdaf ettiği için asker geri alınmış, asıl harekâtı askeriyeyi icab
ettiren hastalık, ne tahlil ve ne de tedavi edilmiştir. Yalnız hafifletilmiştir. Cum
huriyet devrinin, şiarı, memleketin esaslı ihtiyaçlarını esasından tedavi etmek ve
asıl hastalığı tedavi eylemek olduğu için burada da medenî usullerle bir tedbir
düşündü ve buprogramile memleketin her yerinde olduğu gibi buraların da Cum
huriyetin feyizlerinden istifade etmesini temin edecektir. Şimdi müzakere edilecek
kanun bu kanundur. Orada anormal bir şey yoktur. Efkârı umumîyeye arzetmek
isterim ki, memleketimizde anormal bir vaziyet yoktur.'
Yasanın 1 Ocak 1940'a kadar yürürlükte kalması öngörülmüş ise de çeşitli
uzatmalarla 1947'e kadar yürürlükte kalmıştır.2
Tunceli Vilayet Teşkilâtı ve İdaresi hakkındaki bu yasanın kabul edilmesin
den ve uygulamaya konulmasından kısa bir süre sonra Bakanlar Kurulu kararıy
la 6 Ocak 1936'da IV. Umumî Müfettişlik oluşturuldu.3 Tunceli Valiliğine ve IV
Umumî Müfettişliğe General Adbullah Alp Doğan atandı. Abdullah Alp Doğan 1
Şubat 1936'da Elaziz'e giderek görevine başladı. Merkezdeki işleri yoluna koy1 TBMMZb.C, V. Devre, C.7, s. 175
2 bkzDüstur, 3.Tertip, C.20,24.,26.27, 7 Temmuz 1939, 16 Aralık 1942, 18 Aralık 1944, 25 Aralık
1945
3 Düstur, 3. Tertip; C.17, s.235-236
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duktan sonra 26 Martta Vilayet içinde bir geziye çıktı, Çemişkezek, Hozat, Per
tek, Mazkirt, Nazmiye, Karakocan, Çapakçur ve Palu kazalarını gezdi, buralarda
halkla çeşitli görüşmeler yaptı. İç güvenliğin olmadığını silahlı çapulun kol gez
diğini yabancı ülkelerden ve yakın illerden Tunceli'ye gelen bazı kişilerin de hal
kı devlet aleyhinde ayaklandırmaya kışkırttığını saptadı.
Abdullah Paşanın anlattığına göre, devletin Tunceliye girmesi kimi kişileri
korkutmaya başlamış, bunlar devletin aşiretleri yok edeceğini söyleyerek halkı
devlet aleyhine kışkırtmaya koyulmuşlardır.1
Abdullah Paşa Tunceli Kanununun amacını anlatarak bölgeyi diğer vilayetler
gibi imar etmek istediklerini, suç işleyenlerin mutlak cezalandırılacağını, Türkçeyi öğretebilmek için okul açacağını söylemiştir.
Abdullah Paşa Elaziz-Pertek-Hozat-Pulur, Mazgirt-Nazmiye-Pülümür yolunu
ihaleye vermiş, Ovacıkta bir jandarma kışlası ile hükümet konağı, Pülümürde
Jandarma kışlası, Sin, Amutka, Karaoğlan, Danzik, Kahmut, Kalan gibi
nahiyelerde karakol ve hükümet konağı, Murat Nehri üzerinde Elaziz ile Palu
arasında Külüşkür mevkiinde ve Pertekte birer köprü yapmaya başlamıştır.
Bunun yanında okul, dispanser ve hastane de yapmayı planlamıştır. 4 milyon
liralık bir bütçe 4. Umumî Müfettişlik emrine verilmiştir. Telgraf ve Telefon hat
ları döşenmiş ve 1936'da Bingöl-Çapakçur, Pülümür-Nazmiye, Mazgirt-Pertek,
Ovacık-Kemah telgraf hatları bitirilmiştir.
Çapakçur-Fahran-Oğnut-Bingöl, Çapakçur-Kiği, Nazmiye-Pülümür, HozatPülümür-Zeranik, Hozat-Sin, Hozat-Amutka telefon hatları da tamamlanmıştır.
Tunceli kazalarından nahiyelere doğru yollar açılmaya başlanmıştır. Tunceli'de
kiralık evlerde 7 okul açılmıştır.
Kaza merkezlerinde pazarlar kurulmaya başlanmış, Hendekten getirilen tütün
tohumları Tunceli'de denenerek olumlu sonuçlar alınmıştır.
Kuşkusuz kısa süre içinde yapılanlar ve yapılması plânlananlar Tunceli'deki
aşiret düzenini yıkacak nitelikteydi. Bunu çıkarlarına aykırı görenler ve kendi
koydukları yasaları uygulamak isteyen aşiret reisleri, ağalar, seyitler toplantılar
düzenlemeye başladılar. İlk toplantı Seyit Rıza'nm önderliğinde Kürpik'te yapıl
dı. Bu toplantıya Abbasuşağı, Yusufan, Demenan, Haydaran, Kureyşan ve Bah
tiyar aşiretlerinin temsilcileri katıldı.2 Aşiretler arasındaki anlaşmazlıklar ortak
hareketi engelliyordu. Seyyid Rıza'nm çabaları ile Abasane Jorin, Ferhadan,
Karabalyan, Bextiyar, Yusufan, Demenan, Heydaran ve kısmen de Kalan aşiret1 bkz. Umumî Müfettişler Konferansı Raporları, Ankara 1937, s.94
2 Akgül, a.g.e., s. 124
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leri bir dayanışma içine girmişti. Ovacık, Qoçan, Şemkan, Mazgirt, Plümür ve
Nazmiye yörelerindekiler tarafsızlığı yeğlemişti. Hozat aşiretiyse Hükümetle uz
laşmayı daha doğru bulmuş, Elaziz'e giderek Abdullah Paşa'yla görüşmüştü.1
Abdullah Paşa ile görüşen Seyyit Rıza, Abdullah Paşa'nın Dersim hakkındaki
düşüncelerini beğenmediğini, direnmek gerektiğini belirtmiştir.2 Zira Seyid Rıza
ve yandaşları Tunceli Kanunun yürürlükten kaldırılmasını, bu bölge için özel bir
yönetimin uygulanmasını3 daha ötesi, bunlar karakolların yapılmasını, köprü
kurulmamasım, silahların toplanmamasını pazarlık yöntemiyle vergi alınmasını
istiyorlardı.4
Abdullah Paşa bir bildiri yayınlayarak tüm aşiretlerin silahlarını teslim et
mesini istedi. Fakat Seyit Rıza'nın yaptığı aşiret kadınlarının namuslarının teh
likede olduğu gündüzleri kocalarının, geceleri karakol efradının malı olacağı,
karakolların bölgeden çıkarılacaklar için "posta mevkii" olacağı, köylerde
yaşayan halk toplanacak bir sıra yapılacak evlere tıkılarak, bu evlerin iki kapısı
olacak, bu kapıların önünde polis bekleyecek, ekmek ve odunun vesika ile ver
ileceği, keçilere verilecek meşe yaprağının bile vesikaya bağlanacağı halkın
kazancının elinden alınacağı şeklindeki propaganda nedeniyle aşiretler silahlarını
teslim etmedi.5 Daha ötesi Demanan Aşiret Reisi Cebrail "mektep, nahiye bizim
nemize? Bunları ortadan kaldırmalıyız! Hepsiniyıkmalıyızl" diyerek diğer aşiret
leri de devlete karşı başkaldırmaya kışkırttı.
Pah bucağı ile Kahmut bucağını birbirine bağlayan Harçik deresi üzerindeki
tahta köprünün 20/21 Mart 1937 gecesi saat 23 sıralarında Demanan ve Haydaran
aşiretinin adamları tarafından yıkılması, isyanın başlangıcı oldu. Nuri Dersimi'ye
göre ise silah toplamak üzere Yusufan aşireti üzerine gönderilen askerî birlikten
bazılarının fakir bir kıza tecavüz etmesi, bunun aşiret reisi tarafından haber alın
ması isyanı başlatmıştır.6 26/27 Mart 1937 gecesi Sin karakolunun telefonu kesil
di, saat 21 civarında bucak merkezine ateş açıldı. Bunun üzerine 4. Umumî
Müfettişlik alınması gereken önlemleri hükümete bildirdi.7
Hükümet gerekli önlemleri alırken, isyanı başlatmış olan Demenan, Hay
daran, Yusufan ve yukarı Abbas uşağı aşireti de diğer aşiretleri yanlarına çekmek
için çaba gösteriyorlardı. Hergün karakollara, hükümet binalarına saldırılar
1
2
3
4
5
6
7

Nuri Dersimi, Kürdistan Tarihinde Dersim, İstanbul 1997, s.262
Dersimi, a.g.e., s.263
Dersimi, a.g.e., s.265
Akgül, a.g.e., s.124
Akgül, a.g.e., s.124
Akgül, a.g.e., s.265
Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, s. 380
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yapılıyordu. Hükümet güçleri ise bunlara karşılık veriyordu. Perde arkasından is
yanı idare eden Seyit Rıza'nın evi ve civarı havadan bombalandı. 26 Nisandan
itibaren olayların ivmesi daha da arttı. Abdullah Paşa ile görüşmek üzere gön
derilen Seyit Rıza'nın oğlu İbrahim'in görüşmeden dönerken öldürülmesi isyanın
şiddetlenmesinde etkili oldu.
2. İSYANIN BASTIRILMASI
28 Nisan 1937'de İçişleri Bakanlığı Tunceli'de ki son durumu şöyle açık
lıyordu:
Dersim aşiret reisleri hükümet kuvvetlerini kendi aralarından uzaklaştırmak
maksadı ile zaman zaman karakollarımıza tecavüzler yapmışlar ve kuvvetlerimiz
tarafından tard edilmişlerdir. Bu işleri yapanlar; Yukarı Abbas uşağı, Haydaran,
Yusufan, Kureyşan aşiretleridir. Bu aşiretler Nazimiye, Hozat, Ovacık, Pülümür
bölgelerindeki aşiretleri de kendi hareketlerine iştirak ettirmek için çalışmak
tadırlar.
Bu aşiretlerin bu hareketleri devam ettirmeleri ve genişletmek ihtimali vardır.
Tunceli 'ne muhit ve özellikle Kürtlerle meskun olan illerde her türlü olayları kar
şılayabilecek şekilde tedbirli bulunulması, istihbarat işlerine önem verilmesi çok
lâzımdır. x
Bir yandan bu uyarılar yapılırken diğer yandan da zayıf hükümet güçlerini is
yancılara ezdirmemek için önlemler alınıyordu.
4 Mayıs 1937'de Atatürk ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın da katıl
dığı Bakanlar Kurulunda Tunceli'deki olaylar ele alınmış ve
Toplanan kuvvetlerle Nazimiye, Keçizekan, Sin, Karaoğlan hattına, şedit ve
müessir bir taarruz hareketiyle varılması, isyan etmiş olan mıntıkadaki halkın
toplanıp başka yere nakledilmesi, toplanma işleminin köylere baskın şeklinde
yapılması, silahların da toplanması ilk bölümde 2000 kişinin nakledilmesi, silah
kullanmış olanların ve kullananların yerinde ve sonuna kadar zarar veremeyecek
hale getirilmesi, köylerin yıkılması, ailelerin uzaklaştırılması kararlaştırılmıştır.
Genelkurmay Başkanlığı yeni alfabe ve Arap alfabesiyle yazdığı şu bildiriyi
uçaklarla bölgeye dağıttı. Cumhuriyet Hükümeti sizi şefkat ve merhamet kucağı
na almak, sizi mesut etmek istiyor. İçinizde bunu anlamayanlar çoktur ki, ona hür
metsizlik ediyor, veyahut içinizde bazıları şahsi menfaatleri için sizi kurban ver
mek istiyor.
1 Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, s.385
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Cumhuriyet hükümeti bu gereği bildiği içindir ki sizlere son ihtarını yapıyor.
Onun size son şartları şudur; sizi ayaklandırmaya çalışan zavallıları Cumhuriyet
hükümetine teslim ediniz. Veyahut onlara kendileri teslim olmalılar. Bu takdirde
cümleniz masum kalacaksınız. Teslim edilenler veya kendiliğinden teslim olanlar
dahi Cumhuriyetin adil muamelesinden başka hiç bir şey görmeyeceklerdir. Bu
suretle siz kıymetli vatandaşlarımızdan hiç birinin burnu kanamayacaktır. Aksi
takdirde yani dediklerimizi yapmazsanız her tarafınızı sarmış bulunuyoruz. Cum
huriyetin kahredici orduları tarafından mahvedileceksiniz. Cumhuriyet
Hükümetinin bu son şefkat ve merhametini bildiren bu bildirisini 24 saat çoluk ve
çocuğunuzla beraber okuyun, düşünün ve çabuk cevap verin. Yoksa hiç is
temediğimiz halde sizi mahvedecek olan kuvvetler harekete geçeceklerdir. Devlete
iteat gerektir l
Bu bildiri etkili olmuş ve isyancılarda kopmalar başlamıştır. Bunun üzerine
Seyit Rıza kopmaları önlemek için çeşitli toplantılar düzenlemiş hatta eski
gelenekleri anımsatan aşiretler arasındaki kin ve kan davalarının unutulacağına
ilişkin söz vermiştir.
Hükümet güçleri 12 Mayıs'tan itibaren planlandığı şekilde isyancılar üzerine
gitmeye başlamıştır. 9 Mayıs'ta Genelkurmay İkinci Başkanı ve Jandarma Genel
Komutanıyla Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Elazığa gelmiş ve
askerî harekatın temel stratejisini belirlemişlerdir.2
Hükümet güçleri, isyanın lideri olan Seyit Rızayı yakalamaya özen gös
teriyordu. Sabiha Gökçen'in kullandığı bir savaş uçağı ile evi bombalandı. Fakat
Seyit Rıza yakalanamadı.
İsyanı bastırma harekatı sürerken; Başbakan İsmet İnönü'de Tunceli soru
nunu Meclis gündemine getirerek şu açıklamayı yapmıştır.
Dahili siyasetimiz üzerinde tek mesele olarak eskiden Dersim dediğimiz Tun
celi vilayeti hadiselerinin esasını ve bugünkü vaziyetini huzurunuzda Efkarı
Umumîyeye açıkça bildirmek isterim. Büyük Meclisin malumudur ki, Hükümet iki
seneden beri Tunceli mıntakasında hususî ıslahat programı takib etmektedir. Bu
program, bu mıntakayı medenileştirmek için bütün vasıtalarla ve hususî hüküm
ler dahilinde orada geniş bir çalışma teferruatını ihtiva etmektedir. Bunu şimdiye
kadar orada kanuna muhalefetten kuvvet ve zevk almış olan bazı reisler iyi kar
şılamadılar. Islahat programına mukavemet ve muhalefet etmek istediler. Bu bizi
tarihini tam söyleyemiyorum, mart nihayeti-nisan bidayetlerinde hususî askerî
1 bkz. Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, s. 390-391
2 y.a.g.e., s.391-92
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tedbirler almağı icab ettirdi. Orada şunu düşündük; mukavemet eden ve
Hükümetin ıslahat programına muhalefet eden mıntakada ne yapmalıyız? Şim
diye kadar olan Dersim tecrübeleri, orada Hükümetin bir emrine karşı muhalefet
olunca mühim bir kuvvet toplayarak o mıntıkada ciddi tedibat yapmak ve bırak
mak. Biz buna "Sel Seferi" dedik. Memleketin bir tarafında bir hadise çıkınca
onu kuvvetli bir surette ve sel halinde gelib geçmekten bir fayda hasıl olmayacağı
kanaatinde bulunduk. Biz muhalefet edenlerin mukavemetlerini bertaraf ettikten
sonra kendi programımızın hiç bir şey olmamış gibi takib olunmasını esaslı
vazifemizden saydık.
Bu günkü vaziyet şudur: Orada jandarma ve Hükümet kuvveti tamamile tees
süs etmiştir. Tunceli'nde ıslahat programı olarak düşündüğümüz tedbirler fasıla
görmeksizin devam etmektedir. Yol yapıyoruz, mekteb yapıyoruz, karakol yapı
yoruz. Bir iki ay müddetle bu işlere fasıla gelmiş olan yerlerde tekrar bu işlere
başladık. Şimdiye kadar bu harekat ve faaliyet esnasında orada ciddi müsademe
ler olduğunu ve orada büyük zayiat geçtiğini zannettiklerini işittim. Onun için
size şimdiye kadarki, yani üç aylık harekatı, üç ay zarfında uğradığımız hakiki
zayiatı olduğu gibi söylemek isterim. 14 Haziran, bugün aldığım rapora göre şim
diye kadar olan zayiat jandarma, asker ve muhafız korucusu olmak üzere, 13
şehid, 18 yaralıdır. Bunların içinde bir tanesi subaydır, teğmendir. Bu zayiatın
bize elem verdiğini ve Büyük Millet Meclisinin hissiyatında çok acı yaptığını
müşahede ediyoruz. Fakat hadisenin ehemmiyeti, bilhassa mübalağalı neşriyata
karşı yapılan iş karşısında fedakarlığın fazla olmadığı noktasına nazarı dik
katinizi celbetmek isterim. Bugünkü vaziyette arkadaşlar tekrar ettiğim gibi jan
darma, Hükümet vaziyete tamamen hakimdir. Kâfi derecede askerî kuvvet orada
hazırdır. Islahat programı tâkib olunmamaktadır. Huzurunuzda söylerken bütün
memleketin ve mahallinde bulunan vatandaşların işitmesini isterim ki, Cum
huriyet Hükümeti oraya ıslahat programı süs olarak, heves olarak götürmedi. Ne
kadar müşkülata uğrasa, ne kadar çok sene sürse yaz ve kış bu programı biz
orada tatbik edeceğiz.'
Başbakan İsmet İnönü, Dersim olayları ile ilgili alman önlemleri yerinde gör
mek üzere 17 Haziran'da Tunceli'ye gitti ve askeri teftiş etti, tedip hareketini in
celedi.
Hükümet güçleri isyanı bastırmak için büyük bir çaba içine girmişti. Harekata
katılan 25 bin kişilik hükümet gücü isyancıların yoğun olarak bulundukları dağ
ların etrafını çevirerek onların dışarıyla ilişkilerini kesmişti.
1 TBMMZb.C, V. Devre, C.26.S.315
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Eskişehir'den gönderilen bir uçak filosu ise sığınakları bombalıyordu. Roznaklı, Kamer, Demananlı Cebrail, Yusufanlı, Ağdatlı Kamer, Kureyşanlı, Seyhan
Reisi Hasso Seydo ve Bahtiyardan Şahin tutuklandı. Seyit Rıza'nm küçük oğlu
Hüseyin ağır yaralandı. Büyük oğlu Hasan ise çıkar yol kalmadığını görerek
hükümet güçlerine teslim olmak zorunda kaldı. Ancak Alişir, isyanı doğu Der
sime kaydırmak istedi. Fakat, başarılı olmadı. Etrafındaki kıskacın iyice daral
dığını gören Seyit Rıza son bir umutla Alişir'i, İran ya da Irak'a iltica ettirerek
Fransa ve İngiltere'nin kendilerine yardım etmesini sağlamaya çalıştı. Alişir'in 9
Temmuz'da öldürülmesi bu plânı da geçersiz kıldı.
Devlet güçlerinin başarılarını engellemek ve isyancılara yardım ulaştırmak
üzere Suriye sınırından bir grup Türkiye'ye girip Şeyh Sait İsyanının intikamını
almak istedi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin aldığı önlemler sonucu
bu grup imha edildi.1 Ağustos başlarına kadar geçen süreçte tüm çabalara karşın
Seyit Rıza yakalanamadı. 17 Ağustos'ta Seyit Rıza'nın büyük oğlu Hasan, küçük
karısı Besi, üç torunu ve adamlarının çoğu öldürüldü. 10 Eylül'de Seyit Rıza, Er
zincan Jandarmasına teslim oldu. Böylece Tunceli isyanı da büyük ölçüde sona
yaklaştı. Başta Atatürk ve İsmet Paşa olmak üzere İçişleri Bakanı, 3. Ordu Müfet
tişi Kâzım Orbay, 4. Umumî Müfettiş General Alpdoğan'ı kutladılar. Bir süre
daha arama işlerine devam edildi. 19 Ekim 1937'de Genelkurmay Başkanlığı
harekatın bittiğini 22 Ekimden itibaren birliklerin garnizonlarına dönmelerini bil
dirdi.2
Atatürk beraberinde Başbakan Celâl Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya olduğu halde Doğu gezisine çıktı (12 Kasım
1937), 17 Kasım 1937'de Murat Nehri üzerinde inşa edilen Singeç köprüsünü
hizmete açtı.
Yakalanan isyancılar Tunceli ağır ceza mahkemesinde yargılandı. 15 Kasım
1937'de yargılama bitti ve 11 kişi idama, 33 kişide ağır hapse mahkum edildi.
Bunlardan başta Seyit Rıza olmak üzere 7 kişi idam edildi. 4 ünün cezası 30 yıl
ağır cezaya çevrildi.3
Ayrıca; Tunceli vilayeti halkından olup her ne sebeple olursa olsun o güne
kadar gizli kalan, doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve kayıp vakalarını yazdır
mamış olanlar af edildi. Verilecek nüfus cüzdanından harç, damga resminin alın
maması, başka yere nakledilenlerin, yaptırması gereken işlerden dolayı herhangi
bir cezaya çarptırılmaması kararlaştırıldı. Ayrıca, 1316-1335 doğumlulardan as1 Akgün, a.g.e., s. 140
2 Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, s.409
3 Akgün, a.g.e., s.144-147
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ker kaçağı olanlar da af edildi. Muvazzaflık süresi 6 ay olarak belirlendi, asker
kaçağı olanların şubelerine teslim olmaları halinde af edilecekleri belirtildi.1
Yargılama işi bittikten sonra Atatürk 12 Kasım'da Doğu gezisine çıktı. Bir
köylüye "Bey, D er simlilerin ve bura yöre halkının nasıl temiz, nasıl asil duygulu,
nasıl vatanperver olduklarını yakinen bilirim. Sizlerin böyle hareketlere asla
katılmamış olduğunuzdan da haberim var" diyerek Tunceli halkına karşı olan
duygularını açıkça belirti. Hozat suyu üstündeki Singeç Köprüsünü açtı, gece halkevinde yapılan bir gösteriyi izledi.2
Başbakan Celâl Bayar, 13 Aralıkl937'de Yerli Malları Haftası dolayısıyla
yaptığı konuşmada iç güvenliğin sağlandığı, Şekavet Merkezi olarak adlandırılan
yerlerde bile ekonominin canlandığını belirtti.
Kış mevsiminden yararlanan hükümet karşıtı güçler fırsat buldukça soygun
yapmaya kalkışıyorlar, aşiretler arasındaki dayanışmayı yeniden sağlamaya ve
silahlanmaya çalışıyorlardı. Nitekim 2 Ocak 1938'de, 7 jandarma eri Kör Abbas,
Keçel ve Baluşağı aşiretlerine mensup kişilerce pusuya düşürülerek öldürüldü.
Ardından Mercan Deresine inen aşiret üyeleri Mercan karakolunu basarak 2 jan
darma erini daha öldürdüler.
4. Umumî Müfettişlik bölgede elde ettiği bilgileri de göz önüne alarak Tun
celi'de yeni bir askerî harekatın yapılmasının gerekli olduğunu saptandı ve bunu
İçişleri Bakanına, Başbakana iletti. Başbakanlık bir sürprizle karşılaşılmaması
için uyanık bulunulmasını Umumî Müfettişliğe bildirdi. 4. Umumî Müfettişlik
Haziran ayında askerî harekata geçilmesini istedi ve bununla ilgili bir plân hazır
ladı. Genelkurmay Başkanlığı da Müfettişliğin isteğini onayladı. Askeri birlik
lerin isyancıların son kalıntılarını da toplamak üzere 11/12 Haziran 1938'de
harekete geçmesi kararlaştırıldı.
Bakanlar Kurulu 6 Ağustosta, Tunceli halkından ve yasak bölge içindeki yurt
taşlardan 5-7 bin kişinin Batı bölgelerine nakledilmesini, yasak bölge dışında
bulunan fakat yerlerinde bırakılması uygun olmayan aşiret reislerinin, kolbaşılann, seyitlerin de aileleriyle Batıya gönderilmesini, bölge halkının silahdan
arındırılmasını, ele geçen mahkumların hükümlerinin infaz edilmesini, asker
kaçaklarının askerlik hizmeti görüldükten sonra Batıda mürettep oldukları yere
yerleştirilmesini kararlaştırdı.3
Başbakan Celâl Bayar TBMM üyeleri tatile çıkmadan 29.06.1938'de Türkiye
Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada Dersim sorununa şöyle değindi.
/ Düstur, C.19.S.296
2 Akgün , a.g.e., s. 147-148
3 Akgün, a.g.e., s. 158
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"Bu senenin dahili işleri noktai nazarından size ehemmiyetle bahsetmeğe
değer bir mevzuu vardır. O da Dersim meselesidir. Dersimde bir ıslahat prog
ramımız vardır, bu programa yürümektedir. Yol, köprü, karakol ve mektep inşası
suretiyle geçen sene askerî harekat yapıldı. Bu bütün teferruatıyla herkesin malû
mudur. Bu sene de programa göre askerî harekatın geçen seneye nazaran burada
bu sene daha fazla kuvvetlerimiz toplanmıştır. Bir kaç yerde ufak tefek
müsademeler olmuştur. Dersim için tatbik etmekte olduğumuz programın icabı
olarak bu meseleyi sureti katiyede halletmek ve Dersim denilen işi sureti katiyede
tasfiye etmek için alacağımız bir tedbir daha vardır. Yakında ordumuz Dersim
havalisinde manevralar yapacaktır. Bu münasebetle ordu Dersim için vazife ala
cak ve umumî bir tarama hareketiyle, tedip kuvvetlerine müzahir olaraktan, bu
meseleyi kökünden söküp atacaktır.^
Hükümet artık Dersim işini tümüyle halletmek ve bunun için geniş ölçekli bir
harekat planlamıştır.
Hükümeti böylesine geniş ölçekli bir harekete sürükleyen nedenleri Başbakan
şöyle dile getirmiştir.
"Arkadaşlar, Dersimliler ne istiyorlar? Dersimli Kurunu vüstai bir zihniyetle
orada oturup şekavet yapmak istiyor. Mal çalacağım, ilişmeyeceksiniz diyor.
Adam öldüreceğim, kanuni takibat yapmayacaksınız diyor. Silahla gezeceğim
müsamaha edeceksiniz diyor. Vatanî mükellefiyetlerimi ifa etmeyeceğim, imtiyaz
lı bir insan olarak hepimizin muvacehesinde dolaşacağım diyor. Bilinmesi
gereken bir hakikat vardır ki, Cumhuriyet böyle bir vatandaş tanımıyor. Cum
huriyet külfette olduğu kadar nimette, nimette olduğu kadar külfette müsavi ve
seyyan muameleye tabi insanlardan mürekkebdir.
Bu hakikat anlaşılıncaya kadar kuvvetlerimiz orada fiilen bulunacaktır. Eğer
ellerinde bulunan silahı teslim ederler ve Cumhuriyetin emirlerine inkiyad eder
lerse kendileri için yapacağımız şey, muhabbetle göğsümüzü açıp daraguş etmek
tir. Bu yapılacaktır. Dersimliler sesimizi işitmelidir. Bu kürsüden akseden her
sedayı, kendi menfaatlerine göre muhakeme etmelidirler. Bizim sesimizde şefkat
olduğu kadar kudret de vardır. Bu ikisinden birisini intihab etmek kendilerine ait
tir, bilmelidirler ki şefkatimizde kahrımız da boldur.2"
Üç bölümlü olarak düşünülen Ordu manevrasının birinci bölümünde Tun
celi'de "tedip ve tarama1'' işleminin yapılması ve bu işe 15 Ağustos'ta başlanması
saptanmıştı. Ayrıca 8 Ağustos 1938 geceyansmdan başlayarak Tunceli harekâtın1 TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s.507
2 TBMMZb. C, V. Devre, C.26, s.507
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daki emir ve komutanın da 3. Orduya verilmesi ve 10 Ağustos da harekete
geçilmesi kararlaştırıldı.1 Tunceli'de girilmemiş hiç bir yer bırakılmamasını, is
yancıların bölge dışına çıkmasına izin verilmemesini öngören bir plân hazırlandı.
Taranacak bölge önce üç büyük bölgeye, her bölge de kendi içinde ufak birimlere
ayrıldı. Plân bir taburun bir günde 20 kilometrekarelik bir alanı tarayabileceği
düşünülerek hazırlandı.2 21 Ağustos 1938'den itibaren Tunceli bölgesindeki bir
liklerin emir ve komutası 4. Umumî Müfettişliğe verildi. 6 Eylülde başlatılan
arama faaliyetleri 16 Eylülde bitirildi. Her yer titizlikle arandı, bölge; halkı dev
lete karşı kışkırtan kolbaşılardan, dede ve seyitlerden temizlendi.
Atatürk, 1 Kasım 1938'de TBMM'ni açık konuşmasında "Uzun yıllardan
beri devam eden ve zaman zaman had bir şekil alan Tunceli 'deki toplu şekavet
hadiseleri muayyen bir program dahilindeki çalışmaların neticesi olarak kısa bir
zamanda ber taraf edilmiş o mıntıka da bu gibi vakalar bir daha tekerrür et
memek üzere tarihe devrolunmuştur," diyerek son harekatın başarısına dikkat
çekti.3

/ bkz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar, s.442
2 bkz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar, s.443-452
3 bkz. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.l, s.424
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XIV. BÖLÜM

CUMHURİYET HALK FIRKASI VE
PARTt-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİ
1. CUMHURİYET HALK FIRKASI'NIN KURULUŞU
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nm başarıyla bitirilmesinden sonra sıra Yeni Türkiye
Devleti'nin çağdaşlaştınlmasma gelmişti. Ülkeyi ve ulusu çağdaş uygarlığın ileri
sine taşıyabilmek için çağdaş siyasal örgütlere ihtiyaç vardı.
Savaş sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Müdafaa-i
Hukuk Grubu1 Mudanya Mütarekesi'nden sonra artık işlevini tamamlamıştı.
Bunun bir siyasal partiye dönüştürülmesi zamanı gelmişti. Zira Meclis'te yaşanan
kimi olaylar da bunu açıkça gösteriyordu.2 Nitekim Mustafa Kemal Paşa 6 Aralık
1922'de Halk Fırkası adıyla bir parti kuracağını şöyle açıkladı:
"Cenabı hakka şükürler olsun ki, millet üç buçuk senelik kahramanane cidal
den sonra kendisini ebediyen esaret zinciriyle bağlamak istiyenleri mağlûp etmiş
ve istiklâline sahip olmuştur. Bilûmum mütemeddin milletler arasında hür ve
müstakil olarak milletimizin ahzi mevki edeceği sulh günleri de inşallah gecikmiyecektir.
Bu mesut günlere ne büyük fedakârlıklar ve zahmetler mukabilinde erişe
ceğimizi asla hatırdan çıkarmamak ve istikbalde hayatı milleti tehdit edecek teh
likelere düşmemek için, ona göre şimdiden hazırlanmak ve çalışmak, vatanını
seven bilcümle efradı milletin borcudur.
Filvaki vatanımıza ve istiklâlimize göz dikenlere yalnız askerlikçe galebe et
mek kâfi değildir. Memleketimiz hakkında istilâ emelleri besliyecek olanların her
türlü ümitlerini kıracak veçhile siyaseten, idareten ve iktisaden kuvvetli olmak
lâzımdır. Hiç şüphe yoktur ki, ziraat ve ticaretimizin geri olması, memleketimizin
ekseri aksamının harap ve ahalimizin fakir bulunması, vesaiti münakalemizin
mahdut olması, maarifin herkese ve her yere lâyıkiyle nüfuz edemiyerek hayatı içtimaiyemizin en büyük düşmanı olan cehil vesaire gibi sebepler milletimizi fakir
ve zayıf düşürmekten hâli kalmamış ve kalmıyacaktır.
1 bkz. İhsan Güneş, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Düşünce Yapısıjstanbul, İş
Bankası Kültür Yayınları, 1997, s. 171-179
2 İhsan Güneş, "1923 Seçimlerinde Oylar Nasıl Kullanıldı?" Muammer Aksoy Armağanı,
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.46, Sayı, 1-2, s. 253-264
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Binaenaleyh halâs ve istiklâl için yaptığımız cidali itmam etmek ve Cenabı
Hakkın milletimizi meftur kıldığı istidat ve kabiliyeti âzami derecede inkişaf ettir
mek ve memleketimize bahşeylediği bilcümle menabii kuvvet ve servetten âzami
surette istifade ederek esbabı zatımızı izale eylemek için bundan böyle hiçbir fır
sat ve vakti fevt etmiyerek çalışmağa mecburuz. Ancak bu mesai senelerle takip
ve tatbik edilecek bir programa müstenit olmazsa akamete mahkûmdur. Durbinane olduğu kadar milletimizin ihtiyacatı âcilesine çaresâz olacak bir prog
rama müstenit olmıyan ıslahat teşebbüsleri, şahsî ve keyfî olmaktan kurtulamaz.
Bu gibi teşebbüsler sahipleri olan şahısların tebeddülü ile hattâ şahsi nüfuzunun
tenakusu ile söner gider. Diğer cihetten herhangi bir programın uzun bir devri
mesaiye rehber olması için memlekette bilcümle vatanperveranın ona müzahir ol
ması icap eder. Hakikaten azîm bir kitlei vatanperveranın ıslahat emellerini ih
tiva etmiyen bir programın muvaffakiyetli ve müstemir olması ümit olunamaz.
Bu millî maksat ve mülâhazaları nazarı dikkatle bulundurarak milletimin, her
sınıf halkında ve hattâ âlemi İslâmın en uzak köşelerinde beni ebediyen müftehir
bırakacak surette gördüğüm teveccüh ve itimada kesbi liyakat etmek için en müte
vazı bir ferdi millet sıfatiyle hayatımı, sonuna kadar vatan hayrına vakfeylemek
emeliyle sulhun istikrarını müteakip halkçılık esası üzerine müstenit ve Halk Fır
kası namiyle siyasî bir fırka teşkil etmek niyetindeyim.
Başka memleketlerde müteşekkil bu gibi fırkaların programlarını gözden
geçirmiş isem de, bunları tamamiyle memleket ve milletimizin hakikî ihtiyaçlarını
tatmine kâfi bulmadım. Bu sebeple şimdiden böyle bir programın esaslarını tesbit eylemek üzere bilcümle vatanperveranın, erbabı ilim ve fennin müzaheret ve
müşareketine müracaatı vazife addeyledim. Köylülerimizi ve halkımızı ezen ve
fakir düşüren adaletsiz vergilerin ne suretle ıslahı lâzım geleceğine ve ticaret ve
ziraat ve sanayiimizi inkişaf ettirecek maddî, iktisadî tedabire ve orman ve
maadin gibi tabiî servetlerimizden menafii umumiye namına daha kolaylıkla is
tifadeyi temin için ne gibi ıslahatı kanuniye yapılması lâzım geleceğine, arazî ve
emlâke temellük hususunda herkes için daha emniyetbahş tadilâtı kanuniye yapıl
ması lâzım gelip gelmiyeceğine, evkaf umurunun ne suretle şayanı ıslah bulun
duğuna ve memlekette hangi nikatı nazardan ne gibi ameliyat ve inşaatı nafıa
yapılabileceğine ve askerlik müddetinin tadiline velhasıl milletimizi elyevm hali
tedennide bırakan esbab ve âvamilin sureti izalesine müteallik erbabı ihtisasın
gönderecekleri mütaleat kemali ehemmiyetle nazarı itibara alınacaktır. Bu husus
ta beyanı mütalea edecek zevata şimdiden teşekkür ederim, istiklâl mücadelâtı es
nasında olduğu gibi saadeti milliyetinizi temine matuf olacak mesai devresinde
dahi umum milletin müzaheretine ve bilcümle münevveran ve vatanperveranın
müşareketine mazhar olacağımı ümit ederim.'
1 bkz. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.2, Ankara, 1989, s.51-52
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Atatürk böyle bir parti kurmaktaki amacını şu dört nokta üzerine oturtmuştur:
1- Kurtuluş Savaşında ki başarıyı siyaset, yönetim ve ekonomi alanında da
sürdürmek ve gerekli atılımlarla, devrimlerle tamamlamak,
2- Yeni düzenlemeleri uzun süreli bir programa dayandırmak,
3- Böyle bir programı kişisellikten kurtarmak ve vatandaş çoğunluğunun des
teğini sağlamak,
4- Kurulacak partiyi halkçılık esasına oturtmak.1
Bu açıklama çeşitli tepkiler doğurdu. Ancak Atatürk, ülkenin düşünen kişi
lerini kurulacak partinin alt yapısını hazırlamaya çağırırken kendisi de yurt gezi
sine çıktı.Eskişehir'de, İzmit'te Bursa'da, Balıkesir'de ve İzmir'de halkla
görüşerek bu konuda görüşlerini açıkladı.2 Balıkesir'de Paşa Camiinde kurulacak
Fırka hakkında şunları söyledi:
Bu milletin siyasîfırkalardan çok canı yanmıştır Şunu arzedeyim ki, memaliki sairede fırkalar behemehal iktisadî maksatlar üzerine teessüs etmiş ve etmek
tedir. Çünkü o memleketlerde muhtelif sınıflar vardır. Bir sınıfın menfaatini
muhafaza için teşekkül eden siyasî birfırkaya mukabil diğer bir sınıfın menfaatini
muhafaza maksadiyle bir fırka teşekkül eder. Bu pek tabiidir. Güya bizim mem
leketimizde de ayrı ayrı sunuf varmış gibi teessüs eden siyasî fırkalar yüzünden
şahit olduğumuz neticeler malûmdur. Halbuki Halk Fırkası dediğimiz zaman
bunun içinde bir kısım değil, bütün millet dahildir. Bir defa halkımızı gözden
geçirelim. Biliyorsunuz ki, memleketimiz çiftçi memleketidir. O halde milletimizin
ekseriyeti âzimesi çiftçi ve çobandır. Bu böyle olunca buna karşı büyük arazi ve
çiftlik sahipleri varidi hatır olur. Bizde büyük araziye kaç kişi maliktir? Bu
arazinin miktarı nedir? Tetkik edilirse görülür ki, memleketimizin vüsatine
nazaran hiç kimse büyük araziye malik değildir. Binaenaleyh bu arazi sahipleri
de himaye edilecek insanlardır. Sonra sanat sahipleriyle kasabalarda ticaret eden
küçük tüccaran gelir. Bittabi bunların menfaatlerini, hal ve âtilerini temin ve
muhafaza mecburiyetindeyiz. Çiftçilerin karşısında olduğunu farzettiğimiz büyük
arazi sahipleri gibi bu ticaret erbabının karşısında da büyük sermaye sahibi in
sanlar yoktur. Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh biraz parası olanlara da
düşman olacak değiliz. Bilâkis memleketimizde birçok milyonerlerin hattâ mil
yarderlerin yetişmesine çalışacağız. Sonra amele gelir. Bugün memleketimizde
fabrika, imalâthane vesaire gibi müessesat çok mahduttur. Mevcut amelemizin
miktarı yirmi bini geçmez. Halbuki memleketi teali eylemek için çok fabrikalara
muhtacız. Bunun için de amele lâzımdır. Binaenaleyh tarlada çalışan çiftçilerden
1 Şerafettin Turan, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 2000, s. 18.
2 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri.s. 68,74,86
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farkı olmayan ameleyi de himaye ve siyanet etmek icabeder. Bundan sonra
münevveran ve ulema denilen zevat gelir. Bu münevveran ve ulema kendi ken
dilerine toplanıp halka düşman olabilir mi? Bunlara terettüp eden vazife halkın
içine girerek onları irşat ve ilâ etmek ve onlara terakki ve temeddünde pişva ol
maktır, işte ben milletimizi böyle görüyorum. Binaenaleyh mesaliki muhtelife er
babının menafıi yekdiğerine memzuç olduğundan, onları sınıflara ayırmak im
kânı yoktur ve heyeti umumiyesi halktan, ibarettir.
Halk Fırkası halkımıza terbiyei siyasiye vermek için bir mektep olacaktır'.
23 Nisan 1920'de toplanan ve büyük bir özveriyle çalışarak yurdu düşman iş
galinden kurtaran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iç gelişmeler de artık bu
meclisin süresinin dolduğunu gösteriyor ve seçimlerin yenilenmesini gerek
tiriyordu.2 Nitekim Atatürk yurt gezisinden döndükten sonra Bakanlar Kurulunu
toplayarak seçimlerin yenilenmesinin doğru olacağını belirtti. 1 Nisan 1923'te
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.
Atatürk 8 Nisan 1923'te yayınladığı şu bildiri ile yapacaklarını açıkça ortaya
koydu.
Memleketi ve milleti inhilâl ve izmihlal felâketinden kurtarmak için milletten
aldığı salâhiyeti mutlaka ile içtima eden (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
hâkimiyeti milliye esasatına müsteniden bir halk devleti ve hükümeti teşkil etti.
Deruhte ettiği vezaifı milliyenin kısmı mühimmi üç senelik mütemadi mesaile
ifa eylemiş olan Meclis 1 Nisan 1339 tarihinde tecdidi intihabata müttefiken
karar verdi.
Önümüzdeki devrede inşaallah takriri müsalemet müyesser olacağından ik
tisadî tekemmüldün temin, her nevi teşkilâtımızı itmam ve ikmal ve bu suretle
mülkü milleti refaha nail etmek gaye olacaktır.
Yeni devrei mesaide Meclisin ekseriyetini bu gaye etrafında toplamak ve
memleketi hâkimiyeti milliye dairesinde siyasî teşkilâta mazhar etmek için bir
Halk fırkası teşekkül edecektir. Meclisde elyevm müteşekkil (Anadolu ve Rumeli
Müdafaai Hukuk Grubu) Halk fırkasına intikal edecektir.
Mezkûr Fırkanın, halk hâkimiyet, teceddüt ve inkişafatı maddiye ve maneviye
esasatına mübteni mufassal ve muntazam bir programı bilcümle azasının nazarı
münakaşa ve tasvibine arzedilecektir.
1 a.g.e.e.,s.l01-102
2 bkz İhsan Güneş, "1923 Seçimlerinde Oylar Nasıl Kullanıldı", s. 253-264, İhsan Güneş, "1923
Seçimleri", 70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk'ün Büyük Nutku ve
Dönemi, Ankara, I999,s. 113-131
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Buna intizaren Gurubumuz aşağıdaki umdelerle yeni intihabata iştirake
karar vermiştir. Bu umdeler memleketin en müstacel ihtiyacatını ve bir çok erbabı
ihtisasın mutalaatı ve bilhassa İzmir'de bütün memleket mümessillerinden
müteşekkil olarak inikat eden iktisat kongresi mesaisi dahi nazarı dikkate alı
narak tesbit dilmiştir.
Umde 1 - Hakimiyet bilâkaydı şart milletindir. İdare usulü halkın mukad
deratını bizzat ve bilfiil tedvir etmesi esasına müstenittir. Milletin hakiki ve
yegâne mümessili (Türkiye Büyük Millet Meclisi)dir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin haricinde hiç bir fert, hiç bir kuvvet ve hiçbir makam mukadderatı milliyeye hâkim olamaz. Binaenaleyh bilcümle kavaninin tanziminde, her nevi teş
kilâtta, idarenin alelumum teferruatında, terbiyei umumiye ve iktisat hususatında
hâkimiyeti milliye esasatı dahilinde hareket olunacaktır. İcra vekillerinin vazife
ve mesuliyeti kanunu, vilâyatın mahalli umurda manevî şahsiyetlerini ve muh
tariyetlerini istimal edebilmelerini kâfil olan Şuralar kanunu, vilâyetlerin iktisadî
ve içtimaî münasebetleri itibarile birleştirilerek Müfettişi umumilik teşkili
kanunu, ve nahiye kanunu süratle intaç ve tatbik olunacaktır.
Umde 2 - Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hükümraninin gayri
kabili terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi
olan Büyük Millet Meclisi 'nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bulunduğuna
dair l Teşrinisani 1338 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin müttefikan
verdiği karar lâyetegayyer düsturdur. İstinatgahı Türkiye Büyük Millet Meclisi
olan makamı Hilâfet, beynel İslâm bir makamı mualladır.
Umde 3 - Memlekette emniyet ve asayişin katiyetle muhafazası en mühim bir
vazifedir. Bu gaye milletin arzu ve ihtiyacına mutabık olarak temin edilecektir.
Umde 4 - Mahkemelerimizin bilhassa, seri bir surette tevzii adalet edebil
meleri temin edilecektir. Bundan başka külliyatı kanuniyemiz ihtiyacatı milliyeye
ve ilmî hukukun telekkiyatına göre yeni baştan ıslah ve ikmal olunacaktır.
Umde 5-1- Aşar usulünde halkın şikâyet ve mağduriyetini mucip olan nukat
esaslı bir surette ıslah edilecektir.
2- Tütün ziraat ve ticaretini milletin azami nefıne göre temin edici tedbir
alınacaktır.
3- Müessesatı maliye çiftçilere, sanayi ve ticaret erbabına vesair bilcümle er
babı mesaiye kolaylıkla para ikraz edecek surette ıslah ve teksir olunacaktır.
4- Ziraat Bankasının sermayesi tezyit olunacak, çiftçilere daha kolay ve daha
vasî yardım edebilmesi temin edilecektir.
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5- Memleketimiz çiftçiliğine ziraat makineleri vasî mikyasta idhal olunacak
ve çiftçilerimizin alât ve edevatı zıraiyeden kolaylıkla istifade etmeleri temin
kılınacaktır.
6- Mevaddı iptidaiyesi memleketimizde bulunan mamulât ve masnuatı mem
leket dahilide vücuda getirmek için himaye ve teşvikat icrası ve mükâfat itası
suretlerde azami tedabir alınacaktır.
7- Müstacelen muhtaç bulunduğumuz demiryolları için heman teşebbü-sat ve
filîyata başlanılacaktır.
8- Tahsili iptidaide tedrisatın tevhidi ve bilumum mekteplerimizin ihtiyacatımıza ve asrı esasata tevfiki ve muallim ve müderrislerimizin terfih ve ikdarı temin edilecektir. Vesaiti münasebe ile halkın tenvir ve talimine de tevessül
olunacaktır.
9- Sıhhati umumiye ve muaveneti içtimaiyeye ait müessesat ıslah ve teksir
edilecek ve şayi amel erbabını himaye edici kanunlar yapılacaktır.
10- Ormanlarımızdan terekkiyatı fenniyeye muvafık surette istifadeyi meadinimizin en nafi tarzda işletilmesini ve hayvanatımızın ıslah ve teksirini temin ede
cek esaslar vaz olunacaktır.
Umde 6 - Hizmeti filiyeî askeriye müddeti tenkis olunacaktır. Bundan başka
okuyup yazmak bilenlerin ve orduda okuyup vazmak öğretenlerin müddeti hizmeti
bir derece daha azaltılacaktır.
Ordu mensubininin temini refahı bilhassa mültezemdir.
Umde 7 - İhtiyat zabitanın hayat ve istikballerini kendilerine ve memlekete en
nafi bir surette temin etmek esaslı bir hedefimizdir.
Müdafaai memleket ve istiklâli millet uğrunda malûl kalan mensubini as
keriye ve efradı millet ile alelumum mütekaidin ve itam ve eramilin zaruret ve
sefaletlerine meydan bırakmıyacak tedabir ittihaz olunacaktır.
Umde 8 - Halk umurunun azami süratie intacı fail, muktedir, müstakim bir silsilei memurinin kemali intizamla ve usul ve kanun dairesinde iş görmesine
mütevakkıf olduğundan sınıfı memurin bu noktai nazardan ikmal edilecek ve
bütün şuabatı devlet daimi teftiş ve murakabeye tabi tutulacaktır. Diğer taraftan
memurinin nasp, azil, terfih, masuniyet, mesuliyet tekaüt ve taltifleri tesbit
edilecektir.
Münevveranı memleketten ve mesaliki muhtelife erbabı ihtisasından şuabatı
umuru devlette en nafi bir surette istifade edilmek mukarrerdir.
Umde 9 - Harap olan memleketimizin süratle tamir ve ihyası zımnında dev
letçe ittihaz olunacak tedabirlerden başka inşaat ve tamirat için yer yer şirketler
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teşekkülü teşvik ve temin ve ferdi teşebbüsleri, himayeye medar olacak ahkâm
vazolunacaktır. Sulh hakkındaki noktai nazarımız: malî. iktisadî, idarî istik
lâlimizi behemehal temin etmek şartile sulhun iadesine çalışmaktır. Bu şeraiti
temin etmeyen sulh muahedesi kabul olunamaz.
8 Nisan 339
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Reisi
Gazi Mustafa Kemal'
Görülüyor ki 9 umde adıyla tarihe geçen bu seçim bildirisinde Mustafa Kemal
Paşa, Mecliste bulunan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nu Halk Fır
kasına dönüştüreceğini açıkça belirtiyordu.
Seçimler yapıldıktan ve milletvekilleri Ankara'ya gelmeye başladıktan sonra
Parti konusu görüşülmeye başlandı. Atatürk 7 Ağustos 1923'te Müdafaai Hukuk
Grubu'na bağlı milletvekilleriyle yaptığı toplantıda uzun bir konuşma yaparak
Birinci meclisteki partileşme çabalarını ve Halk Fırkasının kurulma nedenlerini
açıkladı. 106 madde ile bir ekten oluşan tüzük tasarısını tartışmak üzere millet
vekillerine dağıttı2. Bu tasarının ilk yedi maddesinde şöyle deniyordu:
Madde l - Halk Fırkası; Cemiyetler Kanunu mucibince teşekkül etmiş siyasî
bir cemiyettir. Gayesi, millî hâkimiyetin halk tarafından ve halk için icrasına reh
berlik etmek ve Türkiye 'yi asrî bir devlet haline yükseltmek ve Türkiye 'de bütün
kuvvetlerin fevkinde kanunun velayetini hâkim kılmaya çalışmaktır.
Madde 2 - Halk Fırkası nazarında halk mefhumu, herhangi bir sınıfa mün
hasır değildir. Hiçbir imtiyaz iddiasında bulunmayan ve umumiyetle kanun
nazarında mutlak bir müsavatı kabul eden bütün fertler halktandır. Halkçılar, hiç
bir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin, hiçbir ferdin imtiyazlarım kabul et
meyen ve kanunları vaz'etmekteki mutlak hürriyet ve istiklâli tanıyan fertlerdir.
Madde 3 - Halk Fırkası 'na her Türk ve hariçten gelip Türk tâbiyet ve harsını
kabul eden her fert dahil olabilir.
Madde 4 - Halk Fırkası 'na dahil olan herfert, fırkanın nizamnamesi ile prog
ramına ittiba edeceğine imza verecektir. Mamafih nizamname ile programda içtihatına muhalif maddeler varsa fırkanın kongrelerinde mutlak bir serbesti ve
hürriyetle içtihatlarını beyan ederek o gibi maddeleri tâdil veya ilgaya
çalışabilecektir.
1 Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, Ankara, 1964, s.488-490
2 bkz. İleri, 8,10 Ağustos 1923, s. 2
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Madde 5 - Halk Fırkası Umumî Reisini hâli içtimâda bulunan TBMM'nin
âzası meyanından Büyük Kongre intihap eder. Vazif-i riyaset tecdiden intihap olu
nacak TBMM'nin içtimaa ibtidaını müteakip ilk inikat edecek Büyük Kongre'ye
kadar devam eder. Umumî Reisin tekrar intihabı caizdir.
Madde 6- Bu umumî esaslara muhalefet eden azalar mensup oldukları heyeti
idarenin esbabı mucibeye müstenit tekâlifi üzerine Fırka Divanı 'nın kararıyla fır
kadan ihraç olunurlar.
Madde 7 - Umumî esasları gösteren işbu maddeler, ancak Büyük Kongre 'nin
sülüsanı arasıyla tebdil ve ilga olunabilir.'
Milletvekilleri bu tasarı üzerinde çalışmalarını 9 Eylüle kadar sürdürdüler ve
bu tarihte tüzüğü kabul ettiler.2 Eylülde Mustafa Kemal'i Fırka Başkanlığına,
Recep Peker'i de Genel Sekreterliğe seçtiler3.
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilân edilince Atatürk Cumhurbaşkanı olarak
fiilen Fırka başkanlığını sürdürmeyi uygun görmedi ve 19 Kasım 1923'te İsmet
Paşa'yı Fırka Başkanvekilliği'ne atadı İsmet Paşa da 20 Kasım da yayınladığı şu
bildiri ile Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetleri'nin şubelerini Halk
Fırkasına bağladı4.
Bütün illerdeki Müdafaai Hukuk merkezlerine, yeni seçim münasebetiyle Gazi
Mustafa Kemal Paşa hazretleri tarafından yayınlanan Umdeleri havi beyan
namede bahsedildiği veçhile Halk Fırkası kurulmuştur. Meclisdeki Halk Fırkası
Gurubu, tüzüğü tesbit etmiştir.
Bu tüzük hükümlerine göre Genel Başkanlığa Partinin Kurucusu bulunan
Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri seçilmiştir. Kendileri daha sonra Cumhur
başkanlığına seçilmiş olmalarından dolayı Parti Genel Başkanlığı vazifesini
fiilen görmeğe beni vekil tayin ettiler.
Bütün vatana kurtuluş ve bağımsızlığı getiren Anadolu ve Rumeli Müdafaa
Hukuk Cemiyeti barış devrinin feyizli gelişmelerini sağlamağa çalışmak üzere
bugünden itibaren Halk Fırkasına inkılâp edecek ve cemiyetin bütün idare kurul
ları Halk Fırkası idare kurulları olarak vazifeye devam edeceklerdir.
Basılmış tüzük ve hazırlanan mühürler gönderilmek üzeredir. Parti tüzüğü
gereğince, Parti Genel Sekreterliğine Kütahya Millet Vekili Recep beyefendi
seçilmiştir.
1 bkz. İleri, 12 -13 Ağustos 1923, s.3,2, Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti İk
tidarının Kurulması, Ankara, Yurt Yayınları, 1981, s.362
2 Hakimiyeti Milliye, 11-12 Eylül 1923, s. 2. Ancak Partinin kuruluşuna ilişkin İçişleri Bakanlığına
resmî başvuru Ekim ayı içinde olmuştur, bkz. Millet Hizmetinde 40 Yıl, C.H.P. Ankara, Ankara
Basımevi, 1963, s. 11
3 a.g.e., s.516
4 Millet Hizmetinde 40 Yıl,C.H.P., s. 13-14
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Genel Sekreterlik, Başkanlık adına yazışmalarda bulunur. Bu genelgenin alın
dığının ve çevrenizdeki bütün teşkilât kademelerine tamim edildiğinin bildiril
mesini rica ederim.
Vatanın kurtuluşunun mümkün olamayacağı sanılan o üzüntülü günlerde
Müdafaai Hukuk Cemiyetleri Türk tarihinin timsali gibi ayaklandı ve olmazı
mesut ve kati bir zafere çevirdi.
Bütün dünyanın siyasî, sosyal ve iktisadî güçlükler içinde çırpındığı bir devir
de Türkiye'nin barış hayatını nasıl yaşayacağına altından kalkılması son derece
güç işleri nasıl çözeceğine ve yeneceğine bütün dünya sınav gözüyle bakıyor.
Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkası adı altında, gelecekteki büyük zaferini
aynı azim ve kahramanlıkla kazanmağa muktedirdir. Bunu yapacağı işler ve eser
leriyle isbat edecektir. Bu samimi ve kati savaş kahramanlığıyla dünkü Müdafaai
Hukuk Cemiyeti bugünkü Halk Fırkası idare kurullariyle vazifeye bağlıyorum.
20/Kasım/1923
Halk Fırkası Genel Başkanvekili
İsmet
Böylece Halk Fırkası kısa süre içinde yurdun dört bir yanında örgütlenmiş ol
du.
Halk Fırkası 10 Kasım 1924'te alman grup kararı doğrultusunda adının başı
na Cumhuriyeti ekleyerek Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldı.1 Cumhuriyetin
ilânından sonra ki gelişmeler Halk Fırkası üyeleri arasında parçalanmaya yol aç
tı. Mustafa Kemal'in listesinden seçime girerek milletvekili seçilen ve daha son
ra da Halk Fırkasının birer üyesi olan kimi milletvekilleri, Halk Fırkası'nın iz
lediği politikaya ters düşerek Fırkadan istifa etti ve ve 17 Kasım 1924'te Terak
kiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir fırka kurdular. Ancak ülkenin içinde
bulunduğu koşullar bu partinin gelişmesine izin vermedi. Şeyh Sait isyanı
üzerine Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925'te Bakanlar Kurulu
kararıyla kapatıldı.2
Cumhuriyet Halk Fırkası, tek parti olarak 1927'ye değin çalışmalarını ilk
tüzük doğrultusunda sürdürdü. 15-20 Ekim 1927'deki ikinci kongrede tüzüğünü
daha da geliştirdi. Ülkede yapılan devrimlere paralel olarak ideolojik doğrul
tusunu da belirledi. Tüzüğün ilk 7 maddesinde şu ilkelere yer verdi:
/ XV. Yıl Kitabıjstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1938, s.6
2 bkz. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye 'de Siyasî Partiler, İstanbul, Doğankardeş Basımevi, 1952, s.
Ahmet Yeşil.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Ankara, Cedit Neşriyat, 200, Nevin Yurdsever
Ateş, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, îstanbul.Der
Yayınları, 1998 Erik Jan Zürcher, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Çev.Gül Çağalı Güven),
İstanbul, Bağlam Yayınları, 1992
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Madde 1. - Cumhuriyet Halk Fırkası, Cemiyetler Kanununa tevfikan teşekkül
etmiş cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi, siyasî bir cemiyettir ve merkezi Ankara 'dadır.
Madde 2. - Fırka; Türk milletini mevki-i itibar ve refaha mütemadiyen yük
seltmekte olan ve her türlü istibdat ve tagallüp idaresi imkânını kapıyan yegâne
şekli devletin, hâkimiyeti milliyenin aksayı tekâmülü (Cumhuriyet) olduğunu ve
Cumhuriyetin hâlen ve âtiyen her türlü tehlike ve taarruzlardan masun bulun
durulmasının en âli bir vazife-i milliye ve vataniye bulunduğunu en esaslı bir
kanaat ve gayei siyasiye olarak kabul ve ilân eder.
Madde 3. - Fırka; itikadat ve vicdaniyatı siyasetten ve siyasetin mütenevvi ihtilâtatından kurtararak milletin, siyasî, içtimaî, iktisadî bilcümle kavanin, teşkilât
ve ihtiyacatını müsbet ve tecrübevî ilim ve fenlerin muasır medeniyete bahş ve
temin ettiği esas ve eşkâle tevfikan tahakkuk ettirmeği, yani devlet ve millet iş
lerinde din ile dünyayı tamamen birbirinden ayırmayı en mühim esaslarından addeyler.
Madde 4. - Fırka; millî hâkimiyet ve idarenin taallûk ettiği bütün şuabatı
faaliyette halk tarafından ve halk için kaidesini hâkim kılmayı gaye edinmiştir.
Kanun nazarında mutlak bir müsavatı kabul eden ve hiçbir ailenin ve hiçbir
sınıfın, hiçbir cemaatın, hiçbir ferdin imtiyazlarını tanımayan fertleri halktan ve
halkçı olarak kabul eyler.
Madde 5. - Fırka; vatandaşlar arasında en kavi rabıtanın dil birliği, his bir
liği, fikir birliği olduğuna kani olarak Türk dilini ve Türk kültürünü bihakkın
tamim ve inkişaf ettirmeği ve bütün şuabatı faaliyette bu esası mevki-i itibar ve
meriyette bulundurmayı ve vazedilecek kanunların velayeti ammesini ve her fer
de seyyanen tatbikini umdei esasiye olarak takrir eder.
Madde 6. - Cumhuriyet Halk Fırkasının Umumî Reisi; Fırkanın banisi olan
Gazi Mustafa Kemal Hazretleridir.
Madde 7. - İşbu umumî esaslar, hiçbir veçhile tebdil edilemezi
Görülüyor ki Cumhuriyet Halk Fırkası 1927 Kongresinde Cumhuriyetçilik,
Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik ilkeleri benimsedi. Türkiye'nin çağdaşlaştırıl
ması bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirildi. Ancak 1930'da Cumhuriyet Halk
Partisinde yeni bir aynşma yaşandı. 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fır
kası adıyla yeni bir parti kuruldu ve kimi Cumhuriyet Halk Fırkası üyeleri yeni
/ bkz. Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi, Ankara, TBMM. Matbaası, 1927, Tuncay, a.g.e.,
s.382
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partiye geçti. Fakat bu parti de uzun ömürlü olamadı ve 17 Kasım 1930'da Fethi
Bey, partisini feshettiğini açıkladı.1
Serbest Cumhuriyet Fırkası'mn feshinden sonra seçimler yapıldı, ardından da
10 Mayıs 1931'de Cumhuriyet Halk Fırkasının Üçüncü Kongresi toplandı. Bu
kongrede Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı tartışılarak kabul edildi2 ve 1927
tüzüğünde de kimi değişiklikler yapıldı.3
Partinin programında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik il
kelerine Devletçilik ve Devrimcilik ilkeleri de eklendi. Böylece Fırkanın ilkeleri
tümüyle saptanmış oldu. Partiye Halkevleri açma görevi verildi. Partide halkın
dileklerinin toplanmasına ve bunların üst makamlara aktarılması için bir çalışma
başlatıldı. Hükümetin çalışmalarında ve yasal düzenlemelerde bu dilekler yol
gösterici oldu.
9-16 Mayıs 1935'te yapılan Kurultayda ise dildeki yalınlaşmaya uygun
olarak Fırka adı Partiye dönüştürüldü ve partinin benimsediği ilkeler Kemalizm
olarak adlandırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi 1950'ye kadar iktidar partisi ve halka terbiyei
siyasiye vermek için bir mektep olarak ülkenin çağdaşlaşmasında belirleyici rol
aldı. Kuruluşundan başlayarak 10 Kasım 1938'e kadar Partinin Genelbaşkanlığını
Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Onun vefatı üzerine ise Genelbaşkanlığı İsmet
İnönü sürdürdü. 1923 tüzüğünde Genelbaşkanın Büyük Kongrece seçileceği
belirtilirken, 1927 kongresinde bu hüküm değiştirildi, Cumhuriyet Halk Fır
kasının Umumi Reisi'nin Fırkanın banisi Gazi Mustafa Kemal olduğu belirtildi.
Bu hüküm 1938'e kadar sürdü. Atatürk'ün vefatı üzerine toplanan üsnomal
kurultayda Atatürk ebedi başkan olarak kabul edilirken; İsmet İnönü de değişmez
genelbaşkan oldu. Genelbaşkanın değişmesi ölüm, görev yapamayacak kadar
hastalık ve istifa gibi üç unsura bağlandı.
Partinin gelişmesinde ve yönlendirilmesinde Umumi Riyaset Divanı, Fırka
Divanı, Umumî Heyeti İdare, Kongreler, ocak, bucak, ilçe, il örgütleri ve
TBMM.Grubu önemli rol oynadı4.
1 Tunaya, a.g.e.,s. Çetin Yetkin, Serbest Cumhuriyet Fırkası.Karacan Yayınları, 19 82, Abdülhamit Avşar, Serbest Cumhuriyet Fırkası, İstanbul,Kitabevi, 1998,Osman Okyar-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar'ın Anılan, Ankara.Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan, 1997, Ahmet
Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İstanbul, Baha Matbaası, 1969
2 Cumhuriyet Halk Fırkası Programı, Ankara, TBMM. Matbaası, 1931
3 Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi, Ankara, TBMM. Matbaası, 1931
4 bkz, Cumhuriyet Halk Fırkası Programı, Ankara, Ulus Basımevi 1935; Cumhuriyet Halk Par
tisi Tüzüğü, Ankara Ulus Basımevi, 1935, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü, Ankara, Ulus
Basımevi, 1939; Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası,
9-16 Mayıs 1935, Ankara, Ulus Basımevi, 1935, Hakkı Uyar, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet
Halk Partisi, İstanbul, Boyut Kitapları, 1998.S.231-2 89, Yılmaz Gülcan, Cumhuriyet Halk
Partisi, İstanbul, Alfa Basım Yayım, 2001, Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti
Yönetimi'nin Kurulması (1923-1931), Ankara, Yurt Yayınlan, 1981, Şerafettin Turan, Cum
huriyet Halk Partisi, İstanbul, Tüses Yayınları, 2000.
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V. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece Cumhuriyet Halk Par
tisi vardı. Bu parti dönem boyunca iki kurultay yaptı. Bunlardan biri normal
Kurultay ikincisi ise olağanüstü kurultaydı.
2. DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAY
CHP'nin Dördüncü Büyük Kurultay'ı 9-16 Mayıs 1935'da Ankara'da Büyük
Millet Meclisi binasında yapıldı. Bu Kurultay'a 384'ü milletvekili ve 160
vilayetlerden gelen temsilciler olmak üzere 544 kişi katıldı.
Kurultay başlamadan önce Parti Genel Sekreteri Recep Peker radyodan bir
konuşma yaparak şunları söyledi:
Yurddaşlarım, arkadaşlarım,
iyilikler ve yenilikler yolunda durmadan ileri giden ulusal varlık, Cumhuriyet
Halk partisi, yarın Ankara 'da dördüncü büyük kurultayını açıyor. Kurultay, geçen
dört yıllık çalışmaların biriktirdiği görgülerin ve tecrübelerin sonuçlarını göz
önünde tutarak, gelecek dört yılın hükümet için ve parti için temel olacak yeni
çalışma yollarını tespit edecektir.
Kurultaya sunulan yeni parti programı taslağı, sosyal siyasal ve ekonomik
yaşayışımızın derinliklerinde diriltici sarsıntılar yapan Türk inkılâbının büyük
şiarlarına bağlılığımızı yeniden perçinliyor.
İleri giderken, yurda bakışla ve evrene bakışla en doğru amaçlara, en kestir
me ve en uygun yollardan yürümek an'anesi partinin yeni programında da değiş
mez bir şiar olarak kalacaktır. Programımızın yeni şekli, parti prensiplerini daha
iyi anlaşılır bir hale koyacak ve Türk ulusunun taze hayat içindeki yolunu ve yeri
ni daha ziyade açacak ve aydınlatacaktır. Amme haklarında anarşiyi besleyen,
ekonomide ulusal çalışmayı yıpratan ve ulus yığınını istismar eden liberalizme
karşı cebhemizi daha sıklaştırıyoruz. Haklarda hürriyetin sınırını, devlet var
lığının otorite sınırı içine alıyoruz. Teklerin ve hususî toplulukların faaliyetini
genel menfaatlere aykırı olmamak kaydiyle bağlıyoruz. Artık her yerde son nefesi
ni vermekte olan liberal devlet tipinin kucağında beslenip büyüyen çatışmalar
zincirini kırıyor, sınıf kavgası yollarını sımsıkı kapıyoruz. Türkiye 'de iş verenle iş
çi arasındaki davalar aralarında uyuşma ile ve bu olmazsa devletin aralayıp
barıştırıcı eli ile halledilecektir.
Grev ve lokavt yasak olacaktır.
Bu çığırı yanlış anlayarak bizim korporatif akışa kapıldığımız hükmünü
çıkarmamak lâzımdır. Bizim ulusçuluk ve halkçılık anlayışımızda sınıfçılığa karşı
olduğu kadar bir müstahsiller kartelizasyonundan başka bir şey olmayan korporasyonculuk zihniyetine de karşı gelen bir genişlik vardır. Biz, proletarya-burjuva tasnifi içinde yaratılan sınıf kavgası, sınıf intikamı, sınıf tahakkümü fıkir694

lerine yer vermediğimiz kadar kontrolsüz geniş istihsalciliğin müstehlikleri istis
mar etmesi fikrini de beğenmiyoruz.
Türkiye 'de her ekonomik teşebbüs ulusal bütünlüğün ahengine uygun olacak
tır.
Yeni programımızın müstehlik halk yığınlarına karşı fiyat empozisyonu
yapacak tröstleri ve kartelleri tanımayan ve devlete fiyat kontrolü vazifesini veren
ruhu partinin bu yoldaki ana düşüncesini pek iyi belirtiyor.
Öte taraftan devletin ekonomide yapıcılık vazifesini ve kurulması, işlenmesi
korunan serbest sanayii tanzim ve murakabe edicilik vazifesini genişletiyoruz:
Ulusal sanayileşme gibi yüce bir amaçla ön verilen işler arasında serbest sanayie
ve serbest ticarete bırakılan yer, normal kazanç dışında istismara varamaz. Dış
ticaret en önemli ulusal işler arasında yer alacaktır. Ürünümüzü alanın ürününü
alacağız.
Yeni programda her çeşit çalışmalar için kredi işlerine önemli yer verişimiz
yurddaşın ekonomik alandaki teşebbüslerini kolaylaştırıcı bir tesir yapacaktır.
Emlâk kredisinin şimdiki dar vasıtalarını oturacak ev yaptıracaklara hasrettirici
yeni noktai nazar, gelir getiren yapılara sahip -rantiye- bir sınıfın türemesi ye
rine yerleşmiş ve yuvalanmış yurddaşların çoğalmasını üstün bulmamızı anlatır,
öte taraftan köylüyü toprak sahibi yapmayı bir parti prensibi olarak almakla
bütün yurddaşları kendilerinin olan ülke üstünde, kendi malı olan topraklarda
yurt için ve kendileri için çalışır, yaşar, onurlu, varlıklı bir kütle haline getirmek
istiyoruz.
Bunlar yurddaşların genliği amacının yanında partinin vatancı, ulusçu, aileci, mülkiyetci vasıflarını daha açıklıkla belirten yeni ve ileri düşünüş ve iş yollarımızdır.
Kültür işlerimizi de ekonomik işlerimiz gibi kavrayıcı bir plâna bağlamak
parti prensipi olacaktır. Bu arada normal ilk okullardan başka ilk tahsil çağın
daki geniş köylü çocuklar kütlesini daha çabuk ve daha pratik yöntemlerle oku
tacak bir köy okulası tipi kurmak partiye yol olacaktır. En yüksek tahsile kadar
bütün okullarda kuvvetli Cumhuriyetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçı
bir inan telkin edilecektir.
Parti kurtulmuş ve modern bir ülke olarak düzenlenmiş olan Yeni Türkiye 'nin
baka şartları olarak tanıdığı bu altı vasfı yeni programla devlete mal ediyor ve
gelecek nesillerin bu terbiye ile yetiştirilmesini ileri ödev sayıyor. Bu terbiye
yolundan giderek, devletle ulusu beraber anlayışın, beraber inanışın yaptığı bir
likle bağlıyacağımıza inanıyoruz. Uluslar birliğini en büyük kuvvet sayıyoruz.
Bunun için uluslar arası birliklerin zararlı akışlarını önleyici bir uyanıklığa
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değer veriyoruz. Parti çalışma yıllarında hükümet ile ilbaylıklar hususî idareleri
ve şarbaylıklarla iş birliğini daha ileri götürecek ve devlet çalışmalarını daha sıkı
arkalayacaktır. Yeni parti programı hakta ve vazifede kadın ve erkeği bir tutuyor.
Bu prensip yolu ile Türk ulusu sınıf telâkkisi gibi cins farkını da tanımayan
müsavi haklı, müsavi onurlu yurddaşlardan kurulmuş bir yüce halk yığını halini
alıyor. Bunda partinin demokratik yüzünü parlatan ayrı bir anlamı da görmek
gerektir. Biz liberal devlet tipinin tanıttığı, her gün bir karşılıkla devletin duru
munu, ileri gidişin hızını bozan, yurddaşları biri birine düşüren, bütün geri ve
fena tohumların yeşermesine yol açan nizam ve birlik düşmanı klâsik demokrasi
yerine yurddaş zekâsının beslenip açılmasına da yol veren sevgiye ve inana
dayanan disiplinli bir beraberliği üstün sayıyoruz. Parti çalışmalarımızda hakikî
anlamında en ileri demokratik yollardan yürüyoruz, seçimlerde namzetler halkı
temsil eden kurumlarının üyeleri arasındaki yoklamalarla belirtiliyor. Her yıl
yurdun her tarafında binlerle parti kongreleri kuruluyor. Kongrelerde her yerin
kendi ihtiyaçlariyle birlikte yurdun genel işleri için öne sürülen bir çok dilekler
üstüne münakaşalar yapılıyor. Bütün bu konuşmaların süzülmüş ve kısaltılmış,
sonuçları otoritelere sunularak parti hükümetinin çalışmalarında tesir yapılıyor.
Yarın açılacak parti kurultayına eski dileklerin sonuçlarile beraber bütün yurdun
yeni dileklerini geçtiren geniş dosyalar sunulacaktır. Bütün bunlar kurultayda
bakanların birleşip çalışmalarıyla incelenip konuşulacaktır. Yeni istekler yerine
getirilme imkânlariyle karşılaştırılarak kurultay kararına bağlanacaktır. Geçen
dört yılın parti çalışmalarında olduğu gibi bu seferki kurultay kararlarının da tat
bik alanına, geçmesi sıkı sıkı kovalanacaktır. Bu sistem ile Türkiye 'de halkın ida
reye tesiri yalnız seçimlerde rey vermekle kalmıyor, egemenliğin kaynağı olan
ulus yığını parti mekanizmasının işlemesi yolundan devlet idaresine arasız, bir
surette iştirak etmiş oluyor. Geçen yılların görgüsü, yurddaşlara müşterek bir
halk terbiyesi vermenin faydasını ve gereğini göstermiştir. Okulda ve meslekte tek
tek yetişmenin ulus talinin doğuracağı çeşitli güçlükleri güvenle karşılamak ve
yenmek için yeter bir güç yapacağına kani değiliz. Bir ulusun her zorluğa göğüs
verecek bir olgunluğa erişmesi için klâsik terbiyeden başka yığına, devamlı ve
yeni Türkiye 'nin ileri gidişine uyar bir halk terbiyesi vermeyi çok gerekli bulu
yoruz. Bunun için halkevleri, halk kürsüleri, halk hatibleri kurumlarını kuvvetlen
direceğiz. Bu yollar üzerinde açılacak çalışmalar arasında ulusun kültür ve
siyasa terbiyesi için değerli vasıta saydığımız radyoyu, teknikçe kuvvetli, kullan
maca kolay ve ucuz duruma geçireceğiz.Yeniprogramın gösterdiği bu gidiş için
de yığın terbiyesinin özü olarak Türk gençliğinin yetiştirilmesi bir önemli yer
alıyor. Gençlik, sıralı ve saygılı bir disiplin içinde zekâsını kullanacak teşebbüs
alma, karar verme vasıflarını besleyecek, inkılâbı ve bütün istiklâl şartlarıyla
yurdu korumayı ödev sayacak duygularla teşkilâtlandırılacaktır.
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Bu kurumun genişlemesi yanında ve onunla beraber beden terbiyesinin bütün
gençliğe mâl edilmesi işi kovalanacaktır. Bu sözlerimle parti kurultayının açılış
gününü karşılarken dinleyicilerde prensipler üzerinde geçmişi ve geleceği biri
birine bağlıyan bir fikir akışı yapmayı düşündüm. Bunun için daha ziyade yeni
program projesinin tebarüz ettirmekte değer bulduğum noktaları üstünde durdum.
Partimizin programı, her biri ayrı değerde bulunan kurultay üyelerinin bilgili
ve ilgili çalışmalarıyla son şeklini bulacaktır. Bu şeklin önümüzü daha aydınlık
yurdumuzu her bakımdan daha ileri ve daha üstün yapacağına ve güneşli amaç
lara giden yollarımızı kısaltacağına içten inanıyorum. Parti yeni doktrinlerle
sağa sola sallanmadan bizim öz ve orijinal yolumuzda daha güçlü ve daha ahenk
li yürüyecek, yurdun partiye inanmış bütün çocukları biri birlerine daha sıkı bağ
lanacaktır. Yeni program bu hayatlı heyecanlı izde yürüyenleri -kemalizm- yolu
nun yolcuları olmak adı ve onörü içinde toplanıyor.1
Kurultay 9 Mayıs 1935 de Parti Genel Başkanvekili İsmet İnönü tarafından
açıldı. Kurultay Başkanı ve kâtiplerinin seçilmesinin ardından, Genel Başkan
Kemal Atatürk kürsüye gelerek şunları söyledi:
Kurultayın sayın üyeleri,
Karşılarında bulunmakla haz duyduğum delege arkadaşlarımı selâmlarken;
yüce ulusumuzu saygı ile anarım.
Bu anda, bundan önceki Kurultayları ve partimizi doğuran ilk Sivas Kurul
tayını - ki, dış ve iç düşmanların süngüleri altında kurulmuştur- hatırlatmak,
geçen on altı yılın bütün hadiselerini gözönüne getirmeyi kolaylaştırır.
Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıl
larca süren savaş... Ondan sonra, içerde ve dışarda saygı ile tanılan yeni vatan,
yeni sosyete, yeni Devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler... İşte, Türk
genel devriminin, bir kısa diyemi...
Bayanlar, Baylar;
Partimizin her Kurultayı denebilir ki, bir dönüm başında toplanmıştır. 1927
Kurultayı, doğuda kopan azıyı yenerek Cumhuriyetin sarsılmaz temelde ol
duğunun anlaşılmasına; 1931 Kurultayı güvenlik ve sükûnun kesin olarak kurul
masına rastgelir. Bu Kurultayımız ise, geniş ölçüde gelişim devri içinde bulun
duğumuz günlerde toplanmış oluyor.
Kurultayın yeniden alacağı ilerleme ve yükselme tedbirlerile vatanın yüksek
yönetimini erdemli ellerinde tutan partimizin, şerefli tarihini zenginleştireceğine
şüphe yoktur.
1 bkz. Ayın Tarihi, 1935, No:18, s.34-37
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Geçen Kurultaydan bu güne kadar, kültürel ve soysal alanda başardığımız iş
ler, Türkiye Cumhuriyetinin ulusal çehresini, kesin çizgilerile, ortaya çıkarmıştır.
Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, ar, ilimsel müzik ve teknik kurumları ile, kadını,
erkeği her hakta eşid, modern Türk sosyetesi bu son yılların eseridir.
Türk ulusu ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırları ile çevreledikten
sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve erdemi, uluslar arasında tanılır. Türk
ulusuna doğunsal rengini veren bu devrimlerden her biri çok geniş tarihsel devir
lerin öğünebileceği büyük işlerden sayılsa yeridir. Bütün bu işler, partimizin prog
ramını, özenle göz önünde tutarak başarılabilmiştir.
Tüzel, sağlık, sosyal, fınans, ekonomi ve bayındırlık işlerimizde, hiç dur
madan aldığımız yeni tedbirlerin iyi ve yerinde olduğuna kani bulunuyoruz.
Akdeniz 'i Karadeniz 'e demirle bağladık. Anadolu 'da özel şirketler elindeki
bütün yolları satın aldık; İstanbul ve İzmir 'de liman ve rıhtım işleri Devlet eline
geçti, Diyarbekir kapısındayız. Antalya'ya, Erzurum'a, kömür yurduna durmadan
gidiyoruz.
Devlet demiryolları kurumu, bu gün, kendi malımız olan beş yüz milyon
liralık bir işi çevirmektedir.
Sayın arkadaşlar;
Geçen dörd yılın başlıca işlevi ekonomi alanında olmuştur. Bir çok ülkeler,
acunsal buhran karşısında sarsılmış ve umutsuzluğa düşmüşken biz, bu kapsal
felâket önünde cüda irkilmedik Yurdun ekonomisini yeni'bir düzene yöneltmiş
bulunuyoruz. Arsıulusal tecimi denkleştirerek iç pazarı harekete getirerek ken
dimizi korumağı başardık. Asıl önde tuttuğumuz iş, geniş bir endüstri programını
gerçekleştirmeye başlamak olmuştur. Bu program, tamamile gerçekleştiği gün,
şüphesiz yurttaşın geçimi hissolunacak derecede genişleyecektir.
Tarım ve endüstri hareketlerimiz birbirini kollayan tedbirlerle yapılmak
tadır.
Maden ürünlerimiz, son zamanlarda özel bir gelişim gösterdi. Umudumuz
odur ki, gelecek Kurultay maden işlerile beraber deniz ekonomisinde bu gün al
makta olduğumuz tedbirlerin verimli sonuçlarını dermiş olarak, toplanacaktır.
Görüyorsunuz ki arkadaşlar; yepyeni bir güdümlü ekonomi düzeni kurmakla
uğraşıyoruz. Partimizin ekonomik anlayışı; bu yöndeki programımızın, yurdun ih
tiyaçlarını karşılayacak ve onu az zamanda gelişmeye ve genişliğe erdirecek en
iyi program olduğunu gösterecektir. Yeni öğütleriniz ve direktiflerinizle, yeniden,
ilerleme ve yükselme tedbirlerimizi kolaylaştıracağımıza şüphe yoktur.
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Bayanlar, Baylar;
Cumhuriyetin dış siyasada özenle güttüğü amaç, arsıulusal barışı korumak ve
güven içinde yaşamaktır. Komşularımızla dostluk ve iyi geçinme yolunda her gün
biraz daha ilerlemekteyiz..
Sovyetlerle dostluğumuz, her zamanki gibi, sağlamdır ve içtendir. Kara gün
lerimizden kalan bu dostluk bağını, Türk ulusu unutulmaz değerli bir hatıra bilir.
İki memleket arasında her yönden değetler, sıklaşmakta ve genişlemektedir. Sov
yetler, Cumhuriyetimizin onuncu yılında, yüksek delegelerile, şenliklerimizde
hazır bulundular.
Devletlerimiz, Hükûmetlerile uluslarile, her fırsatta, birbirlerine nasıl inan
dıklarını ve ne kadar güvendiklerini bütün dünyaya göstermektedirler. Son gün
lerde, boğazlar meselesini ortaya koyduğumuz zaman, Sovyetlerin bizim tezimizdeki doğruluğu ve haklılığı bildirmiş olmaları, Türk ulusunda yeniden derin dost
luk duyguları uyandırmıştır.
Türk-Sovyet dostluğu arsıulusal barış için şimdiye kadar yalnız hayır ve fay
da getirmiştir. Bundan sonra da yalnız hayırlı ve faydalı olacaktır.
Arkadaşlar;
Geçen dördyıl içinde bir önemli hadise de Balkan paktıdır. Dörd Devlet, ken
di güvenleri için ve Balkanların, karışma ve karıştırma konusu, olmaktan çıkması
için içten bir kanaatle birbirlerine bağlanmışlardır. Balkanlı bağlaşıklarımızla
gittikçe artan bir beraberlik ve dayanışma siyasası güdüyoruz. Yükenlerimizin
gereklerini, kesin bir bayrılıkla gözetiyoruz.
Asıl dikkate değen Balkan Paktının, daha bir yıl içinde, arsıulusal barış için
büyük bir etke olduğunun anlaşılmasıdır. Balkan Paktı, gittikçe, Avrupa barışının
başlıca temel taşlarından biri olmak yerindedir.
Geçen dört yılın şerefli hâdiselerinden biri olmak üzere, İran Şahinşahın 'in,
sayın konuğumuz olduğunu kıvançla hatırlatırım. Bu şahsiğ tanışmadan iki mem
leketin kazandığı faydalar pek geniş olmuştur. İki kardeş ulusun arasını açacak
hiç bir mesele kalmadığı ilân edilmiş ve birbirinin bahtiyarlığından, kuvvetli ol
malarından başka dilekleri bulunmadığı anlaşılmıştır.
Afgan Devletinin ulusal sosyetesine girişini selâmlamakla bahtiyar olduk. Bu
kardeş ulus ile dostluk bağlarımız mutlu bir surette ilerlemektedir.
Yakın komşularımızla ve uzak Devletlerle olan ilgilerimiz, genel olarak, nor
mal ve dostçadır. Arsıulusal ilgilerin gerektirdiği bütün değetleri ve konuşmaları
kıvançla kolaylaştırıyoruz.
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Türkiye Cumhuriyeti arsıulusal ailenin, ancak faydalı, çalışkan ve iyi geçimli bir unsuru olmak amacındadır. Uluslar sosyetesinde ciddi barış ve elbirliği isteğile çalışıyoruz.
Uluslar sosyetesinin, arsıulusal güveni arttıracak, geçmişten kalma hastalık
ları iyileştirecek, insanî sonuçlara varabilmesi başlıca dileklerimizdendir.
Arkadaşlar;
Arsıulusal durum nazik bir buhran geçirmektedir. Eski ve büyük anlaşmazlık,
son çatışmalarla heyecanlı bir noktaya gelmiştir. Bu günkü yüksek insanlığın,
ulusları birbirine yaklaştırma çaresini bularak, genel güvensizliği ortadan kaldır
masını ummak isteriz.
Bununla beraber bütün dünya gidişini göz önünde tutarak dikkatli, hazırlıklı,
uyanık bulunmak lüzumuna kaniğiz. Gene bu kanaatladır ki, dostluklarımıza bağ
lı ve bütün ilgilerimizde eyicil bir siyasa ile elimizden geldiği kadar genel barışı
korumak istiyoruz.
Bayanlar, Baylar;
Size biraz da Partimizin son yıllardaki öz hayat ve kınavından bahsedeyim.
Geçen kurultayın Parti örgütlerine vermiş olduğu çalışma yöneti çok faydalı ve
verimli olmuştur. Parti üyeleri prensiplerimizi anlamakta, yaymakta ve bütün
yurtdaşların sevgilerini, güvenlerini kazanmakta, kendilerinden beklendiği gibi
hareket etmişlerdir. Parti seçimlerinin canlı ve özenli bir tarzda oluşu siyasal
hayatımızda önemli bir ilerleyiştir.
Partimizin, Halkevlerile bütün yurtdaşlara kucağını açması vatanda sosyal
ve kültürel bir devrim yaptı.
Sevgili arkadaşlar;
Cumhuriyet Halk Partisinin esas düşünce ve dileği, vatandaşları her türlü ay
rılıktan korumak, onları, kendileri ve büyük Türk ulusu için faydalı kılmaktır.
Programımızda iş bölümlerini her birinde bulunan, yurddaşların özel ve
genel asığları ve genlikleri, ayrasız, göz önünde tutulmuştur. Bu hakikatin bütün
yurtdaşlarca, yalın olarak, bilinmesi çok önemlidir. Bunu yurtdaşlara anlatmak
ve bu suretle onların sevgilerini ve güvenlerini kazanmak, Parti üyelerinin kutsal
ödevidir.
Türk ulusu kendisine hizmet edenleri, sürel bir surette, değerlemiş ve onlara
ön gelme vermiştir. Son saylav seçiminde Partimizin ulusun güvenini kazanması
bize, çalışmamızda yeniden büyük şevk ve kuvvet vermiştir.
Ulusa hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak, Parti üyelerinin bozulmaz
andıdır.1
1
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Kurultay'ın ikinci oturumu Kurultay Başkanı M. A. Renda tarafından açıldı.
Program, Dilek, Hesab komisyonlarının seçimi yapıldıktan sonra Parti Genel
Sekreterliği tarafından Kurultay Başkanlığına yazılan şu tezkereler okundu.1
Partinin Dördüncü Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına
9.V.1935
Bundan evvelki Kurultayımızın kabul etmiş olduğu nizamname ile Partimiz
halk dileklerinin, toplanmasını önemli bir iş saymıştı. Bununla yurd işlerinin
daha iyi ve ihtiyaçlara uygun olarak görülmesi yolu tutulmuştur.
Her yıl yurdun her köşesinde kurulan kongrelerce, halkın istekleri üzerinde
yapılan konuşmalarla her yerin kendi ihtiyacı bakımından ve genel ihtiyaçlar
bakımından tesbit edilen dilekler Parti Hükümeti ve müesseseleri nezdinde takib
olunmuştur. Bu sistem sayesinde halk yığınlarının dilek ve istekleri süzülerek
kurucu ve yapıcı makamların çalışmasında bir yandan Devletin ve idarenin yük
sek görüşlerinin icapları göz önünde tutulurken öte yandan da kararların
alınışında ve işlerin yapılışında ulusun görüşlerine de mümkün olduğu kadar uy
gunluk temin edilmiş bulunuyor. Gene bu sistemle Türkiye'de idareye ulusun
tesiri yalnız meclisleri seçerken rey vermekle kalmıyor; otoritelerin yüksek
hâkimiyeti kanunlarla ve Partimiz prensiplerile mahfuz kalmakla beraber
egemenliğin kaynağı olan ulus kütlesi Parti mekanizmasının, işlemesi yolundan
Devlet idaresine arasız bir surette iştirak etmiş oluyor.
Partimizin üstün bir farikası olan bu çalışmaya bütün Parti teşkilâtı, geçir
diğimiz dört yıl içinde önem vermiş ve Partinin bütün esaslarına olduğu kadar bu
çalışma yolundaki birliğe de aynı ehemmiyeti veren Hükümetimizle -övücü bir
dille söylenmeğe değer- beraberlik yapılmıştır.
İş birliği ve çalışma beraberliğinde vilâyetler hususî idareler ile belediyelerin
Parti ile elele oluşu da kayda değer.
Parti dilekleri işinin, ulus meselesi içindeki bu önemini tebarüz ettirdikten
sonra dilekler işinde Büyük Kurultaya arzedilecek noktaları aşağıda sıralıyorum:
1- Üçüncü Büyük Kurultayda, müzakere edilip takibleri Kurultay kararile
Partiye vazife olarak bırakılan dilekler takib edilmiş, bunlardan yapılanlarla
yapılmayanların (A) işaretli dosya içindeki listeleri bağlı olarak sunulmuştur.
Geri kalanların ne için yerine getirilmedikleri karşılarında yazılmıştır.
2- Kurultaydan iki sene sonra toplanmaları nizamnamemiz hükümlerinden olan
vilâyet kongreleri 1932 -1933 yılında toplanmış ve teşkilât kademelerinin dilekleri
arasında takibi Umumî idare heyetine aid olanları göndermişlerdi. Bu dilekler
1 a.g.e., s.19-20
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bakanlıklar ve bağlı kurumlar katında takib edilmiş, alınan sonuçlar vilâyet idare
heyetlerine bildirilmişti. Kurultayın sayın üyelerinden arzu buyuranların görüp
okumaları için bu muameleye aid (B) işaretli dosya takımı sunulmuştur, işlerin
kolay bulunup anlaşılması için bu dosyaya numaralı bir liste bağlanmıştır.
3- Bu seferki Büyük Kurultayımızdan evvel toplanan vilâyet kongrelerince
tesbit olunan dilekler, vilâyet başkanlıklarından gelmiş ve bunlar ilgileri itibarile
ayırdedilerek bakanlıklara gönderilmişti. Bu dileklerin asıllarile bakanlıklardan
gönderilen karşılıkları (C) işaretli dosya olarak takımı ile sunuyorum. Bütün bu
dileklerin Kurultayca kolayca incelenmesi için işler hulâsaları yapılarak bakan
lıklara göre ayrı ayrı tasnif edilmiş ve her işin yanında da dileği yollayan
vilâyetin adı işaretlenmiştir. Dilekler Kurultayın ana işleri arasında bulunduğun
dan bu hulâsalar basılıp üyelere dağıtılmıştır.
Partimizin Dördüncü büyük Kurultayına Umumî idare Heyetinin candan bağ
lılığını ve derin saygılarını sunarım.
C.H.P. Genel Kâtibi
Kütahya Saylavı
R. Peker"
"Partinin Dördüncü Büyük Kurultay Yüce Başkanlığına
Geçen Kurultaydan şimdiye kadarla dört yıllık merkez katı hesab hulâsalarını
partimiz nizamnamesinin (40) inci maddesine uyarak Büyük Kurultaya sunuyo
rum.
Bu dört yıla aid bütün hesab muameleleri parti genel başkanlık divanınca
konan usul yolundan yine ayni divanın tayin ettiği murakiblerce her dört ayda bir
dikkat gözünden geçirilmiş ve raporlara bağlanmıştır. Bu raporlarla beraber
hesaba aid bütün kayıtlar ve kâğıtlar Yüksek Kurultayın emrine hazırdır. Parti
Umumî idare heyetinin Yüce Başkanlığa ve yüksek Kurultaya candan bağlılığını
ve saygılarını sunarım."
C.H.P. Genel Kâtibi
Kütahya Saylavı
Recep Peker
Oturuma, Kurultaya gelen tebrik telgraflarının okunmasının ardından son ve
rildi.
12 Mayıs 1935'teki ikinci toplantının birinci oturumu ise hesap komisyonunaait raporun okunması ile başladı. Bu rapora göre:1
531 a.g.e., s.29-31
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1931 başlangıcından 1935 yılı nisan sonuna kadar dört yıl içinde (1.480.022)
lira (94) kuruş gelir, (1.310.649) lira (43) kuruş gider tahakkuk ederek (169.373)
lira (51) kuruştan ibaret gelir fazlası ve 1935 yılı mayıs ayına devredilmişti.
Defterler, sarf belgeleri çok düzgündü ve harcamalar muhasebe kurallarına
uygun bir şekilde yapılmıştı.
1 Haziran 1931 tarihinden başlayarak paraların hepsi bankaya yatırılmış ve
harcamalar çeklerle yapılmıştı.
Genel başkanlık divanı tarafından üç kişiden oluşturulan denetim heyeti her
dört ayda bir hesab işlerini incelemişti. Buna göre; bütçe dışında hiçbir harcama
yapılmamıştı. Hesab işlerinde görülen düzgünlük takdire lâyik ve karşılığı ol
mayan hiç bir harcama yapılmamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Mayıs 1931'den 30 Nisan 1935 sonuna kadar
dört yıllık gelir ve gideri ise şöyleydi:
Gelir
Lira Kş
90.305.36

1930 Malî Yılına aid 1931 Mayıs ayı geliri (bir aylık)

303.340.15

1931 Malî Yılı geliri (on iki aylık)

349.373.28

1932 Malî Yılı geliri (on iki aylık)

307.994.82

1933 Malî Yılı geliri (on iki aylık)

428.509.33

1934 Malî Yılı geliri (on bir aylık)

1480.022.94

Genel gelir tutarı

Bu rapor oylanarak kabul edildikten sonra, Program ve Nizamname Komis
yonu sözcüsü söz alarak yeni program ve nizamnamenin yalmlaştınlması sırasın
da oluşan bazı hataların giderilmesi için bilgi verdi. Ardından ülkenin çeşitli
yörelerinden gelen tebrik telgrafları Kurultaya arz edilerek oturuma son verildi.
13 Mayıs 1935'te açılan üçüncü oturumda ise Program ve Nizamname
Komisyonun şu raporu okundu.
Program ve Nizamname Encümeni Mazbatası;
Kamutay Yüksek Başkanlığına
Dördüncü Kurultaydan 9. V.1935 tarihinde gönderilen Cumhuriyet Halk Par
tisinin program ve nizamnamesi 10. VI935 tarihinde Şemseddin Günaltay'ın baş
kanlığı altında toplanan encümenimizde partinin genel kâtibi Recep Peker hazır
olarak konuşuldu:
Programın ana özleri üzerinde Peker'in izahları dinlendikten sonra mad
delere geçildi.
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Programda bütün siyasal ve soysal ekonomik esaslar Türk devriminin özel
benliğine uygun vasıflar çerçevesi içinde büyük bir dikkat ve kavrayışla yerleş
tirilmiştir.
Çağımızda göz önünde tutulması ve yerine getirilmesi zarurî olan bütün ih
tiyaçlara dokunulmuş, partinin umde olarak kabul ettiği şeylerin ulusun ruhunda
ve yurdun içinde yerleşmesi için bütün kuvvetlerin hareketli ve işe sarılmaları
esası kurulmuştur.
Programda bütün yurddaşları işine, toprağa bağlamak ev sahibi yapmak
ekonomik alanda yurddaşların menfaatlerinde birlik, düzen, birbirleri aleyhine
genişlemelere meydan vermemek gibi tedbirler alınmıştır. Bununla beraber iş
adamlarının hayat ve geçim yollarında uğrayabilecekleri zorlukların önüne geç
mek her yurddaşı üzerinde yaşadığı toprağın nimetlerinden faydalandırmak öz
leri geniş bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. İlk tahsilin bütün halk arasında
yayılıp kökleşmesi, halkın bedenî, sıhhî ve fikrî terbiyesinin bu günkü hayatın ve
çağın icaplarına uygun bir mükemmeliyet ve ehemmiyetle büyütüp yetiştirilmesi
programda başlı başına yer tutmuştur.
Bunun ardından söz alan Recep Peker yeni program hakkında şunları söy
lemiştir:
Arkadaşlarım,
Partimizin doğuşu ve ilerleyişi, yurdun kurtuluşuna ve yeni Türkiye devletinin
kuruluş ve ilerleyişine bitişik, onun içinde ve onunla beraber, yüce ve bütün yer
yüzü için enteresan bir hayat hadisesidir. Bunun gibi ve bundan dolayı parti,
bütün doktrin ve prensiplerinde, baştan bu güne kadar kurduğu, ve kovaladığı
yolları her hangi bir nazariyecilikten değil, hayattan hayatın kendisinden ve bizi
etraflayıp kuşatan, kaplayan, özel ve genel şartların heyeti umumîyesinden alıp
tespit etmiştir. Şimdi konuşulmak için yüce katınıza sunulan parti programı taslağh geçirdiğimiz dört yılın görgülerinden ve tecrübelerinden faydalanarak,
günümüze ve ilerimize uygun bütün imkân ve şartlar göz önünde tutularak, hazır
lanmış ve yüce kurultay tarafından konuşulabilecek değerde olduğuna inanla,
konuşmamıza, incelememize, çalışmamıza, verilmiştir.
Bu hazırladığımız, yalnız kendimize, kendi yaşayış ve şartlarımıza göre de
yapılmamıştır. Büyük bir ilgi ile acunun fikir, kültür, politika ve ekonomi alemi
içindeki gidişi göz önünde tutularak kendi yollarımız kendimize göre çizilmiştir.
Bu eser partimiz gibi yüce ve ulusal bir varlık için dört yıllık hareket düsturu ola
cak kıymete getirilmek üzere bütün iç ve dış cereyanlar, ve gidişler karşısındaki
şartlara göre kendi halimize en uyan bir şey olduğu kanaatiyle kurultaya gön
derilmiştir.
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Arkadaşlar, bunu partinin yüce varlığı olan kurultayda iyiden iyiye inceleyip
görüşebilmek ve ilerdeki dört yılın düsturlarını kuvvetçe ve değerce üstün kıymet
te tesbit edebilmek için, arkadaşların daha önden hazırlığa esas olan ana fikirleri
anlayıp kavramalarında faydalar vardır. Bunu ben yeni program encümende
konuşulurken tecrübe ettim. Oradaki izahlarım maddeleri, kısımları müzakerede
kolay anlaşmaya yardım etmiş oldu. Bu sebeple aynı vazifeyi aynı güdüşle
katınızda da yapacağım.
Arkadaşlarım, yeni taslakta da partinin ilk günlerinden beri bize değişmez yol
olarak çizilmiş olan devrimcilik ana yoludur. Partinin ana prensiplerine sadaka
timizi daha kuvvetle tekrarlıyoruz. Parti programımızda, sosyal bakımdan,
ekonomik bakımdan, her hangi sağ ve sol telakkilere imkân bırakmayacak bir
açıklık vermek için, yeni taslağın hazırlanmasında bilhassa dikkat gösterilmiştir.
Yeni taslak, ilerideki dört yıl içinde partinin bir temel programı halini aldıktan
sonra öyle sanıyoruz ki, bu partiye bağlı olan her yurttaş kendisi için çizilmiş
olan yolu, sağa sola ayrılık imkânını bulmaksızın, prensiplerimizi dümdüz yoldan
kovalayacaktır. Ondan başka bizden olmayanlar da bizi daha iyi anlayacaklar,
bizden başkalarına benzetiş yolunda söylenmiş, yazılmış yanlış fikirlerin tekrar
lamasına yeni programımız kabul olunduktan sonra hiç meydan kalmayacaktır.
Bizi bizden başkalarına benzetiş yolundaki her hangi bir söz ve yazı karşısında,
biz de onlara daha açık ve aydınlık yolda cevap vermek için hazır bulunacağız.
Arkadaşlarım, yeni programın göze çarpan ve kendini duyuran başlıca
farikası yeni Türkiye 'de zaten baştan beri devletle bir ve beraber çalışan Cum
huriyet Halk Partisinin varlığı, ile birbirlerine daha sıkı bir surette yaklaş
masıdır. Esasta partinin ana vasıfları olan cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık,
devrimcilik, devletçilik ve laiklik yeni program onaylandıktan sonra yeni Türkiye
Devletinin de vasıfları halini alıyor.
Kendi üzerinde derin konuşmalara mevzu olacak kadar ehemmiyetli görül
mesi tabiî olan bu noktayı, bu kürsü konuşuşunun müsait bulunacağı çizgiler için
de aydınlatmak için mümkün olduğu kadar kısaca fikirlerimizi söylemeği faydalı
bulmaktayım.
Arkadaşlar, biz cumhuriyetçiyiz. Bugünkü Türk Devleti bir cumhuriyettir.
Bunun üzerinde parti ve devletin yakınlaşması bakımından bir yenilik mevzubahis
değildir. Çünkü Türk Teşkilât-ı Esasiye Kanununda -Türkiye Devleti bir Cum
huriyettir- denmektedir. Ve bu kanunun bu hükmünden başka hükümleri, malum
olan usullerle prosedürlerle değişebildiği halde, bu vasıf kanunda değişmez bir
nokta olarak yazılıdır. Fakat kültürde, siyasada, ekonomide, bütün anlayış ve ileri
gidişlerde, yeni Türkiye devletinin fiili bir hal olarak esas tuttuğu diğer beş vasıf
bugüne kadar devletin mevcudiyetinde bir kayıtla ifade edilmiş değildir.
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Arkadaşlar, ulusçuluk bir parti vasfı olarak kalsın, devlet kanununda, devlet
vasıfları içinde yer almasın. Bu, ne doğru, ne hakikate ve ne de devletin varlığının
müeyyidesiyle ana fikirleri ve ihtiyaçlarına uyar bir fikir değildir. Türkiye Cum
huriyeti olacak, fakat milliyetçi olmayabilir, yani arsıulusal cereyanlara Tür
kiye'nin kafası ve kapısı açık bulunabilir. Bu fikrin doğruluğunu kim kabul eder.
Cumhuriyetçi olmayan bir Türkiye 'nin varlığı nasıl tasavvur edilemez bir hal ise
cumhuriyetçi de olsa milliyetçi olmayan bir Türkiye 'nin şan ve şerefle ve aynı
zamanda zorluklarla dolu istikbal yoluna gidişi de o kadar zayıf ve topal kalmaya
mahkûmdur. Cumhuriyetsiz fakat milliyetçilik iddiasındaki bir Türkiye ne ise
milliyetçi olmayan bir cumhuriyetçi Türkiye zihniyetini de onun gibi görmek en
doğru bir düşünüş olur. ileri yaşayışımızın emniyeti için ulusçuluk vasfımız o
kadar mühim ve o kadar üstündür.
Coğrafya bakımından Türkiye dünya içinde öyle bir vaziyettedir ki şimalden,
cenuptan, doğudan, batıdan her taraftan, her çeşit rüzgârlar bizim üzerimizden
geçer. Yurdumuz için coğrafî bakımdan bu her cereyana maruz kalış hali, fikir,
politika propagandaları bakımından da aynıdır. Anarşist, marksist, faşist, hilafet
çilik, ve beynelmilelcilik propagandaları ve buna benzer bir çok propagandalar
hep üstümüzden geçer. Bütün bunlar karşısında Türkiye ancak sıkı bir ulusçuluk
imanına sarılmış olmakladır ki bir başka başka ve zehirli cereyanlara karşı ken
dini koruyabilsin. Bu cereyanlar karşısında Türkiye halkını korumak için şimdiye
kadar partinin ana vasıflarından biri olarak sayılan ulusçuluk kilidi ile Tür
kiye 'nin kapısını sımsıkı kapamak için bu vasıf da devlete mal olacaktır.
Biz halkçıyız. Bizim halkçılığımız anladığımız manadadır. Başka bir çok yer
lerde de popüler, popülist gibi adlar taşıyan halkçılık davasında bir çok partiler
vardır. Fakat bizim önemli bir vasfımız olan halkçılık onlarınki gibi bir klişeden
ibaret değildir. Biz her yurttaşın elini yurttaş olarak sıkarken, beraber çalışırken,
onda saygı ile tanımaya değer vasıflar görür ve her vatandaşı müsavi haklı
müsavi şerefli, insan olarak tanırız ve imtiyaz davasında bulunmayan yurttaşlar
kütlesini halktan ve halkçı olarak tanırız.
Biliyorsunuz eski programımızda halkçılık vasfı gayet ehemmiyet verdiğimiz
bir noktadır. Bugünkü programımızda da yer alan bu nokta devletin vasıfları
arasında yer alacaktır. Türkiye 'de sınıf yoktur, cins yoktur, imtiyaz yoktur. Mıntaka menfaati, derebeylik, ağalık, aile, cemaat imtiyazı fikirleri yoktur. Tür
kiye 'de değer ancak bilgi üstünlüğü kapasite ve çalışma ile yükselebilir. Bir
taraftan işçilerin çokluğu ve parti kuvvetine dayanan kuvvetle ulusal çalışmanın
ahengini bozacak zorlu hareketlerine ve öte taraftan sermaye sahiplerinin büyük
iş sahiplerinin para ve varlık gücüne dayanarak işçilerinin haklarını çiğ
nemesine yol bırakmıyoruz. Binaenaleyh sınıf kavgası, tahakküm, imtiyaz zih706

niyetlerini kökünden silen bir zihniyet, memleketin zihniyetini tamamlayacaktır.
Ancak bizim istediğimiz ve anladığımız manada halkçı olmakdır ki milliyetçiliği
en temiz ve saf bir değere çıkarır. Sade milliyetçilik Türk vatanının sınırı içinde,
dil birliği, kültür birliği ile mazi hatıralarına ve gelecek zamanın emellerine
bağlılıkla birleşme yapar. Fakat bu anlayışta birleşmemiş olsa, daha içinde,
sınıf, imtiyaz çarpışmaları kaynayan yani halkçı bir duygu ile birleşmemiş olan
bir ulus yılgını hak ve şerefte müsavi teklerden kurulmuş bir ulusal birlik kitlesi
vücude getiremez.
Ulus yığını bu saf duygularla halkçı olmalıdır ki halk yığınları ulusçuluğun
yaptığı büyük kuvvetle birbirini seven birbirine bağlanan büyük bir varlık teşkil
edebilsin. Ondan sonra arkadaşlar, biz devletçiyiz, fiili olarak hükümetçe de, par
tice de devletçiyiz. Buna karşı olanlar- liberallik de serbest olsun diyorlar.
Arkadaşlar, bunun ne demek olduğunu, davanın ehemmiyet ve değerini hep
iniz anlarsınız. Liberal sistem demek bugün bu ulusun varlığında gözlerimizi
kamaştıran, en büyük muvaffakiyet yollarını kapamak demektir. Biz devletçi ol
masaydık paramız bugünkü kıymeti temin edilebilir mi idi?
Dış ticaret ve ödeme denkliğimiz sanayiin koruma altında doğması ve yaşa
ması mümkün olur mu idi? Biz devletçi olmasaydık memleket evlatlarının akıtıl
mış olan yüce kanları pahasına elde edilen Türk vatanında memleket malı yerine
ecnebi malının serbestçe satışına yurt kapıları açık kalır, ecnebi malları Türk
pazarlarını istilâ ederdi. Bir devletin düşman silâhından ve ordusunda mahfuz
olması kâfi değildir; ayni zamanda millî pazarları ecnebi manüfaktürün istilâsın
dan da mahfuz kılmak lâzımdır. Bu gün rahat yaşıyoruz, yurt kurtulmuştur derken
iç pazar ecnebi ürününün istilâsı altında mahvolmaya mahkûm bulundukça
yarınımız için en derin yoksulluk ve felâketlerin varlığımızı saracağına şüphe et
memelidir. Şu halde, devletçilik de bir parti vasfı olarak kalmamalı devletin
vasıfları arasında yerini almalıdır. Bunu bir söz değil içinde bulunduğumuz dev
rin bir hayat meselesi olarak kaydetmeliyiz. Lâiklik ve devrimcilik hakkında söz
söylemeyi artık bulurum. Çünkü bu iki mefhum olmayınca yeni devlet varlığının
dayandığı iki dayanak direği kökünden yıkılmış olur. Her şeyimiz tamdır, düzeni
miz yolundadır der de devletin tekâmül usulüyle ileri gitmesini muvafık bulacak
olursak, ileri gitmek için bütün müşkülleri yenmek hususunda da bu suretle
hareket edersek yalnız ileriyi değil şimdiye kadar elde ettiğimiz bütün inkılâp net
icelerini de tehlikeye düşürmüş oluruz; Bu anlayış devrim fikrinin anası olan Kut
sal heyecanı söndürür. Bu asırların biriktirdiği kokmuş fikirlerden mülhem karan
lık yollara dönmekten ve dünyanın bugünkü ilerleyiş hızına ayak uydurmayı
bırakarak dirlik ve adamlık savaşında yüzgeri etmekten başka bir şey değildir.
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Şu halde partimiz yıllardan beri kendisine çizdiği ana vasfı devlete mal et
mekle ulusun yaşama kudretini koruma yolunda en iyi ve en ileri bir kuvvet adımı
daha atmış olacaktır. Arkadaşlar bu yoldaki fikir akışımı tamamlamak için yar
dımcı olacak bazı şeyler daha söylemek isterim. Biliyorsunuz ki insanlık, ilkin
feodal bir idare devri geçirdi. Yer yer şahsî arzuları tek adamın tahakkümlerini,
tek ailenin kaprislerini tatmin edici yollardan devlet sistemleri uzun asırlar dün
yada hüküm sürdü, insanlar bu esirlik devrinden çıkmak için ihtilâller yaptı:
Yer yer ihtilâl ateşleri yandı. Bütün bunların neticesinde insanlığa bir hür yaşa
ma devri geldi. Ve feodal devlet tipi yıkıldı.
Onun yerine liberal devlet kuruldu. Liberal devlet acıklı esirlik devirlerinden
çıkmış insanlığı bu hür yaşayış sarhoşluğunun tesiri altında bulundurduğu
zamanlar liberalizm aldı yürüdü. Onun ana çizgileri olan haklarda hürriyetin ve
çalışmada hürriyetin tatbik edilişleri zamanla derin suiistimallere uğradı.
Haklarda hürriyeti suiistimali insanları yıkıp çürüten bir anarşi devrine
götürdü. Herkes kendisini hür sanıyor, kendi varlığının hürriyetini sınırsız bir
genişlikte kullanırken kendi öz varlığının yanında bütün tek varlıkların yekûnunu
da korumak ödevinde bulunan devlet kudretinin masuniyetini hiç göz önüne al
mıyordu. Herkes her şeyde hür tek tek olacaktı; hepsi bir tarafa çeken, hepsi bir
birini yıpratan ve devleti düşüren fikirler, sözler yazılar sürüp gitti. Beşeriyet
medenî kabiliyetlerin bol meyvalarını almaya imkân bulunca beraberlik yerine
anarşinin tesiri altında uzun müddetler bocaladı durdu. Ekonomi alanında
liberalizmin tatbikleri de daha az fecî olmadı. Büyük sermayeli insanlar kullan
dıkları işçileri ve fabrika ürünlerini vücude getirmek için muhtaç oldukları ilk
maddeyi yetiştiren ve nihayet büyük istihsali temin eden koskoca müstahsil kit
lesini baştanbaşa istismar ettiler. Bunun neticesinde bütün hakları çiğnenenler,
liberalizmin yaptığı çatışmalardan doğan bu büyük nefret duyguları içinde karşı
karşıya cepheler kurdular, boğuştular, insan yığınları ardı arası gelmeyen bir
kavga içinde yaşadılar. Liberal devlet sinesinde her türlü zarar ve karışıklık ve
kavga unsurları yaşamaya müsait bir zemin buldu. Çünkü herkes bir şey yaptı.
Arkadaşlar üzerinde daha çok durmaya değer bulmadığım bu mevzuu bitirmek
için liberal devlet tipinin de bütün bu sebeplerle artık can çekişmekte olduğunu
söylemeliyim. Feodal devlet battı, onun yerine gelen liberal devlet de kendi için
den tefessüh neticesinde dünyanın her yerinde çöküyor. Yerine çeşit çeşit devlet
tipleri kuruluyor. Arkadaşlar, feodal devletten sonra gelen liberal devletin yıkılışı
ulusal devletin doğuşu devrini getirmiştir. Ulusal devlet keyfi bir idare demek de
değildir. Bizim anladığımız ulusal devlet, nizamlı bir idarede herkesin özel teşeb
büsü demektir. Bir takım insanlar "liberal devlet çöküyor, onun yerine sınıf dev
leti geliyor" diyorlar: biz "hayır"diyoruz.Liberal devlet yerine kurulacak olan
708

sınıf devletinin, er geç mutlaka doğru yolu bulacağına ve muvaffakiyeti ancak
ulusal devlet yoluna girmekle bulacaklarına kani bulunuyoruz.
Arkadaşlar, Türkiye 'de ulusal endüstri ilerlemektedir. Devlet kendi yapıcılık
kuvvetini her alanda göz kamaştıracak bir muvaffakiyetle tebarüz ettirmekte iken
hususî teşebbüslere açık bulunan sahada da bir çok işler her gün ileri gitmektedir.
Bütün bunların neticesinde memlekette geniş bir işçi sınıfı türemektedir. Endüs
tride açılmamız neticesinde mevcud işçilerimizin sayısı artacaktır, gerektir ki, bu
ileri gidişin tabiî neticesi olarak artacak olan işçi sınıfları, arasında klasik sınıf
mücadelesi, liberal devletin her fena cereyana açık ruhunda doğup onun içinde
beslenmiş olan ve ona karşı cephe alıp çalışmış bulunan ve gaye olarak onun ye
rine bir sınıf tahakkümü devleti kurmayı güden noktai nazarı takip eden cereyan
lar, ulusal Türk devletinin değerli evlatlarından ve yurddaşlarından ibaret olan
bu yeni genç Türk işçi sınıfının zehirlemesine ön vermesin, ve bu genç tabaka yurt
için olduğu kadar kendileri için de felaket getiren yalnız duygularla zehirlen
mesin.
Onun için yeni doğan bu işçi sınıfının patronlarla münasebatı noktasını bütün
parti programının baştan aşağıya yazılışında ve anlaşılışında ruh olan ahenk, an
laşma, uyuşma haline irca ediyor. Aralarında uyuşma yolu yetmezse devletin ko
yacağı hakem yolu çatışmaları önleyecektir.
Programda Türkiye 'de grev ve lukavt sınıf çarpışması yasak edilecektir.
Fakat bu yasak oluşun yanında, herhangi bir sermayedar fikrinin, kendisi
kadar bu memleketin halkçılık zihniyetinden dolayı, bir evladı olan işçiyi, haksız
yolda tazyik edememesini temin etmek de lâzımdır. Onun yanında bir işçi kit
lesinin topluluğuna tesanüt kabiliyetine güvenerek devlet varlığında esas olan
sanayi mevcudiyetini tahrip etmesine de müsait bulunmamak gerektir.
Bunun için grev ve lukavtı yasak eden yeni programımız onun yanında işçi ile
iş verenin münasebetlerinde, anlaşmalarını esas olarak koyuyor. Şu halde acaba
korporatif bir devlet düşüncesi mi hakimdir, fikri hatıra gelebilir. Bunu da kar
şılamak için programımızda bir önemli madde vardır. Onu hatırlatayım: Tür
kiye 'de istismarcı yolda çalışacak tröstler ve karteller de yasak olacaktır. Bilir
siniz, nasıl Marksist sosyalist fikri bir ulusu içinde sınıf duygusu ile besleyerek
parça parça çatışma saflarına ayırır bir sınıfı öteki sınıf aleyhine uğraşan sürük
leyici telkinler yaparsa, müstahsillerin aralarında birleşmeleri ve el ele vermeleri
müstehlikler aleyh*:,e ilk bakışta bariz görünmeyen fakat hakikatta zararlı olan
bir başka çeşit sınıf mücadelesine yol açar.
Halbuki biz Türk varlığında bu müstahsiller müstehlikler yatışmasına da yer
vermeyeceğiz. Her gün kendisine maliyet fiyatından kat kat fazla bir fiyat empoze
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edilmek vaziyetinde bulunan ve istismar edenlere karşı yüreği nefretle dolu bir
müstehlik kitlesi meydana çıkmasının da önüne geçmeyi esaslı bir prensip tutmuş
oluyoruz.
Ulusçu vasfımızın mükemmeliyeti yuva bağı ile, toprak bağı ile aileci
hüviyetimiz birden görünür. Türkiye 'deyurddaş yuva sahibi olacak, ev sahibi ola
cak, Türk vatandaşı toprağında sahip olacak ve çiftçi topraklanacaktır. Nihayet
bütün bunların yekûnu olarak Türk ulusu toprağına, işine, yuvasına bağlı olarak
her türlü zehirli rüzgârlardan ve zararlı dağıtıcı fikirlerden telkinlerden korun
muş olacaktır.
Arkadaşlar, yeni program her şeyde plân ve program istiyor. Bilirsiniz ki
bizim bir demiryolu programımız vardır. Zaman zaman bizim partimize, hüküme
timize ve çalışmalarımıza hafif görüşlü bazı insanlar tarafından isnatlar yapıldı.
Bundan dört yıl evvel yazılı programımız yoktu, nizamname vardı. Ana prensip
lerimiz kısaca orada yazılı idi. Biz her şeyden önce yazı sonra iş değil, önce işi
sonra yazıyı tercih ettik. Demiryollarına başladık. Devlet bunu kendi varlığına
esas edindi. O zaman şimdikinin yarısından az olan devlet bütçesinin üçte birini
bu işlere veriyorduk. Bunu yaptığımız zaman bu iş programsız yapılıyor diyenleri
biz dinledik. Sanayi kalkınmamız için vakit irişti. Önce bu iş için yapılmış olan
ayni şikâyetler kulağımızdadır. Devlet ekonomisinde plân yoktur dediler. Ar
kadaşlar, plân gerçi yazılı çizili bir şeydir amma, büyük plân bütün bu ana fikir
leri idare edenlerin ruhundaki kafasındaki büyük enerjinin, büyük anlayışın
tekasüf etmiş heyeti mecmuasının halidir. Yazılı plânları beşeriyet çok görmüştür.
Büyük ana plân yazıda ve çizide değildir. Yeni Türkiye 'nin kuruluşu ve doğuşu
fikir olarak büyük dimağa düşüp orada yeni doğan bir yıldız gibi ilk parladığı
günden beri Türkiye 'de ne oldu ne oluyor, ne olacaksa bunun hepsi büyük eserin
ana plânına, büyük bir anlayışlar ve heyecan ateşi içinde istikamet verişindedir.
O plân bütün plânların ana plânıdır. Hülâsa bu programda bu plân umumî men
faatler noktasından gerek olan her ekonomik teşebbüste devletin yapıcılık saha ve
selâhiyetini açık bulunduruyor. Devlet kendi yapacak ve kurulmasını teşvik ve
himaye ettiği endüstriyi kontrol da edecektir. Arkadaşlar, Türkiye 'de hususî teşeb
büslere bırakılmış herhangi bir iş yalnız teşebbüsü alanların kabiliyetinden kuv
vet alarak büyümüyor. Türkiye, gümrük kapılarını büyük duvarlarla örmüştür.
Millî sanayii ilerletmek için her kolaylığı ve her imkânı temin etmiştir. Devlet
bütün bu yardımlarla beslediği ulusal endüstrinin kontrolsüz çalışma ile ulusu is
tismar etmesine kayıtsız kalamaz. Türkiye 'de ticaret serbestliğinin yanlış anlaşıl
maması için de bir noktayı izah edeceğim.
Programda ticaret serbestliği eskisi gibi kalıyor. Fakat sermaye normal
çalışacaktır. Rasyonel istihsal için sermaye tekniğe istinat edecektir. Normal
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çalışmayan sermayenin himaye ve teşviki mevzuu bahsolmaz. Arkadaşlar, bu bah
si daha fazla uzatmadan kredi bahsına geçiyorum. Krediler için yeni programda
mühim noktalar vardır. Tatbikat ilerledikçe toprak ürüncüsü ile beraber her küçük
sanat sahibi, esnaf, balıkçı, süngerci her çalışma kolu kendisine normal şartlar
içinde kredi bulabilecektir. Emlâk Bankasının şimdiki şekline de program dokun
muştur. Mevcut dar sermayenin dar bir mıntakada akar ve irad getirici binalara
tahsisi yerine geniş mıntakada yurddaşa yuva teminini gözetiyoruz. Büyük akar,
depolar, apartmanlar sahiplerine kredi verilmeyerek yurddaşı yuvalamak üstün iş
sayılacaktır
Arkadaşlar, programımızın zaten özünü söyledim. Parti hükümetinin ken
disine önemli iş edindiği, Türk köylüsünü topraklandırmak işine de yeni program
da yer veriyor. Bunun için hususî istimlâk kanunları yapılmasını göz önünde
tutuyoruz. Tabiidir ki teşkilâtı esasiye kanunu da icab ederse diğer kanunlar gibi
buna göre düzeltilecektir.
Arkadaşlar, Türkiye'de teklerin menfaati umumun menfaati sınırı içinde
bulunacaktır. Bu sade bir edebiyat değildir. Bu, bugünkü hayatta gerçekleştiril
mesi gerek olan bir düsturun tam ifadesidir. Bugünkü dünya durumunda, genel
varlığı düşkün olan bir devlet ve ulus içinde kendisini gerçekten o ulusa, o dev
lete bağlı sayan bir yurtdaşın, ne kadar şahsî varlığı, ne kadar parası olursa ol
sun, kendi başına mesud olmasına imkân yoktur. Arkadaşlar, bugün zenginlik de
ferdî olmaktan çıkmıştır. En büyük varlık sahibi olanların en çok kazanmış olan
ların bile parası millî paranın durumuna bağlıdır. Şahsın parası devletin ve
ulusun hakikî kuvvetine dayanmıyorsa bu bir gece içinde mahfolabilir. Bir millet
tehlike içinde iken herhangi hakikî bir vatandaşın, bu umumî tehlikeden masun
kalmasına imkân yoktur. Ulusal bir tehlike her kese tesirini yapacaktır. Bunu an
layışı kıt olanlar için anlatıyorum. Yoksa sizin bu sözlere ihtiyacınız yoktur. Dev
rimizde başının bağlı olduğu ulusun umumî şartları düzgün gitmezken tek adamın
ne huzur ve ne de şeref noktasından güler yüzlü olmasına imkân yoktur. Şu halde
programda tek adam menfaatini umumî menfaatin sınırı içinde göstermekle bir
hakikati ifade etmiş oluyorum. Arkadaşlar, yeni programda devletçiliğin tarifini
açık bir halde koyuyoruz. Eski programdaki tarifte "umumî teşebbüs serbesttir,
devlet de iktisadî bakımdan istediği şeyleri yapmakta serbesttir." diyorduk.
Sağımızda koyu liberaller ikinci cümleyi almadan diyorlar ki bana devlet karış
maz. Benden ne hesap sorabilir, ne beni kontrol edebilir, ne yapacağım işin
mahiyetini ne kullanacağım ilk maddeyi, ne müstehlikten isteyeceğim fiyatı, ne
kullandığım işçinin hakkını sorabilir. Öte tarafta bir kızıl marksist de her şeyi
devletin yapacağını hususî teşebbüse bir şey bırakılmayacağını ifade ediyor.
Hakikat ne öyle, ne de böyledir. Bu noktayı yeni program aydınlatıyor. Bizim dev
li!

letçiliğimizin hakikî manası hususî teşebbüsün serbest kalmaması değildir. Biz
hususî teşebbüs alanını da daha geniş bir hale getiriyoruz. Ekonomi gibi bayın
dırlık kültür işlerimiz teşkilâtımız halk terbiyesi teşekküllerimiz hep plânlaştırılacaktır.
Ulusça teşkilâtlanma, halk terbiyesi işlerimizde planlanacaktır. Bütün bu iş
ler görülebilen çizgiler halinde, hükümetin, hepimizin müşterek kovalayışımızın
kolaylaşması için vuzuhlu hale getirilecektir. Bu plânlanış içinde ekonomi
alanında hususî teşebbüs, umumî teşebbüs hep ana çizginin içinde yer alacaktır.
Türkiye, politik bakımdan olduğu gibi ekonomik bakımdan da bir iş bütün
lüğü arz edecek hale gelecektir. Yeni program bu birliği ve bu manayı hassatan
tespit etmiştir.
Arkadaşlar, devletin teşkilâtlanmasının yanında ulusça teşkilâtlanma bir ana
fikirdir.
Devlet teşkilâtı büyük bir varlık ve kuvvettir. Bizim anlayışımıza göre egemen
lik kaynağından kuvvetini aldığımız ve bunun da sade bir sözden ibaret ol
madığına inandığımız ulusu, devlet teşkilâtının yanında onunla beraber, onun
içinde, ona kuvvet olacak surette kıymetlendirmek için bu toplanışa ve bu birleş
meye ihtiyaç vardır.
Şimdi burada Türk gençliğinin yavaş yavaş ilerleyecek teşkilâtını göz önüne
alıyoruz. Ve buna programda yer veriyoruz. Gençlik için okunacak maddelerde
göreceksiniz ki yüksek bir gençlikten yurdun istediği yüksek vazifeleri program
da, bunların teşkilâtına dokunan kısımlarda sayıyoruz. Klâsik mektep terbiyesin
den başka halk yığınlarını geniş bir halk terbiyesine kavuşturmak için -göğsüm
kabararak söylüyorum- Atatürk'ün bu yüce kürsüden övücü bir dille bahsettikleri
halkevlerini halk terbiyesine esas olacak bir şekilde genişleteceğiz. Ayrıca genç
liğin terbiye edilip yetiştirilmesine önem vereceğiz. Arkadaşlar, gençlik ter
biyesine, yığın terbiyesine dokunurken, halkı ve gençliği kafasını kullanmadan
yat dediğimiz zaman yatar kalk dediğimiz zaman kalkar sürüleşmiş bir yığın
haline getirmek istemiyoruz. Öte taraftan programımızda disiplin sıkı bir yer al
mıştır. Her zorlu işin başarılmasında muvaffakiyet temin eden şey disiplindir. Tür
kiye 'nin şimdiyi kadar yendiği ve bundan sonra da yenmesi lâzım gelen işleri
küçümsemek doğru değildir. Onların, büyük vasıflarla üeri gynlere hazırlanacak
birer mevcudiyet olduklarını hatırdan çıkaramayız. Onların toplanma, birleşme
ve çalışmalarında disiplinin çok büyük yer ve rolü olduğunu önemle göz önünde
bulundurmalıyız. Fakat bunun yanında hiç bir kimseyi misal getirmeden nefsimi
geri tutarak şunu da söylemek istiyorum. Türk gençliğini zekâsını kullanmadan
itaat eder hale getirmek, bizim maksadımız dışındadır.
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Biz partice inanıyoruz ki millî sermayelerin en büyüğü en değerlisi millî
zekâdır. Ve o beslenmelidir. Millî zekâyı söndürüp öldürecek ve inanmadan, bil
meden beraberliğe yürüyecek bir varlık bugün için bir disiplin manzarası gös
terir, fakat bu şekilde yürür gibi görünen bir varlığa günün birinde zorlu hadis
elerin şiddetli tokmağı vurduğu zaman dıştan kuvvetli, millî varlık gibi görünen o
topluluk, onun prensiplerini hazmetmediği, kafasını ona inandırmadığı, kalbini
ona vermemiş olduğu için zorlu vaziyetler karşısında derhal dağılmaya çökmeye
mahkûm olur.
Biz Türk gençliğini disiplinli, bir gençlik halinde bulundurmalı fakat manevi
varlığını yükselterek ruhlarını en iyi icaplara göre beslemeliyiz. Her hangi bir
güçlü darbe karşısında kafasını kullanmasını bilecek, teşebbüs alma, karar ver
me ve zorlukların üstüne varma gibi yüksek hassalarla onları zor vazifeler için
yetiştireceğiz.
Türk işçisini ve esnafını da teşkilâtlandırmak programımızda yer almıştır. Bu
teşkilâtlandırış bildiğimiz klasik işçi teşkilâtlanmasından başka üstün ve ulusal
fikirlerle olacaktır. Biz onları devrini yaşamış, hükümleri geçmiş ve ihtiyarlamış
olan sosyalist cereyanların verdiği yurt içinde yurttaşa karşı mücadele yollariyle
değil kendi ulusal anlayış ve zihniyetlerimizle kuruma bağlıyacağız. Türk işçileri
bir kavga, bir ayrılık unsuru olmayacaklar onlar ulusal Türk devletinin bekasına,
varlığına içten inanarak yardımcı bir destek olacaklardır. Programda kültür işin
de prensipli ve programlı çalışma hususî bir madde ile tespit edilmiştir. Yeni
üniversitelerin açılması önem verilen bir nokta olarak kaydedilmiş dil, tarih ve
güzel sanat işleri kuvvetle izlendirilmiştir. İlk tahsil için yeni birformül teklif edil
miştir. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu müşterek bir derttir. Bu, ulu Atatürk'ten biz
lere kadar, halk yığınlarına kadar her Türkün bir gün önce kotarılmasını is
tediğimiz büyük meselelerden biridir. Dün gün doğuncaya kadar çalışan kurultay
dilek encümeni de buna uzun zamanını hasretmiştir. İki milyona yakın çocuk oku
mak ihtiyacındadır. Bunun ancak dörtte birini okutacak çare ve vasıtamız
bulunuyor. Şimdiki vasıtaları tabiî artırma yollariyle hedefe gittiğimiz takdirde
normal yoldan bu işin tam görülmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır ki buna hiç
bir yurttaşın tahammülü olmadığı görülüyor. Bunun için parti umumî reislik
divanı belki sizlerin de bulabileceğiniz, pratik bir çare olabilir düşüncesiyle Türk
çocuklarını az zamanda mümkün olduğu kadar daha çok okutmak için bir formül
teklif etmiş bulunuyor. Köy çocuklarını kısa zamanda okutacak bu tipten başka,
normal ilk tahsil beş sene olacaktır. Maddesi okunduğu zaman bunun üzerine
durulacaktır. Bundan şimdi uzun uzadıya bahsetmek lüzumsuzdur o vakit lâzım
olursa fikirlerimi arkadaşlara bildirmeyi vazife bilirim. Arkadaşlar, bütün bunlar
düşünülüp ve konuşulurken, hatta şimdiden akislerini görüyorum. "Ya demokrasi
713

ne oldu" diyenler var. "Pekâla devletçilik vasfı kabul olunacak, ulusal birlik,
disiplin vesaire. Fakat demokrasi diye bir şey de vardı, bu nereye gidiyor" diyen
ler var. Bu mukadder suallere de buradan cevap vermezsem sözlerimin eksik
kalacağını tahmin ediyorum. Bundan dolayı kısaca izah için sizleri biraz daha
rahatsız edeceğim.
Arkadaşlar, bilirsiniz, demokrasinin kısaca tarifi "halk tarafından halk için"
dir. Halktan gelen seçim ile iş başına geçenlerin çalışmaları halk için olmalıdır.
Yani bir adam kendiliğinden ben şuyum, buyum diye iş başında bulunmayacaktır.
Onu, ulu varlık ulusu, vazifelik kılmalıdır. O da çalışırken kendi için değil, ailesi
için değil, kendi ihtirası için değil, halk yığınının umumî menfaatleri hedefini güt
melidir. Demokrasinin öz tarifi budur. Bu tarifi böylece aldıktan sonra şekilleri,
usulleri, yolları tatbik edileceği yurdun ve ulusun karakterine, tabiatına, iklimine
göre çeşitlenir. Bu usuller zaman zaman, yer yer, çeşit çeşit kullanılmış, bırakıl
mış, değişmiştir. Bizim siyasal yaşamamızda idarenin halk tarafından ve halk için
oluşunu tebarüz ettirecek noktaları şöyle sıralayabilirim: bir defa bizde, devlet
varlığında "kuvvet birdir" yani "tevhidi kuva, dediğimiz ana prensip hüküm sürer.
O da ulustur, her şey ulustadır. Ulus kendi adına bir kurultay seçer. Bu kurultay
da içinden bir cumhur başkanı seçer. Cumhur başkanı iktidar mevkiine seçtiği
hükümeti Kurultaya arzeder. Hükümet ulusun karşısına, kendi adına çalışan
Kurultayın huzuruna çıkarak kendisini beğenilmeğe arzeder. Beğenilmezse
bırakır gider bir başkası gelir. Bu şekil cali bir iş değildir. Bu, hakikat olarak böy
ledir. Türkiye büyük millet meclisinde daha sesi kulağımızda çınlayan hadiseler
olmuştur. Kamutay kendi hükümetini kendinin kabul ettiği hükümetin uzuvlarını,
murakabeden hangi an fariğ olmuştur: sade murakabe değil Millet Meclisi vekil
leri iskat etmiştir ve divanı âliye göndermiştir. Bunu yapmak kudreti bugünkü
Kurultaydaki şahısların her birinin ahlakında, karakterinde ve heyeti
umumîyenin mehabetinde her an kendisini gösteren bir vazife olarak mevcuttur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi her sene belli günde davetsiz iş başına gelir. Ancak
kendi kararile yenilenir. Türkiye 'de sade kurultay değil her iş seçim iledir. Hususî
cemiyetlerden bahs etmeyeceğim. Fakat köylerde, vilâyetlerde hususî idarelerde
ve belediyelerde seçimle iş başına gelirler. Bulundukları idareyi, kendi ken
dilerine tanzim ederler. Bunlar devletin resmî teşekkülleridir.
Parti hayatımızda da her iş seçimledir.
Bundan sonra demokrasi anlayışımızı gösterecek olan ve parti çalışmamızın
mühim bir parçası olan dilekler bahsına geçmeyelim. Her yıl yurdumuzun dört
köşesinde binlerce parti kongreleri toplanır bütün ihtiyaçlar elenir alınan karar
lar vazife başındaki resmî makamlar katında kovalanır. İsteklerin mümkün olan
ları yapılır, ve yahut yapılmamasının sebebi söylenir. Arkadaşlar, bu ulusun
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arasız bir surette devlet çalışmasına iştiraki demektir. Yalnız bir şekil olarak
değil, ben göğsümü gererek bu partinin genel kâtibi olmak onörü ile söylerim ki,
dünyanın hiç bir yerinde hiç bir siyasal parti böyle bir çalışma yapmamıştır ve
yapamaz. Bizim bu cesaretimiz biri birimize inandığımızdandır, olgunluğumuzdandır. Tuttuğumuz yolun iyiliğini bildiğimizdendir. Fakat nihayet partinin
hükümetten, icra makamlarından beklediği şey mümkün olanın yapılması ve
yapılmıyorsa hakikaten yapmak imkânı ve takati olmadığının izahıdır Yapılması
mümkün olan her şeyin mutlaka yapılacağına inanıyoruz. Bu mekanizma her gün
daha iyi işleyen bir hal alıyor. Kurultayda bakanların parti ile birlik çalışması ve
dileklere verilen ehemmiyeti görüyorsunuz. Bundan daha demokratik manzaralar
bulup göstermek kolay değildir. Dahası var. Hangi devlet, bilhassa bizim gibi çok
yeni inkılâp yapmış olan bir devlet her hangi bir genel sevinç gününde yurdun her
kasaba ve şehrinde, yüzlerce halk kürsüsü kurup da canı isteyen buraya gelsin
düşüncelerini söylesin demeğe cesaret eder? evet yüzlerce halk kürsüsü -adından
halkfırkasının kürsüleri anlaşılmasın, tabiî siz böyle anlamayacaksınız, böyle an
laması ihtimali için söylüyorum. Bu kürsülerde binlerce, on binlerce nutuk ve
konferans verildi. Bu umumî tezahüre göre ulusumuzun fikirlerimizi anlamada ve
bunlara inanmada uygunlaşmasını gösterir. Arkadaşlar, bütün bunlar hakikaten
derinden demokrasi tezahürleridir. Burada bir şeye daha dokunacağım: Yeni
programa göre de Türkiye 'de intihap iki dereceli olacaktır. Biz saylav seçimini
bir dereceli yapmak yolundaki samimî emelimizi bundan evvelki programda kay
detmiştik. Yeni programda yurdun genel şartlarına göre iki dereceli intihap sis
temine devam edeceğimizi söylüyoruz. Günün haline göre seçici saylav nam
zedinin şahsı hakkında hiç bir fikir edinmiş değildir. Bir yurttaşı hiç tanımadığı,
bilmediği ufuktan gelmiş bir ses üzerine, bir isim üzerine evet, hayır demeğe sevk
ediş mi daha demokratiktir, yoksa şahsını tanıdığı ikinci kademede insanlar seçip
de onlara "biz size güveniyoruz, reyimizi veriyoruz siz de adımıza olarak güven
diklerinize verin onlar kamutaya gitsin" demek mi daha iyidir?
Arkadaşlar, İsviçre'de referandum sistemi vardır. Millet toplanır ve kanuna
reyini verir. Elbette demokrasinin en ileri tatbiki budur. Meselâ Fransa bunu neye
yapmıyor? Elbette İsviçre 'nin şartlarına uyan bu usulün Fransa 'da tatbik imkânı
bulunmuyor. Biz de kendi şartlarımıza göre bugün ondan bir fazla derece ile seçi
mi yapmak vaziyetinde bulunuyoruz.
Demokrasi bir nas, bir ayet değildir. Bir ruh, bir espri ve bir manadır. Yapılan
işler akıl denilen bir süzgeçten geçirildikten sonra muhit denilen bir icaba uy
durulduktan sonra tatbik edilirse fayda verir kök tutar. Zigana Dağı 'nın üzerine
portakal ağacı dikilmez. Biz filan millet veyahut filan yerde böyle yapmışlar biz
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de aynını tatbik edelim diyenlerden değiliz. Biz memleketimize uygun olan ulus
işine elvereni tatbik ederiz ve ulus işlerinde taklit ve dış görüşle beğendirme ye
rine hayata uygun yolları doğru buluyoruz.
Şimdi yeni nizamnamede geçen bazı ufak tefek yeni şeylerden bahsediyorum:
Programda olduğu gibi yeni nizamname değişmelerinde de geçen dört yılın
tecrübelerinden çokfaydalandık. Parti hesap murakabesi denen iş sistemlendirilmiştir. Merkezde tatbik ettiğimiz dıştan murakabe usulünü vilâyetlere de tatbik
edeceğiz. Arkadaşlar, bilirsiniz ki siyasal parti için hesap işi çok önemlidir. Bunu
söylemekte ve ele almakta fayda vardır. Her şeyi iyi ediniz, politikada muvaffak
olunuz. Fakat hesabınızda bir kuruş bozukluk varsa her işinizi fena görürler. Bu
sebeple partide hesapları sıkı bir nizama almak çok yerindedir. Yeni nizam
namede bu, yer almıştır.
Arkadaşlar, dilekler tezkiresinin başında da tebarüz ettirdiğimiz gibi geçen
dört yıl her hangi bir partinin kendi hükümeti ile temassı işinde yapamayacağı
derecede bir uygunluk ve övünülecek bir dille söyleme değer bir ahenk ve kaynaş
ma içinde geçmiştir. Bunu yavaş yavaş vilâyetlerdeki arkadaşlara da sindirmek
Önemli bir iştir. Onun için bir kaç satırlık temas esası koyduk.
Sahibi partide olan gazetelerin dikkat noktalarını çekecek hususları izah et
tik. Burada cezaî inzibat maddeleri de göreceksiniz, günlük çalışmalara ait bazı
ehemmiyetli noktaları da değiştirdik. Partiye giriş için takdim usullerini ve yeni
partilerin bağlantılarını kuvvetlendirmek; parti saylavlarının meşguliyetlerini
yeni nizamname daha dikkatle göz önüne alıyor, hasılı arkadaşlarım, bütün bun
larla her geçen yıldan sonra o geçen yılın görgüsü ile öndeki yıl için daha gör
gülü, daha tecrübeli, daha kuvvetli olmayı göz önünde tutan partimiz, tıpkı böyle
çalışan hükümetimiz ve devletimizin yanında, dört yılın hadiseleri üzerinde tetkik
ler yaptıktan sonra vücuda getireceği eserle önümüzdeki dört yıl için daha çok
değere çıkacaktır. Arkadaşlar, ortada gözle görülmeyen ulusal bir kuvvet vardır.
Bu gözle görülmez, elle tutulmaz, eni boyu ölçülmez bir şeydir. Fakat insanlığın
medeni yaşayışında promotör olan, tutan, koruyan alıp götüren maddi ve manevi
her işte devletlere destek olan en büyük tılsım bu kuvvettedir. Bu ulusal birlik kuv
vetidir. Biz bu kuvveti her gün biraz daha besleyeceğiz.'
Bu konuşmanın ardından Kurultay üyeleri söz alarak görüşlerini açıklamışlar
dır. Dr. Muhtar Berker (İçel) programın derin bir kavrayış ve kamusal bir görüş
le ve özenle hazırlandığmı,ulusal varlığa en uygun şekilde olgunlaştırıldığını, eş1 a.g.e., s.44-52
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siz bir eser olduğunu, yurdun tüm gereksinmelerine yanıt verebileceğini, ulusu en
kısa ve en doğru yoldan genliğe ulaştıracağını, Fuat Egemen (Antalya) "Bir vakit
ler çok ızdıraph zamanlarımızda belki de yolumuzu şaşırdığımız zannettikleri
zamanlarda bize yol arayanlar vardı. Ey sevgili ülke sana yol nerede? Diyenler
vardı. Biz yolu bulduk. Çok mesuduz ki o yolu bulduk. Bu yol Kemalizm yoludur
bu programdır. Biz o programla büyük yola varacağız. O yolda bulacağımız hedef
büyük ecdadımızın tarihte gördüğümüz büyük şerefleridir ve biz yalnız oraya
değil ondan daha ileriye varacağız. Çünkü ecdadımızın vardığı hedef geçmiş bir
hedefti. Bizim ilerimizde nihayetsiz büyük bir istikbal yolu vardır" diyerek prog
ramı onayladığını belirtti.1 Konuşmalardan sonra programın maddelerine geçildi.
Ardından, Başkanlık kürsüsüne Genel Başkanvekili İsmet İnönü oturdu ve şun
ları söyledi: Arkadaşlar, Kurultayın mühim bir işi kalmıştır. O da, nizamnameye
göre, Partinin Umumî idare heyetini, seçmektir. Yeni nizamnameye göre, Umumî
idare heyetinin üyeleri, 16 kişi olacaktır, Genel Başkanlık Divanında Umumî
idare heyetini teşkil etmek üzere, 16 namzed seçtik. Bunları, muvafık görürseniz,
şimdi reyinize arzedeceğim. Bu suretle nizamnameye göre, Umumî idare
heyetinin teşekkülü, tamam olur. İsimlerini birer birer söylüyorum; Recep Peker
(Genel sekreter-Kütahya) , Münir Akkaya (Giresun), Mümtaz Ökmen (Ankara)
Muttalib Öker (Malatya), Esad Uras (Amasya), Cevdet Kerim İncedayı (Sinob),
Nafi Kansu (Erzurum), Rahmi Apak (Tekirdağ), Hasan Ali Yücel (İzmir), Necib
Ali Küçüka (Denizli), Hüsnü Çakır (İzmir), Ali Rıza Erten (Mardin), Dr. Fikri
Tüzer (Erzurum), Salâh Yargı (Kocaeli), Tahsin Berk (Elâziz), Salâh Cimcoz (İs
tanbul).
Bu adaylar Partinin, umumî idare heyeti üyeliğine, oy birliği ile seçildiler.
Seçimin ardından İsmet İnönü; şu takrirleri okudu.
Kurultay Başkanlığına
1 - Açılış günü, yüce varlığı ile Kurultayı şenlendiren, her şeyi yaratan ve
yapan Atatürke izine candan ve yürekten bağlılığımızın karar altına alınmasını,
2 - Büyük Yaratıcının değerli yapıcısı İsmet İnönüne ve kabinedeki arkadaş
larına,
3 - Partimizin birliği ve sevgili Genel Kâtibi R. Pekere ve çalışkan İdare
heyeti arkadaşlarına,
4 - Kurultayımızın kıymetli reislerine ve kâtiplerine,
Kurultayın sevgi ve saygısının sunulmasına karar alınmasını teklif ediyoruz.
1 a.g.e., s. 53
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Kocaeli Delegeleri
Esad Demirsoy, Rifat Yüce, Kemal Öz, Galib Doğancı, Ahmed Abasıyanık,
Sedat Pek"
"Büyük Kurultay Başkanlığına
Büyük Kurultay toplantısını bitirirken, Ulusumuzun Büyük Önderi, Par
timizin Daimî ve Genel Başkanı Kamâl Atatürk 'e, derin ve sarsılmaz sevgi ve say
gılarımızı ve Kemalizm prensiplerine içten ve özden bağlılığımızın Başkanlık
tarafından sunulmasını dileriz.
Mümtaz Ökmen

İ. Akıncı İncedayı

Tahir Taner

Naşid Uluğ

Etem Kadri Aydın

Zati Yürüker

Fuad Ozan

Etem Yücel"

Her iki takririn de oybirliği ile kabul olunduğunu açıklayan İsmet İnönü ar
dından şu konuşmayı yaparak Kurultayı kapattı.
Yüce Kurultayın sayın üyeleri!
Büyük Kurultayın çalışması her bakımdan faydalı ve feyizli olmuştur. Geçmiş
yılların işleri üzerindeki araştırmalarımız, bütün yurtta dikkati çekmekten geri
kalmayacaktır. Büyük Partinin Devlet işlerini yakından gözettiğine ve Parti
Hükümetinin yurd ve ulus için çalışmasının nasıl incelendiğine güzel örnekler
verdiniz.
Gelecek yıllar için, Büyük Kurultayın verdiği yönergeler, çok değerlidir. Her
şeyden önce, Partinin programına koyduğumuz hükümler ulus ve ülke için yapıcı
ve ilerletici etkilerini geniş ölçüde gösterecektir. İçeride ve dışarıda bir daha ve
iyice anlaşılacaktır ki C. H. Partisi iyice kavranmış hareketli bir programı dölenle gütmektedir. Gerek devrim prensiplerinde, gerek Devlet idaresinde bütün ulusu
kucaklayan bir Partinin, temel programının egemen olması, işlerin hem sağlam
lığı, hem de bir ana yolda şaşmadan ve şahıslarla ilgili olmayarak, durmayarak,
yürümesi için esas şarttır. Büyük Kurultay, programile, yurdun gelecek dört yıl
içinde hangi ana yollarda yürüyeceğini göstermiştir. Bununla, Parti Hükümet
leriniz için bir program bildiriğinin ayn zamanda verilmiş olduğunu söylemek is
terim.
Büyük Kurultayın yurdun içerideki emniyetine verdiği önem ve bu yolda Par
tinin devrimci anlamı bir daha meydana çıkıştır. Hükümetlerinizin, devrimci Par
timizin çok dikkatli ve çok dölenli vasfına uygun olarak hareket edeceklerine emin
olabilirsiniz
Yurdun dışarı emniyeti için, büyük ilgi gösterdiniz. Büyük Kurultayın, yurdu
korumak için, gerek olursa, vatanın canlı ve cansız bütün araçlarını ortaya ata
cağını bildirmesi, bunu bir temel yasa olarak programda açık söylemesi, vatanın
718

her bucağında beraberlik seslerile karşılandı. Vatan ve ulus aşkı Partimizin baş
lıca varlığı olduğunun açıkça bilinmesi, dünyanın bu karışık zamanlarında Tür
kiye baysallığı için hayırlı bir gösteriştir. Büyük Kurultay ekonomi işlerile özel
bir dikkatle uğraştı. Ekonomik gelişmenin gelecek nıüsbet verimleri üzerinde
Kurultayın etkisi, mutlu bir surette duyulacaktır.
Dördüncü Büyük Kurultay, çalışmasına son verirken onun bütün üyeleri ulus
yoluna hizmet için, tazelenmiş bir vazife aşkı ile ayrılıyorlar. Ulus sevgisini daha
çok kazanmak için hepimiz feyizli bir yarış duygusu ile çalışacağız.
Ulu Önderimiz Atatürk'ün sevgileri, iyi dilekleri ve her zorluğa yetişen kur
tarıcı ve yapıcı uyanıklığı, sizinle beraberdir.
C. H. Partisinin Dördüncü Büyük Kurultayı kapanmıştır.
2.1. Cumhuriyet Halk Fırkası Programı
Ana fikirlerin, devrimin başına ve akışına bağı
Cumhuriyet Halk Partisinin programına temel olan ana fikirler, Türk dev
riminin başlangıcından bu güne kadar yapılmış olan işlerle, yalın olarak, ortaya
konmuştur.
Bundan başka, bu fikirlerin başlıcaları, 1927 yılında Parti Kurultayınca da
kabul olunan tüzüğün genel esaslarında, ve Genel Başkanlığın, aynı Kurultayca
onanmış olan bildiriğinde, ve 1931 Kamutay seçimi dolayısile çıkarılan bildirge
saptanmıştır.
Yalnız bir kaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarlarımızın ana hatları
burada toplu olarak yazılmıştır.
Kemalizm
Partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kemalizm prensipleridir.
BİRİNCİ KISIM
Esaslar
l - Vatan, 2 - Ulus, 3 - Devletin esas kuramı, 4 - Kamusal haklar.
1. Vatan
Vatan; Türk Ulusunun, eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerindeki
eserleri ile, bu gün üstünde yaşadığı, siyasal sınırlarla çevrilmiş kutsal yurttur.
Vatan hiç bir bağ ve şart altında ayrılık kabul etmez bir küldür.
2. Ulus
Ulus; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı yurttaşlardan meydana
gelen siyasal ve sosyal bir bütündür.
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3. Esas kuram
Devletin esas kuramı; Türkiye; ulusçu, halkçı, devletçi, lâyik ve devrimci bir
cumhuriyettir.
Kuvvet birdir, egemenlik ulusundur.
Türk Ulusunun yönetim şekli, (Kuvvet birdir) esasına dayalıdır. Egemenlik
birdir; ve bağsız, şartsız ulusundur. Egemenlik hakkını, ulus adına Kamutay kul
lanır. Törütgen ve yürütken yetkiler Kamutayda toplanır. Kamutay törütüm yet
kisini, doğrudan doğruya kendi kullanır. Yürütüm yetkisini kendi arasından seç
tiği Cumhur Başkanı ile, onun oranlayacağı Hükümete bırakır. Türkiye 'de hak
yerleri bağımsızdır.
Parti, Devlet şekillerinin en doğrusu bu olduğuna kanığdır.
4. Kamusal haklar
Özgenlik, eşitlik, dokunulmazlık ve mülkiyet hakları
A) Yuddaşların, ferdiğ ve sosyal özgenlik, eşitlik, dokunulmazlık ve mülkiyet
haklarını banmak, Partimizce başlıca esaslardandır. Bu haklar, Devletin varlık
ve otorite sınırı ile buçlanmıştır. Ferdî ve hükmî şahsiyetlerin kınavı, kamuğasıya
aykırı olmayacaktır.
Kanunlar bu esasa göre konacaktır.
Kadın erkek eşitliği seçim
B) Parti, yuddaşlara hak ve ödev vermekte, kadın erkek ayırmaz.
C) Saylav seçim kanunu, yenilenecektir. Yurdumuzun genel sartlarina göre,
vatandaşı, yakından tanımakta olduğu ve inandığı şahısları ikinci seçmen olarak
ayırmakta özgür bırakmaya ve saylav seçimini bu yönden yapmağa demokrasi
gereğine en uygun buluruz.
İKİNCİ KISIM
Cumhuriyet Halk Partisi*nin ana vasıfları
5. Cumhuriyet Halk Partisi; A) Cumhuriyetçi, B) Ulusçu, C) Halkçı, Ç) Dev
letçi, D) Lâik, E) Devrimcidir.
Cumhuriyetçilik
A) Parti, ulus egemenliği ülküsünün en iyi ve en sağlam surette imsileyen ve
toplayan Devlet şeklinin Cumuriyet olduğuna kanığdır. Parti bu sarsılmaz
kanaatla, Cumhuriyeti her tehlikeye karşı, bütün araçlarla korur.
Ulusçuluk
B) Parti, ilerleme ve gelişme yolunda ve arsıulusal değetlerde ve ilgilerde
Türk sosyetesinin, çağdaş uluslarla yan yana ve bir uyumda yürümekle beraber,
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ikinci maddede izah olunduğu üzere, kendine özgü ıralarını ve erkin benliğini
korumağı esas sayar.
Halkçılık
C) İrde ve egemenlik kaynağı ulustur. Bu irde ve egemenliğin, Devletin yurddaşa ve yurddaşın Devlete karşı olan ödev ve yükümlerini tamamile yerine getir
mek için kullanılması, Partinin başlıca prensiplerindendir. Kanun karşısında, sal
tık bir eşitlik kabul eden, ve hiç bir ferde, hiç bir aileye, hiçbir Masa, hiç bir
cemaata ayrılık tanımayan yurddaşları halktan ve halkçı olarak kabul ederiz.
Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı klaslardan karışıt değil, fakat, ferdî ve
sosyal hayat için, iş bölümü bakımından, türlü hizmetlere ayrılmış bir sosyete
saymak esas prensiplerimizdendir; çiftçiler küçük zanaat sahipleri, esnaf ve iş
çilerle, özgür ertik sahihleri, endüstrieller, tecimerler.ve işyarlar Türk ulusal
kuramının başlıca çalışma örgeni eridir. Bunların her birinin çalışması,
öbürünün ve kamunun hayatı ve genliği için bir zoradır.
Partimizin bu prensiple amaçladığı gaye, Mas kavgaları yerine sosyal düzen
lik ve dayanışma elde etmek, ve asığlar arasında, birbirlerine karşıt olmayacak
surette, uyum kurmaktır. Asığlar kapasite ve çalışma derecesine göre olur.
Devletçilik
Ç) Özel kınav ve çalışma esas olmakla beraber, imkân olduğu kadar az zaman
içinde ulusumuzu genliğe ve yurdu bayındırlığa eriştirmek için, genel ve yüksek
asığların gerektirdiği işlerde, hele ekonomik alanda, Devletifiiliğ surette ilgilen
dirmek başlıca esaslarımızdandır.
Devletin ekonomi işleri ile ilgisi fiili surette yapıcılık olduğu kadar, özel giriş
melere ön vermek ve yapılmakta olan işleri düzenlemek ve kontrol da etmektir.
Devletin, fiili olarak, hangi ekonomik işleri yapacağının bildirilmesi, ulusun
genel ve yüksek asrığlarına bağlıdır. Bu lüzum üzerine, Devletin, fiili olarak, ken
di yapmağa karar verdiği iş, eğer, özel bir giriş elinde bulunuyorsa, onun alın
ması her defasında özgü bir kanun çıkarmağa bağlıdır. Bu kanunda özel girişitin
uğrayacağı zararın, Devlet tarafından ödeme şekli gösterilecektir. Bu zarar oran
lanırken, gelecekteki kazanç ihtimalleri hesaba katılmaz.
Lâiklik
D) Parti, bütün kanunların, tüzüklerin ve usullerin yapılışında ve toplanışın
da, en son ilim ve teknik esasları ile, asrın ihtiyaçlarına uyulmasını prensip
olarak kabul etmiştir.
Din, bir vicdan işi olduğundan, parti, dini, dünya ve Devlet işleri ile
siyasadan ayrı tutmağı, ulusumuzun çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi için
başlıca şartlardan sayar.
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Devrimcilik
E) Parti, Devlet yönetiminde, tedbir bulmak için derecel ve evrimsel prensip
le kendini bağlı tutmaz. Ulusumuzun sayısız özverilerle başarmış olduğu devrim
lerden doğan ve olgunlaşan prensiplere bağlı kalmak ve onları korumak parti için
esastır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ekonomi
Tarım, endüstri, madenler, ormanlar, tecim ve bayındırlık işleri
Kapital
6. Ekonomide hareketli kapital önemlidir.
Nomal kapitalin tek kaynağı ulusal çalışma ve tutumdur. Bunun için çalışmayı
arttırmak, ferd ile aile hayatında, Devlet ve Hükümetin genel ve Özel bütün yönetgelerinde tutum fikrini kökleştirmek, partinin başlıca prensiplerindendir.
Kredi
7. Kredi işlerine ihtiyaç derecesinde önem verilecektir. Kredilerde üremi, iskontoyu ucuzlatmak ve kredi işlerini kolaylaştırmak hedefimizdir.
Kredide güven
A) Parti, yurdda kredi güvenliğine büyük önem verir. Borç veren kurumlar,
açmış oldukları kredilere karşı, gerçek ve sağlam inanca istemek şartı ile, kredi
iş yapmak hevesinin hakiki iş adamlarına hasrolunabileceği kanaatindeyiz.
Çiftçi kredileri
B) Küçük çiftçilerin mevsimlik kredisi, tarım kredi kooperatiflerinden ve çift
lik sahiplerinin yıllık kredi ihtiyaçları ipotek karşılığı sağlanmalıdır.
C) Ürün ve hayvanlarla, çift yaraç ve makineleri karşılık tutularak kredi açıl
mak usulü konacaktır.
Ç) Yıllık çiftçi kredilerinin ödeme günü, ürünlerin, alıcı baskısı altında ol
maksızın satılabileceği zamandan sonraya bırakılmalıdır.
Başka krediler
D) Madenciler, endüstri ve küçük zanaat sahipleri, esnaf, küçük tecimerler
balıkçı ve süngercilerin kredi ihtiyaçları karşılanacaktır.
E) Endüstri ve deniz ürünleri için, makine ve yaraç karşılığı kredi verilecek-

722

Yurddaşların yuvalandırılması
Kredi fonksiye
F) Yurddaşları ev sahibi kılmak prensibini güden partimiz, bu günkü Emlâk
Bankası'nın aslın dar kapitalini arttırmağı önemli tutmakla beraber, şimdilik,
bankanın kapitalinden yeni yapılara verilen kısmın yalnız evlere hasrolunması
fikrindedir. Banka, bu oturlardan başka, mülk ve gelir yapıları için kredi açmaz.
Eskiden yapılmış olan taşıtsız mallar üzerine de, oturdan başka, mülk ve gelir
yapılmamak şartı ile kredi açılır. Elde bulunan kapitalin hizmeti ancak bu suret
le ergemize uygun yoldan kapsalanmış olur. Öte taraftan daha ucuz ve uzun ödelli bir kredi fonsiye kipinin kurulmasını, en az zamanda gerçekleştirilmek lâzım
gelen bir iş sayarız.
Tefecilikle savaş
8. Tefeciliğe karşı savaşta bulunmak partimizin prensiplerindendir.
Sigorta
9. Sigorta işi ile, önemi dairesinde uğraşacağız.
Kooperatifler
10. Partimiz kooperatifçiliği ana prensiplerden sayar. Kredi kooperatifleri ile,
toprak ürünlerinin hakikî değerinden üretmenleri faydalandıracak olan satış
kooperatiflerinin kurulmasına ve çoğaltılmasına önem vermekteyiz. Türkiye
Tarım bankası, tarım kooperatiflerinin ana bankasıdır.
Tarım bankası
11. Tarım bankası daha çok, çiftçi ve köylü ekonomisine yararlı bir hale getir
mek ve onu, kanun esaslarına göre kontrol imkânını sağlayacak şekilde sahiplen
dirmek gayemizdir.
Dış tecimde denklik
12 . Ödeme dengesini düzeltmek ve bu yönden Türkiye 'nin dış tecimini denk
tutmak lâzımdır.
Endüstrinin korunması
13. Küçük ve büyük endüstri, ilk madde üretmenlerinin asığlarına uygun
olarak korunmalıdır.
İşin düzenlenmesi
14. Hiç bir ekonomik girişin, kamuğasıya olduğu kadar, ulusal ve özel bütün
kınavlar arasındaki uyuma da karşıt olamaz, iş. verenlerle işçilerin çalışma bir
liğinde de bu uyum, esastır. İş kanunu ile işçiler ve iş verenler arasındaki kar
şılıklı ilgiler düzenlenecektir.
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İşde uzlaşma
iş anlaşmazlıkları, uzlaşma yolu ile ve buna imkân olmazsa Devletin kuracağı
uzlaştırma araçlarının yargıçlığı ile kotarılır.
Grev, lukavt yasağı
Grev ve lukavt yasak olacaktır.
Ulusçu Türk işçilerinin hayat ve hakları ile bu esaslar içinde ilgileniriz.
Çıkarılacak iş kanunlarımız, bu esaslara uygun olacaktır.
Endüstride plân
15. Yurdu endüsterileştirmek için, Devletin ve özel girişmelerin meydana
getireceği kurumlar, bir ana programa uygun olacaktır. Devlet plânları, yurdu
kısa bir zamanda ihtiyacı olan endüstrilerle cihazlamak gayesine göre yapılacak
tır. Endüstrinin memleketin bazı köşelerinde toplanması yerine -kurulmaları
ekonomik de olmak şartile- genişlikle yapılmasını göz önünde tutarız.
Fiyat kontrolü
Üretmenlerle yoğaltmanlar arasında çıkabilecek asığ kavgalarını önlemek
için, Devlet, bütün endüstrilerde fiyat kontrol işlerini düzenleyecektir. Devlet fab
rikaları için de ayrıca finansal ve teknik bir kontrol düzeni konacaktır.
Kapitalinin çoğu veya tamamı Devletin olan endüstriyel kurumların finansal
kontrolları, tecimel olan özlükleri gereğine uygun surette düzenlenecektir. Ras
yonel çalışmaya önem vereceğiz.
Tröst ve kartel yasağı
Yoğaltmanların zararına fiyat birliği yapacak olan tröst ve kartellere izin
verilmeyecektir. Rasyonelleştirme ergesi ile yapılacak olanlar, bunun dışındadır.
Tecimin korunması
16. Memleketin gelişiminde bütün tecim kınavları önemlidir. Nomal çalışan
ve tekniğe dayanan kapital sahipleri korunacak ve kendilerine ön verilecektir.
Tecimde çıkat işleri
17. Çıkat işlerini önemli ulusal işlerden ve dış tecimin, düzenlenmesini en
büyük ekonomi ödevlerinden sayarız. Tecimerlerin bu yoldaki kınavlarını verimli
kılacağız. Ulusal ürünlerimizin sürümünü kolaylaştırmak, ünlerini banmak,
çıkatlarını sağlamak ve standartlaştırmak tedbirleri ile yakından ilgileneceğiz.
Dış tecimini her gün artan dikkatle, piyasaların çeşitlerine uygun bir çıkat
siyasası bakımından çalıştırmak ve onu, Devlet yardımı ile kuvvetlendirmek is
teriz. Dış tecimi ile uğraşanların, işlerini başarmalı için ihtiyaç duydukları bil
gileri verecek örgütlerimiz olacaktır.
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Özgür - bölge
18. Gereğinde dış tecim transitlerinden Devleti faydalandıracak olan özgür bölge kurulmasını iyi bir iş sayarız.
Liman, rıhtım ve hamallık tarifeleri
19. Ulusal ekonomi gereklerine uydurulmak üzere; liman, rıhtım, iskele ve
hamallık tarifeleri üstünde dikkatle durulacaktır.
Balıkçılık ve süngercilik
20. Balıkçılığa ve süngerciliğe önem vereceğiz. Balıkçılık endüstrisinin gelişi
mi için, hem üretmenlerin hem de halkın asığlarına uygun olmayan balıkhane
kipinin düzeltilmesi lüzumludur.
Konservecilik
21. Konserveciliğe ön vereceğiz.
Turizm
22. Turizmi, Türk yurdunu tanıtıp sevdirici ve Türkiye ekonomisine fayda
verici bir konu sayarız.
Devlet işleri arasında ekonomi
23 . Ekonomik düşüncelerimizde, her hangi bakanlık ve oruna ilişkin, olan
bütün Devlet, işlerinin, ulusal ekonomi bakımından, saltık kazançlı ve faydalı ol
ması düsturunu genel olarak esas tutarız. Eskiden kalma kanunların ve usullerin
zamanla, bu bakımdan düzeltilmesine önem veriyoruz.
Partimiz, çalışmada ekonomi işlerine bu önemi vermekle beraber, ekonomiyi,
her biri ayrı önemde bulunan Devlet işlerinin bir kolu tanır.
Taşıncılık
24. Kara, deniz, hava taş inciliğinin düzenlenmesine ve gelişimine çalışacağız.
Bu üç çeşid taşım araçlarının yurda tam değerinde fayda verebilmesi için işletme
ve tarifelerinde birbirini tamamlayıcı ve birbirini kollayıcı bir uyum kurmağı,
yurdun ekonomik ihtiyaçlarından sayarız. Devlet deniz işletmesini, geniş bir
programla yürüteceğiz. Bu arada şilepçiliği de önemli görmekteyiz.
Su işleri
25. Ekonomik ergelerimize yetecek olan büyük su işi ülkümüzdür. Küçük su iş
lerimizi başarmak ilk hedeflerimizdendir.
Bayındırlık işini
26. Bayındırlık işlerimiz, her şubesinde pratik ve verimli bir toplama prog
ramına göre kovalanacaktır. Büyük gürelme ve kuvvetlenme aracı olan demiryol
larının yapılmasına devam edeceğiz.
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Limanlarımızın yapılması her an göz önünde tuttuğumuz işlerdendir.
İl şosaları üzerinde çalışmakla beraber, memleketi bağlayan iyi ve son tek
niğe göre yapılacak köprülere ve sosa örülerine kavuşmak için, pratik bir prog
ram taplanacaktır. Sosa yapılarında demiryollarını da besleyecek dikel yönetler
gözeti-lerek ekonomik düşünceye yer verileceği gibi, yurdun güvenlik ve savgası
düşüncesine de ayrıca dikkat edilecektir.
Posta, telgraf, telefon ve telsiz işleri
27. Posta, telgraf, telefon ve telsiz işlerini teknikçe üstün ve yurd ihtiyacına
uygun bir düzene getireceğiz. Şehirler arası telefon bağlarını durmadan art
tıracağız,
Buğday işleri
28. Toprak ürünlerimizin kemiyet ve keyfiyetçe başında gelen buğdayın fi
yatını, değerinden aşağı düşürmemek, gerek üretmen, gerek yoğaltman zararına
olabilecek fiyat değişimlerini önlemek için alınan tedlbirleri daha genişletmek ve
esaslandırmak, göz önünde tuttuğumuz konulardan biridir.
Bunun için girişilen silo ve ambarlar işine devam edeceğiz. Yurd saygası ve
beklenmedik kurak tehlikeleri için, buğday stoku bulundurmak lüzumludur.
Toprak ürünlerimizi kipleştirme ve değerlendirme
29. Toprak ürünlerimizle yemişlerimizi çıkat tecimi için elverişli surette kipleştirmeğe ve iç endüstriye lâzım olan kemiyet ve vasıfta ilk maddeler yetiştiril
mesine çok önem veririz. Bunun için tohum arıtımı, fidanlıklar ve aşı işlerde sıkı
bir surette uğraşacağız.
Tarım endüstrileri
30 . Tarım endüstrilerinin ilerlemesi baş işlerimizdendir.
Hayvan ve bitki hastalıklarile savaş
31. Üretmenin emeğini korumak için, hayvan ve bitki hastalıkları ile savaşa
cağız.
Toprak, su, orman işleri ve yurdu, elektrikleştirme
32. Toprağımızın zenginlikleri, su kuvvetlerimizi ve ormanlarımızı işletmek ve
değerlendirmek, çalışmalarımız arasında başlıca yer alacaktır. Bütün memleketi
elektrikleştirme girişimini, Türk vatanını ilerletecek konuların başında olanlar
dan sayarız. Bu türlü zenginliklerimizin hakîki kıymetlerini ve derecelerini belirt
mek ve saptamak için araştırmalara devam edeceğiz. Bu girişimlere kapital kay
naklığı edecek bir finans kurumu meydana getirmek amacımızdır. Bu işler par
tinin devletçilik sıfatının başlıca taplanma konularıdır.
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Hayvancılık
33. Hayvan çoğaltım ve yeğritimine, hayvancılığa önverilmesine, hayvan
ürünü endüstrisinin ilerlemesine çalışılacaktır.
Çiftçiyi toprak sahibi yapmak
34. Her Türk çiftçisini yeter toprak sahibi etmek, partimizin ana gayelerinden
biridir. Topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için özgü istimlâk kanunları çıkarmak
lüzumludur.
Denizcilik
35. Yurdumuzun coğrafik durumu ve ulusumuzun soysal varlığı ve ödevi, yurt
taşların sağlığı, spor, savga ve genel ekonomi bakımlarından denizciliğe önem
verilmesini ister. Parti, bütün Devlet ve ulus işlerinde bunun göz önünde tutul
ması lüzumuna inanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Finans
Denk bütçe, düzgün ödeme
36. Partimizce devamlı ve hakiki olarak bütçe, denkliği fikri finansta esastır.
Düzgün ödemeyi hazne için Önemli iş saydığımız kadar, yurttaşın vergileri için de
ana fikir olarak alırız.
Vergi kanunlarını iyileştirme ve uygunlaştırma
37. Vergi salnakların imkân olduğu kadar özürüt ve araçlı esaslara çevirmek
hedefimiz olmakla beraber; vergi kanunlarımızı pratik ve tapama bakımından
özenle ve ulusumuzun ödeme kapasitesini küçümsemeyen bir düşünüşle her gün
daha iyileştirme ve uygunlaştırma yolundaki çalışmalara devam olunacaktır.
Gümrük tarifeleri
38. Gümrük tarife ve işlerini, ulusumuzun ekonomik asığlarına daha uygun
şekillere koymağa çalışmak, önediğimiz işlerdendir.
Kaçakçılıkla, savaş
39. Kaçakçılıkla savaşı, Türk haznesinin hakkını ve kuvvetini koruyan önem
li bir konu sayarız.
Tekit yönetgeleri
40. Tekit yönetgelerini, Devlet haznesi için gelir aracı olduğu kadar, üstünde
çalıştıkları ürünlerimizin değerini korumak ödevlerinden dolayı, ulusal
ekonomiye hizmet eden birer kurum olarak göz önünde tutarız.
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BEŞİNCİ KISIM
Ulusal eğitim
41. Ulusal eğitimde esas düsturlarımız şunlardır:
Yurttaşları okutup yetiştirmek
A) Eğitim siyasamızın temel taşı, bilimsizliği gidermektir. Kültür işinde, her
gün daha çok çocuk ve yurttaş okutup yetiştirecek bir program güdülecektir.
Cumhuriyetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, lâyık ve devrimci yurttaş
B) Kuvvetli cumhuriyetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, lâyık ve devrimci yurttaş
yetiştirmek bütün öğretim derecelerinde yüküm ve özen noktasıdır.
Türk ulusunu, Kamutayı ve Türk Devletini sayın tutmak ve tutturmak, bütün
yurttaşlara bir ödev olarak aşılanacaktır.
Fikri ve bedeni gelişme ve ulusal ıra;
C) Fikrî olduğu gibi, bedenî gelişmeye de önem vermek ve hele, ırayı ulusal
derin tarihimizin gösterdiği yüksek derecelere çıkarmak büyük gayedir.
Eğitim ve öğretimde hedef
Ç) Eğitim ve öğretimde güdülen usul; bilgiyi, yurttaşa, maddi hayatta başarı
elde ettiren bir haline getirmektir.
Eğitimin sıfatları
D) Eğitim, her türlü urasadan, yad ve yabancı fikirden uzak, üstün, ulusal ve
yurtçu olmalıdır.
Girişim kapasitesi düzen ve ahlâk
E) Her öğretim ve eğitim kurumunda talebenin girişim kapasitesini kır
mamağa, sevgenlik ve okşayışla özen göstermekle beraber, onları hayatta kusur
lu olmaktan korumak için, ciddi bir yasav ve düzene içten bir ahlâk anlayışına
alıştırmak, önemli olduğu kanaatindeyiz.
Türk tarihi
F) Partimiz, vatandaşların, Türkün derin tarihini bilmesine üsnomal bir önem
verir. Bu bilgi Türkün kapasite ve enerjisini, nefsine güven duygularını ve ulusal
varlığa zarar verecek bütün akınlara karşı sarsılmaz dayanımını besleyen kutsal
bir evindir.
Türk dili
C) Türk dilinin ulusal, tükel bir dil haline gelmesi hakkındaki ciddi çalış
malara devam olunacaktır.
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42. Okullar hakkında başlıca fikirlerimiz :
İlk okullar
A) Nomal ilk öğrenim devri, beş yıldır. Şehirlerde, köylerde, yahud köyler böl
gesinde durum ve ihtiyaca göre, ilk okullar, bir program altında arttırılacaktır.
Köylerdeki okullarda sağlık, yaşayış ve içinde bulunduğu çeven şartları ile ilgili
olan tarım ve zanaat fikirleri verilecektir.
Köy okulları
B) Köy çocuklarımıza kısa zamanda pratik hayat için lüzumlu bilgiyi vere
bilecek üç veya dört sömesterli köy okulları açılacaktır. Bunların, çocukları yük
sek Öğretim derecelerine hazırlayan ilk okullardan ayrı bir kip olarak kurulup
arttırılması planlanacaktır. Bu kip köy okullarında, çocukların daha olgun yaşta
okumağa başlamaları ve okumanın arasız devam etmesi ve bu işi Devletin, asker
lik borcu gibi, sıkı tutması lüzumludur.
Ertik ve sanat okulları
C) Ertik ve sanat okulları ile, sanat gece okulları memleketin ihtiyacına
yetişecek kadar arttırılacak ve lüzumlu kurslar açılacaktır.
Orta okullar
D) Her il merkezinde ve orta öğrenimi memlekete yaymak esası gözetilerek,
gereken ilçe bölgelerinde orta okul bulundurmak lüzumuna kaniiz orta okullar
dan, uzak yerlerdeki yurd çocuklarının rahat ve güvenlikle faydalanmalarını sağ
lamak için, talebeyi geceleri, para ile barındıracak örgütler meydana getiril
mesine çalışılacaktır. Bu okullarda içinde bulundukları çevenlerle ilgili olan er
tik bilgilerin verilmesine özenilecektir.
Liseler
E) Liselerimizi, yüksek öğrenime tam kapasiteli talebe yetiştirecek surette her
bakımdan pekiştirip taplayacağız.
Üniversiteler
F) Üniversite ve yüksek okullarımız kendilerinden beklenen sonuçları vere
bilecek tükelliğe çıkarılacaktır. Üniversitelerin sayısını arttırmak fikrindeyiz.
Yatı evleri
43. Az nüfuslu bir kaç köyü okutacak nomal ilk okullarla, ayrı kipteki köy
okulları için pratik yoldan yatı evleri kurdurulur ve korunur.
Güzel sanatlar
44. Güzel sanatlara, hele müziğe devrimin yüksek anlayışına uygun bir suret
te önem vereceğiz.
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Müzeler ve eski eserler
45. Müzelerimizi zenginleştirecek kıymetteki tarih, eserlerinin toplanmasına
ve bu erge ile kazılar yapılmasına önem verilecek ve eski eserlerin sınıflanmasına
ve gerekenlerin, bulundukları yerlerde iyi korunmasına özen gösterilecektir.
Kitab, yayın, kitab saraylar
46. Kitab, yayım ve kitabsaray işleri parti için önemlidir. Şehirlerde kitabsaraylar, kent ve köylerde okuma ev ve odaları kurmak ve arttırmak isteriz.
Plânlı kültür ve eğitim
47. Kültür ve eğitim işlerimiz, bugünün ve yarının gösterdiği ve göstereceği
ihtiyaçlara göre önden gören bir düzenle planlanacak ve bütün öğretim aşa
maları ile zanaat ve ertık ihtiyaçları bu plâna göre düzenlenecektir.
Yığını yetiştirme ve Halkevleri
48. Klâsik okul yetiştirilmesi dışında, yığma, devamlı ve Türkiyenin ilerleyiş
yollarına uygun bir halk eğitimi vermeği önemli görürüz. Bu hizmet için çalışan
Halkevlerini Devlet, imkân elverdiği kadar koruyacaktır.
Devrim müzesi
49. Parti, bir devrim müzesi kuracaktır. Bunu, halka devrim fikir ve duy
gularını aşılamak için etkin araç sayarız.
Gençlik örgütü ve spor
50. Türk gençliği, onu temiz bir ahlak, yüksek bir yurd ve devrim aşkı içinde
toplayacak ulusal bir örgüte bağlanacaktır. Bütün Türk gençliğine şevk ve sıhhatlarını, nefes ve ulusa inanlarını besleyecek beden eğitimi verilecek, ve gençlik,
devrimi ve bütün erginlik şartları ile yurdu korumayı en üstün ödev tanıyan ve on
ları, bu ödev uğrunda bütün varlıklarını vermeğe hazır tanıtan bir düşünüşle,
yetiştirilecektir.
Bu ana eğitim tam sonuç vermesi için Türk gençliğinin, bir yandan, düşünme,
karar verme ve girişin alma gibi yüksek başarının kuvvetlerini geliştirecek, ve öte
yandan, gençlik onu her zorlu işin başarılmasında tek unsur olan sıkı disiplinin
etkisi altında çalıştırılacaktır.
Türkiye 'de spor örgütü de bu esaslara göre düzenlenecek ve yürütülecektir.
Yapılacak gençlik örgütünün üniversite, okullar ve enstitüler, halkevleri, toplu iş
çi kullanan fabrika ve kurumlarla yukarıdaki gayelere göre, iş ve yönet birlikleri
düzenlenecektir.
Yurdda beden ve devrim eğitimi ile spor işlerinde biteviyelik göz önünde
tutulacaktır.
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Okullarda, Devlet kurumlarında, ve özel kurum ve fabrikalarda bulunanlar,
yaşlarına göre, beden eğitimi ile uğraşmak yükümü altına alınacaktır. Spor ve
beden eğitimi için lüzumu olan alan ve kurumlar meydana getirilecektir. Spor
alanları için özel yönetgeler ve şarlıklar ilgilendirilecektir.
Radyo
51. Parti radyoyu ulusun kültür ve siyasal eğitimi için en değerli araçlardan
sayar. Kuvvetli verici istasyonlar kuracağız. Almaçların kolay ve ucuz elde edil
mesine çalışacağız.
Sinema
Sinemanın ulusa faydalı olmasını iş edineceğiz.
Opera ve tiyatro
52. Ulusal opera ve tiyatro önemli işlerimiz arasındadır.
ALTINCI KISIM
Sosyal hayat ve kamusal sıhhat
Aile
53 . Türk sosyal hayatında aile esastır.
Nüfusu artırma
54. Nüfusumuzu arttırmak ve gelecek nesli sağlam ve gürbüz yetiştirmek her
zaman dikkatle güdülecek işlerimizdendir.
Şehir, kent ve köylerimizin sıhhî şartları
55. Şehir ve kentlerimizle köylerimizin, sıhhi şartlarını ve köy evlerini iyileş
tirmek ve düzeltmek ve köylülerimizin sağlık bilgilerini yükseltmek için program
la çalışacağız.
Çocuk bakımı
56. Partinin, çocuk hayatı ve analarının sıhhati ile derin ilgisi vardır. Bunun
için çalışmalara aşağıdaki ana hatlar üstünde devam edeceğiz:
Doğum evleri
A) Doğum evlerini arttırmak, Devletin hasta yurtlarında ayrıca doğum hiz
metleri ayırtmak, parasız doğum yardımları sağlamak ve çocuk bakımı öğretmek
için her öğretme aracından faydalanmakla beraber, ilmî ebe ve bakı kadınlarını
çoğaltmak;
Süt damlaları, kreşler
B) Şehir ve kentlerde süt damlalarını, süt çocukları için bakım ve danışma ev
leri, kreşleri, öksüz yurtlarını, çoğaltmak;
731

İşçi analar ve çocukları
C) İşçi olan yerlerde işçi anaları ve çocuklarını korumak.
Kimsesizler, ihtiyarlar, sakatlar
57. Kimsesiz çocuklar ve yardıma ihtiyacı olan ihtiyarlar ve sakatlar ulusun
atalığı ve koruyuculuğu altındadır.
İşçilerin sıhhatini koruma
58. İşçilerin ve ailelerinin sıhhî ve sosyal bakımdan ihtiyaçlarının sağlanması
ile uğraşacağız; Hayatını çalışarak kazanmak yükümü altında bulunan kadınlar
için iş bölgelerinde kreşler açmağa devam edeceğiz.
Sıhhat işleri
59. Sıhhat işlerinin Partimiz için ayral bir önemi vardır. Bu yoldaki çalış
malar, genel ihtiyaç nisbetince ve devamlı bir surette genişletilecektir.
Bulaşık hastalıklar
60. Sıtma, verem, frengi, trahom gibi bulaşık hastalıklarla savaşa devam ede
ceğiz.
YEDİNCİ KISIM
İç, tüzel ve dış siyasa, işyarlar, özgür ertik sahipleri
Ulusal düzen veyasav
61. Bütün devrim sonuçlarını, yurttaşların tam güvenliğini ve ulusal düzen ve
yasav, iç ve tüze örgüt ve kanunları ile koruyan ve hiç bir hadise veya etki kar
şısında sarsılmayan bir Hükümet otoritesi kurmak ve işletmek işlerimizin teme
lidir.
Göçmenler
62 . Nüfusu arttırma prensibimizi toplarken, yurd dışından gelecek Türklere
imkân olan her yardımı ve kolaylığı göstereceğiz.
Hakyerlerinin kuruluşu
63. Tüzel siyasamızda hakyerlerinin kuruluşu kanunu, halkın ihtiyacına ve
memleketin asığına en uygun surette yapılacak ve tamamlanacaktır.
Dava usulleri
İnançlı olan, basit, pratik ve süratli dava usullerini genişleteceğiz.
Yüret ve bildirge
Yüret ve bildirge iğlerinde istenen sonuçları süratli ve kolay olarak sağlaya
cak tedbirler alacağız.
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Tutak ve kapsıklar
Tutaklar ile kapsıkları ayırmağa ve hapsevlerini birer uslanma yeri haline
getirmeğe çalışacağız.
Yurtta barış, dünyada barış
64 . Yurtta barış ve dünyada barış, başlıca prensibimizdir.
İşyarlar
65. Ulusun yüksek asığını her vakit göz önünde tutarak bütün dikkatleri ile
hayatlarını hizmetlerine hasreden işyarlar, her türlü baysallık ve genliğe değer
kazanırlar.
Cemiyetler
66. Türkiye 'de cins ve klas fikirlerini yayma ve Mas kavgası ergesi ile cemiyet
kurulmayacaktır. Devlet, özel yönetgeler ve şarbaylıklarla Devlete bağlı kurum
lardan hizmet karşılığı aylık ve aktı alanlar bulundukları işin sıfat ve özlüğü ile
cemiyet kuramazlar.
Talebe cemiyetleri
67. Talebe cemiyetleri adını taşıyan kurumlar, hiç bir suretle siyasa ile uğ
raşamazlar ve hiç bir suretle bulundukları okulun, fakülte ve enstitüsünün yönetgesine karşı her hangi bir harekette bulunamazlar.
işçi ve esnafın Örgütlenmesi
68. Türk işçilerini ve esnafımızı, ulusun ana varlığı içinde, o varlık için kuv
vet ve fayda verici yolda ve parti programının çerçevesi içinde, örgütlenmeyi iş
edineceğiz.
Kurulamayacak cemiyetler
69. Arsıulusal ergelerle cemiyet yapılmayacağı gibi, kökü yurd dışında olan
cemiyetler kurmak ta yasak olacaktır.
Uluslar arasında beraberlik yapmakta Devletin fayda göreceği ergelerle
cemiyet kurmak veya kurulu olanların şubelerini açmak için Bakanlar kurulunun
kararı lüzumludur.
Özgür ertik sahipleri
70. İşyar olmayan özgür ertik sahiplerinin ulusal Türk varlığı için lüzumlu ve
faydalı olan hizmetlerine, parti değer verir. Kapasite ve hizmetlerinin karşılığını
görmeleri için, çalışmalarını kolaylaştırmak ödevlerimizdendir.
Köy ve köylüye önem
Yeni Türkiyenin hayatında, köyü, her bakımdan önemli sayarız. Köylünün
sıhhati, güler yüzlülüğü, kültür ve devrim anlayışında değerli ve ekonomik alan
da varlıklı olması, bütün çalışma kollarımız için önemli bir iş olarak göz önünde
tutulacaktır.
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SEKİZİNCİ KISIM
Vatan savgası
Cumhuriyet ordusu
72. Vatan sevgisi, ulusal ödevlerin en kutlusudur. Gereğinde, bu uğurda yur
dun canlı cansız bütün varlıklarını ve kuvvet araçlarını kullanmağı esas tutarız.
Parti askerliğin bütün vatandaşlara ayrasız toplanması esasını onamıştır. Türk
ordusu her türlü siyasal düşünce ve etkilerin üstündedir. Ordunun kendisine ve
rilen yüksek ödevi her vakit başarabilecek erkte ve son teknik araçlarla cihazlanmış olmasına özen veririz.
73. Devletin yüksek kuramının sarsılmaz temeli olan ve ulusal ülküyü, ulusal
varlığı ve devrimi kollayan ve koruyan Cumhuriyet ordusunun ve onun özverili ve
kıymetli izdeşlerinin, her vakit sayın ve şerefli tutulmasına özen gösteririz.
2.2. Cumhuriyet Halk Fırkası Tüzüğü
ESASLAR
Partinin kuruluşu, merkezi
1. Cumhuriyet Halk Partisi, cemiyetler kanununa göre kurulmuş, programın
daki esaslar üzerinde çalışan siyasal bir cemiyettir. Merkezi Ankara'dır.
Değişmez Genel Başkan
2. Partinin değişmez genel başkam, onu kuran Kemal Atatürk'tür.
Partililerin Ödevleri
3. Partiden olan yurttaşlar karşılıklı içdemlik, güven ve arkadaşlık duygularile birbirine bağlı bir kütle meydane getirirler. Partililer programda ve esas
larda sağa, sola çekilmeyecek bir açıklıkla inceden inceye çizilmiş olan yolda bir
lik ve beraberlikle yürürler.
Presipleri bilmek, saymak, savgamak
4. Parti izdeşleri, Partinin programını ve prensiplerini bilecek, yayacak ve on
ları savgayacaktır.
Prensipleri söylemek, anlatmak
5. Prensiplerimizi, usanmaksızın, bütün yurttaşlara her bahana ve fırsatla söy
lemek ve anlatmak, Parti örgüt ve izdeşlerinin önemli ödevidir.
Partinin faydalı örgütlerle ilgisi
6. Parti, memlekette türlü ergelerle kurulmuş olan hayırlı ve faydalı giriş
melere ve örgütlere karşı sevgi ve ilgi taşır.
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Partinin tabii alayı
7. Parti, henüz siyasa ile uğraşmak çağına girmemiş olan bütün Türk genç
lerini Partinin tabiî adayı sayar.
Partinin bayrağı, rozeti, marşı
8. Partinin, ana vasıflarını gösteren altı oklu bir bayrağı, bir rozeti ve bir mar
şı vardır. Bunlar öğreneğine göre yapılır ve kullanılır.
BİRİNCİ KISIM
Partiye kabul olunma
Partiye girmek şartları
9. Cumhuriyet Halk Partisine:
A) 18 yaşını bitiren,
B) Halkça kötü tanınmamış olan,
C) Ağır hapis, veya şeref ve onur kırıcı bir suç yüzünden hapis cezasile kısanmamış bulunan ve hacir altında olmayan,
Ç) Ulusal savaşta, ona karşınlık etmemiş olan ve böyle örgütlere girmemiş
olan ve siyasal ıra bakımından menfi bir ruh taşımamış oldukları belirgin bulunan
her Türk yurttaş, Türkçe konuşmakta bulunmuş ve Türk kültürünü ve Partinin
bütün prensiplerini benimsemiş ise, girebilir.
Ocağa yazılma ve tanıtılma
10. Partiye girmek isteyen her yurttaş, Partide en az iki yıldır yazılı bulunan
iki arkadaş tarafından bulunduğu yerin ocağına tanıtılır. Kendisinde istenen sıfat
ların bulunduğu ilâve edilir ve kendisi de Partinin esaslarile program ve tüzüğünü
kabul ettiği ve hükümlerinden ayrılmayacağı hakkında ocağa bir yüken kâğıdı
verir. Aday, bununla Partiye şeref sözü vermiş olur.
Yönkurulun yazmaktaki Ödevi
11. Bir ocak kurulunun böyle bir istek üzerine vermiş olduğu kabul veya red
kararı, ilge yönkurulunun onaylaması ile tükellenir. Bu iş en çok üç ay içinde
bitirilir ve ilgili olana bildirilir. İlçe yönkurulunca reddedilen yurttaşların İl yönkuruluna yanıda bulunmağa hakları vardır.
Giriş töreni
12. Partiye yeni üye olma işleri tanılanan yeni Partililer, üç ayda bir, kaç kişi
olmuşlarsa bunlarla, başka yerlerden gelen eski Partililer köylerde ocak yönkurullannın, şehir ve kentlerde, o şehir ve kentlerde bulunan en büyük yönkurulun bu
iş için yapacağı toplanmaya yazı ile çağırılarak partiye yazılmış ve kabul edilmiş
oldukları bildirilir. Bu toplantıların yıl başında başlayarak her üç ayda bir düzen735

likle yapılması borçtur. Toplantılarda yönkurullardan başka imkân bulunduğu
kadar çok Partili bulundurulur. Parti başkanı bu toplantıda bir söylev vererek
siyasal bir Partiye girmenin önemlerini ve Partili olmanın ödevlerini hatırlatıp
yeni üyeleri kutlar ve kendilerine başarı diler. Her üç ayda bir, Partiye girenlerin
adlan İl yönkurulunca bütün örgüte genellenir.
Yardım parası
13. Her Partili, Partiye az veya çok bir yardım parası ödemek yükümündedir.
Ayda veya altı ayda veya on iki ayda bir ödenmek şartile Partiye ne kadar yardım
parası vereceklerini, ödeme yeteneklerine göre kendileri saptayarak bulundukları
yerin ocak kuruluna; bir yüken kâğıdı ile bildirirler, ödeme bir aht karşılığı
yapılır. Bir defa yapılan yardım yükeni miktarı, üstünden bir yıl geçmedikçe
değiştirilemez. Üyeler, yükenecekleri miktardan fazla bir para verirlerse bu ayrı
bir aht ile verit olarak kabul olunur. Yardım akçesi yerine ayniyat alınmaz.
Parasını zamanında ödeme
14. Yardım akçesini yükenilen miktar ve zamanda ödemek, Partilinin bir yan
dan Partisine bağlılığının beldeği olduğu kadar, bir yandan da Partinin yurda hiz
met yolundaki başarılarını sağlayacak olan bir borcudur.
Yardım parası öğreneği
15. Yardım akçesinin alınması usulleri, Genyönkurul tarafından yapılacak bir
öğrenek ile saptanır.
Başka yere giden partili
16. Bir yerden başka bir yere giden Parti üyeleri kendi Yönkurullarından, Par
ti üyesi olduklarını ve yükenlerini yerine getirmiş bulunduklarını bildiren bir
kâğıd alırlar ve bunu gittikleri yerdeki kurula verirler. Bu suretle adlan ora Parti
kütüğüne geçirilir.
İKİNCİ KISIM
Parti örgütü
Parti örgütü ve örgenleri
17. Parti örgütü, başında merkezde Genel başkan bulunmak, illerde ocaklar
dan başlamak üzere, şunlardan meydana gelir:
A) Genel başkanlık,
B) Genbaşkur,
C) Büyük Kurultay ve Genyönkurul,
Ç) İl, ilçe, kamun, ocak kengreleri ve yönkurullan,
D) Parti grubu,
E) Partikur.
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Örgütün ilk basamağı; ocak
18. Örgütün ilk basamağı şehir ve kentlerde uram ocakları ve köylerde köy
ocaklarıdır
Ocağın kurulması
19. Parti örgütü olmayan bir köyde bir ocak kurulu meydana getirecek yurt
taşlar birleşirlerse aşağıdan yukarı kurulların önergeleri üzerine il yönkurulu
kararı alındıktan sonra orada ocak kurulur. Ocağı kuracakların partiye girişleri
için 9 uncu maddedeki sıfatlar aranır.
Ocakların çalışma yolu
20. Ocaklar iki türlü çalışır: Kongre halinde ve yönkurul yolu ile.
Yönkurulların bir birine bağlılığı
21. Her partili yurddaş, yazılı olduğu uranı veya köy ocağına, ocaklar yönkurullarına, kamun yönkurulları ilçe, ilçe yönkurulları, il, il yönkurulları Genyönkuralla bağlıdırlar.
Semt ocakları
22. Bulundukları yerlerin ilgi ve durumlarına bakılarak birden çok uranı ve
köy, tek bir ocağa bağlanabilir ve bunlara semt ocağı denir.
Kamun ve ilçe basmalarım kaldırma
Gene yersel durum ve uza gereklerinin zorladığı hallerde kamun örgütü ve il
merkezlerinde de ilçe örgütü yapılabilir. Bu halle ocaklar bir başka kamun veya
doğrudan doğruya ilçe yönkurullarına, kamun yönkurullarile il merkezlerindeki
ocaklar da doğrudan doğruya il yönkuruluna bağlanabilir.
Banların saypaları
Ocakların yardım akçesi ile hesab ve bütçe işleri, yukarı derecedeki yönkurullara verilebilir. Bu halde aşağı derecelerin saypaları bağlı bulundukları yönkurul
ları bütçesinden sağlanır. Bu madde hükümlerini yerine getirmek için genyönkurulundan ayrı ayrı karar alınır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Merkezde
A) Genel Başkan
Genel Başkanın yüksek yönetimi
23. Genel Başkan, partinin yüksek yönetimini elinde tutar ve partiyi imseler.
Parti adına söz söylemek yetkesi ancak Genel Başkandadır.
Genel Başkan lüzum görürse bu hak yetkesini Genel Başkan vekiline veya
parti Genel sekreterine bırakır.
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B) Genbaşkur
24. Partinin Genel Başkanı ile vekili ve Genel sekreteri, genbaşkuru meydana
getirirler.
Genbaşkurun Ödevleri
25. Genbaşkur, partiyi ilgilendiren bütün işler için lüzum görüldüğü kararlar
verir.
Saylav seçimi, adayların ilânı
26. Genbaşkur, Kamutaya üye seçilmesi işlerini yönetir; partinin saylav aday
larını kararlaştırır.
Genbaşkur, adaylarla seçim işleri hakkında grup yönkurulunun. ve genyönkurulunun fikrini yoklayabilir. Adaylar Genel Başkan tarafından ilân olunur.
Genyönkurulun açıklarını doldurmak
27. Genyönkurulda yer açılırsa açığı yenisini genbaş seçer.
Genbaşlar kararlarına uyrum
28. Genbaşkurun vereceği, kararlarla bütün parti üyelerince bağsız ve şartsız
uyurulur.
C) Genel sekreter
Genel sekreterin ödev ve yetkisi
29. Genel sekreter, Genel Başkan tarafından genyönkurul üyeleri arasından
seçilir ve Genel Başkan adına iş görür. Genel sekreter, genbaşkurun, genyön
kurulun ve partikurun kararlarını bildirir bunları sonuçlandırır. Parti Örgütü ile
yazışır ve parti işlerini kovalar. Partiye ilişkin başvuruların kabul orunudur.
Genel sekreterlik, Partiye bağlılığı onaylanmış başka hükmî şahsiyetlerin de
bağlantı yeridir.
I I . BÜYÜK KURULTAY
Büyük Kurultayın toplanma zamanı
30. Büyük Kurultay, dört yılda bir Genel başkanın göstereceği yer ve bil
direceği zamanda toplanır. Genel başkan lüzum görürse Büyük Kurultayı daha
önce toplayabilir.
Büyük Kurultay üyeleri
31. Büyük Kurultayın üyeleri şunlardır:
A) Genyönkurul üyeleri,
B) Partiye bağlı bütün saylavlar,
C) İl yönkurul başkanları,
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Ç) İl kongrelerince seçilen ikişer ve Parti üyesinin sayısı on bini geçen iller
den her on bin üye için ayrıca gene kongrelerce seçilen birer delege.
Partiye bağlı olduğu Genbaşkurca onaylanmış, hükmî şahsiyetler bulunuyor
sa onlar da Büyük Kurultaya delege gönderebilirler.
Büyük Kurultayın çalışmasında yetri ve oy usulü
32. Büyük Kurultay, üyelerinin saltık çoğunluğu ile açılıp görüşülere başlar.
Bu çoğunluk yoksa ve Büyük Kurultay üsnomal olarak toplanmamışsa görüşü üç
gün sonraya bırakabilir.
Tersine hüküm bulunmayan yerlerde Büyük Kurultay, hazır bulunanların
çoğunluğu ile karar verir. Oylar eşit olduğunda Başkanın bulunduğu taraf çoğun
luk sayılır. Program, hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu ile değiştirilebilir.
Büyük Kurultayda seçimler gizli oyla yapılır; meğer ki açık oy yahud işaretle ol
masına üçte iki çoğunlukla karar verilmiş bulunsun.
Başkan vekili ve sekreter seçimi - Genel başkanın söylevi
33 . Büyük Kurultay, Genel başkanın veya Genel başkan vekilinin başkanlığı
altında toplanır ve iki başkan vekili ile altı sekreter seçer. Bu seçimden soma
Genel başkan, geçen yıllarda yapılan işler hakkında bir söylev verir yahud bir bil
diri okutur.
Komisyonlar seçimi
34. Genel başkanın söylevinden veya bildiricinden sonra Büyük Kurultay on
beşer üyeli Program - Tüzük, hesab ve yirmi beşer üyeli Dilek komisyonlarını
seçer. Bu komisyonlara Genbaşkur ve Genyönkurul üyeleri seçilemezler.
Komisyonlarda seçim
35. Her komisyon, üyelerinden birini başkan, birini raportör, birini sekreter
ayırır.
Komisyonların çalışmaları
36. Program - Tüzük komisyonu öne sürülen değişgeleri, dilek komisyonu il
kongrelerinden gelen dilekleri ve üyeler tarafından yapılmış önergeleri inceler.
Hesab komisyonu merkez hesaplarına bakar, il hesapları hakkında bir in
celeme lüzumu görürse kendi fikri ile birlikte yeni Genyönkurula bırakılmak
üzere Büyük Kurultay Genkuruluna bildirir.
Görüşüye esas komisyon kararları
37. Her komisyon aldığı işler hakkındaki kararlarını, sebeplerile Genkurula
bildirir. Bunlar Genkurulda görüşülerek bir karara bağlanır ve gereğinde mesele
yeniden komisyona gönderilebilir.
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Başka komisyonlar
38. Büyük Kurultay, görüşülmesine lüzum görülen konuları incelemek için
ayrıca komisyonlar da ayırabilir.
Bakanların Kurultay ve komisyonlarda bulunmaları
39. Bakanlar, Büyük Kurultayda hazır bulunurlar. Lüzumunda Genkurulda ve
çağrıldıkları komisyonlarda izahlarda bulunurlar.
Büyük kurultay görüşülerinde açıklık ve gizlilik
40. Büyük Kurultay görüşleri açıktır. Büyük Kurultay, görüşlerini yalnız Par
ti üyelerine açık bulundurmağa ve gereğinde gizli oturum yapmağa karar vere
bilir.
Büyük Kurultay tutulgaları
41 . Büyük Kurultayın görüşleri ve kararlan tutulur. Bu tutulga Başkan ve
Sekreterler tarafından imzalanarak Büyük Kurultayda bulunmuş olan üyelerin ad
ları yazılı bir deflerle birlikte saklanır.
Büyük Kurultay sonunda söylev
42. Büyük Kurultay kapanırken, Genel başkan, Büyük Kurultayın açılmasın
dan elde edilen sonuçlarla Partiye verilen yeni yönet hakkında bir söylev verir
veya Büyük Kurultay kapandıktan sonra bir bildiri çıkarır.
Büyük Kurultay açılışı gününün kutluluğu
43. Büyük Kurultayın açılışı Parti örgütü ve bütün Partililer için kutlu bir gün
sayılır.
III - GEN-YÖN-KURUL
Genyönkurul
44. Genyönkurul, Büyük Kurultay tarafından seçilmiş on altı üyeden toplanır.
Üyelerin sayısı - gereğinde - genbaşkur kararile arttırılabilir. Genel sekreter, gen
yönkurul üyeleri arasında iş bolümü yapar. Üyelerden birini büro işlerinde ken
dine yardımcı ayırır.
Başkanı
45. Genyönkurulun tabii Başkanı, Genel başkan veya vekilidir. Başkanların
bulunmadığı zamanlarda Genel sekreter başkanlık yapar.
Toplanma vakti
46. Genyönkurul en az haftada bir toplanıp çalışır.
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Ödevleri
47. Genyönkurul, genbaşkur ödevlerinden başka Parti işlerinin hepsi ile uğ
raşır.
Parti örgütünün tüzüğe göre işlemesinde ve Parti programının bütün asılları
ve ayrıntıları ile saptanmasında lüzumlu olan irdel ve terkiyi yaparak bu işler için
görücülerde bulunur ve durumu saptar, tedbirler düşünür, gereğine göre karar
larını Genbaşkurdan geçirerek taptar. Partiyi ilgirlendiren ulusal kuramları ve
Partinin hesaplarını, kongrelerden alınan kararların ne dereceye kadar taptandığmı inceler. Genel konferans konuları belitir. Partinin programı hakkında lüzum
ve ihtiyaca göre broşürler hazırlayıp çıkarır. Halkevlerinin açılma, çalışma ve
yönetimlerini düzenler Parti prensiplerini ve siyasal durumuna göre fikir ve ergelerimizi söz ile de halka anlatmak için Öğreneğine göre halk aytaçları örgütü
yapar. Fayda görülen yer ve zamanlarda halk kürsüleri açar.
Spor, gençlik, radyo, sinema ve devrim müzesi işlerile uğraşır. Büyük Kurul
tay komisyonlarına ilgili projeleri hazırlar ve Genbaşkurdan geçirerek Büyük
Kurultaya verir. İl Yönkurul ile başkanlarının ve ilçe başkanlarının seçimlerini
onaylar ve bozar. Yönkurullarının seçimlerini gereğinde yenilettirir. Parti Örgütü
olmayan yerlerde üye yazma, örgüt kurma yetkisi ile girişken bir veya bir kaç
kişiye ödev verebilir. Tüzüğün iyi taptanması için gereken öğrenekleri yapar.
Yardım edecekler ve süresiz komisyonlar
48. Lüzumuna göre, Genyönkurul kararile belli işler için Parti saylav veya izdeşlerinin yardımından faydalanır ve bunlardan süresiz komisyonlar kurulur.
Genyönkurul üyelerinden yahut yukarıda, yazılı kimselerle başka komisyonlar da
yapılabilir.
Teftiş ve kontrol edeceği örgütler
49. Parti örgütünün ve Halkevlerile partiye bağlı oldukları genbaşkurca onay
lanmış hükmiğ şahsiyetlerin teftiş ve kontrolü işi genyönkurul üyelerine ve
rilebileceği gibi parti saylav veya izdeşleri de bununla ödevlenebilir. Teftiş Ödev
leri ve zamanlan lüzumuna göre genel sekreterlikçe belirtilir. Bunun için bir öğrenek yapılır:
Genyönkurul üyelerinin ödev bağlılığı
50. Genyönkurul üyeleri kendilerini parti çalışmalarına bağlarlar.
Sağışman üye *«? Ödevi
51. Genyenkurul, üyelerinden birini partinin sağışmanlığma ayırır. Sağışman,
saypaların bütçeye uygunluğunu sağlar ve hesab işlerile ilgili bütün kağıtları im
za ile onaylar. Partinin esilik ve mülkiyet işlerile uğraşır.
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Büro Örgütü
52. Genyönkurulun, aylıklı bir baş sekreteri ile bir sağışmanı, lüzumu kadar
aylıklı sekreterleri, işyarları, hizmet adamları bulunur. Bunlar genel sekretelik
emrindedir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İllerde
1 - Kongreler
II kongreleri
53. Ocak, kamun kongreleri yılda bir, ilçe ve il kongreleri iki yılda bir top
lanır. Kongreler, il yönkurulların genel sekreterlikçe onaylanmış kararı ile veya
doğrudan doğruya genyönkurul kararı ile gereğinde üsnomal olarak da top
lanabilir.
Toplanma vakitleri
54. Partinin ocaklardan illere kadar nomal kongre mevsimi eylülde başlar,
birinci kânun sonunda biter. İllerden her birinin ocak ve kamun kongreleri en çok
bir buçuk ay sürer. Her yerin mevsim, iklim, iş gereklerine göre bu kongrelerin
başlama ve bitme tarihleri il yönkurulları tarafından saptanır ve vaktinden önce il
gilere bildirilir; buna göre yapılmaları kovalanır. Nomal ilçe ve il kongreleri ar
dından yapılmak üzere ikinci yılın kamun kongresi bitiminden sonraki on beş gün
içinde başlayarak en geç bir buçuk ayda bitirilir.
Ocak kongreleri üyeleri
55. Her uram, köy (veya semt) ocağına yazılı parti üyesi kendi ocak kon
grelerinin üyesidir. Gelemeyecek kadar ciddî özürü olmayan ocak üyelerinin bu
kongrelerde bulunmak ödevleridir.
Kongre delegeleri seçimi
56 . Kongrelerde delegeler şöyle seçilir:
Her ocak kongresinde, ocağın iki yüze kadar üyesi için iki, bundan fazla her
yüz üye için birer delege;
Her kamun kongresinde, kamundaki ocakların üç yüze kadar üyesi için iki,
bundan çok her üç yüz için birer delege;
Her ilçe kongresinde, ilçedeki ocakların bine kadar üyesi için üç, bundan çok
her bin için birer delege;
Partiye girmek için işleri tükellenmiş olan üye bu sayım içindedir. Ancak bun
ların kongrede oy yermeleri için en az üç ay ve seçilmeleri için en az bir yıl önce
yazılma işlerinin bitirilmiş olması şarttır.
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Kongrelerin yeri
57. Ocakların seçtiği delegeler kamun merkezinde kamun, kanunların seçtiği
delegeler ilçe merkezinde ilçe, ilçe kongrelerinin seçtiği delegeler de il merkezin
de il kongresini yaparlar. Asıl delegenin özrü olursa yerine yedek gönderilir.
Doğrudan ilçe ve ile bağlı örgütlerde delege seçimi
58. Uram, köy (veya semt) ocaklarının delegeleri ocaklarının doğrudan doğ
ruya ilçe örgütüne bağlı olması yüzünden kamun kongresi yapmıyorlarsa bakılır.
Ya ilçe örgütünde bir başka kamun örgütü yoktur, o halde bu delegeler doğrudan
doğruya ilçe kongresini yaparlar. Yahud bir başka kamun örgütü vardır, bu halde
bu delegeler bir kamun kongresinde aranacak nisbet üzerinden delege seçerler. İl
çe kongresine bunlar katılır.
Ocakların doğrudan doğruya il örgütüne bağlı olmaları yüzünden bu delege
ler de ilçe kongresi yapamıyorlarsa onlar da ilçe kongrelerinde şart olan nisbet
üzerinden delege ayırırlar; il kongresine bu delegeler katılır. Doğrudan doğruya il
örgütüne bağlı olması yüzünden ilçe kongresinde bulunmayan mevcud bir kamun
delegeleri de aynı seçimi yaparak kendilerini il kongresinde imselerler. Bu mad
de gereğince yapılacak ikinci veya üçüncü delege seçimleri ilçe veya il kurulları
tarafından yönetilir,
Kongreleri açanlar
59. Kongreler, Yönkurul başkanları tarafından açılır.
Açılma yetrisi
60. Kongrelerde kendi üyesinin yarısından bir fazlası hazırsa görüşülmeye
başlanır; değilse toplanma bir gün sonraya bırakılır ve o gün gelen üye bu kadar
olmasa da kongre açılır.
Başkan ve sekreterlerin seçimi ve atama ile başkan
61. Her kongre açılınca ilkin, bir başkan, bir ikinci başkan, iki sekreter seçilir.
Gereğinde ilçe ve il kongreleri başkanı bir derece yukarı örgüt tarafından da gös
terilebilir.
Merkezden atanmış başkanlar, örgütü içindeki bütün kongrelere başkanlık
edebilirler.
Başkan, kongre görüşülerini yönetir. Sekreterler, görüşülerin özet ve sonuç
larını yazarlar.
Görüşülerde tutulga
62. Kongre görüşülerinin aynile tutulması için gereğinde ayrıca tutulga sek
reterleri çalıştırılır.
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Açıklık ve gizlilik
63. Kongrelerin görüşülerini bütün Parti üyeleri dinleyebilirler. Kongreler is
terlerse bir meseleyi gizli görüşür veya Parti dışından dinleyici almağa karar
verebilirler.
Kongrelerde bulunacak sivil buyurman
64. Kamun, ilçe ve il kongrelerine, Parti Hükümetini imgeleyen en büyük
sivil buyurmanlar çağrılırlar. Bunlar görüşüye ve oya karışmazlar. Yalnız eski ve
yeni yapılmış veya yapılmamış Parti dilekleri hakkında görüşülerden sonra halkı
aydınlatmak ergesi ile - gerekirse - izahlarda bulunurlar. Fakat bu izahlar üzerine
yatışma yapılmaz. Parti kongrelerinin bütün görüşülerinde Partili şarbay ve şar
üyeleri ile il genkurulu üyeleri dinleyici sıfatile bulunurlar. Gizli olmasına karar
verilen görüşülerde yalnız en büyük sivil buyurman ile delegelerden başka kimse
bulunmaz.
Gündem yapılması, seçim vakti
65. Kongreler, konuşulacak işleri önceden sıraya korlar ve Yönkurullann,
olan biten şeyler hakkındaki rapor ve sözlerile görüşüye başlarlar. Kongrelerde
seçimler bütün işler bitirildikten sonra yapılır.
Karar yetrisi
66. Kongrelerde kararlar, Başkan ve vekillerile hazır bulunan üyelerin
yansından bir fazlasının oyu ile verilir. Oylar eşit ise Başkanın bulunduğu taraf
kazanır.
Kongre seçimleri
67. Kongrelerde seçimler gizli oy ile yapılır; meğer ki açık olmasına veya
işaretle yapılmasına üçte iki çoğunlukla karar verilmiş olsun, seçimlerde ilk defa
saltık çoğunluk olmazsa ikinci defasında en çok alanlar kazanır.
Komisyonlar
68. Kongreler, hesab bakıma ve bütçe yapma işlerinde kendisine göre az veya
çok olmak üzere 3-7 kişilik birer komisyon ayırırlar ve bu komisyonların rapor
ları üzerinde görüşülür. Kongreler gerek verilen raporlar, gerek üyelerin öner
geleri üzerine görüşüyü kolaylaştırmak için başkaca 3-7 kişilik komisyonlar da
yapılabilir.
Komisyon seçim ve çalışması
69. Kongre komisyonları, işlerinden bir başkan, bir raportör, bir sekreter
seçerek işe başlar, yansından bir fazlası ile görüşür, bulunanlann çoğunluğu ile
karar verir.
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Komisyonlara seçilemeyecek üyeler
70. Yönkurullarda bulunanlar, kendi kongrelerine delege seçilmezler.
Görüşülerde bulunur, oy veremezler; komisyonlara da seçilemezler.
Kongrelerin ödev ve yetkileri
71. Kongreler kendi alanlarında, parti işleri için her türlü karar ve kontrol örgenidir. Kongre açık oldukça ve lüzum gördükçe yönkurullann bütün yetkilerini
kendisi kullanabilir. Başlıca yapacakları şunlardır:
Yapılması yahut yapılmaması istenen şeylerin saptanması
A) Ocak kongresinde uramın, köyü (veya semt)in partisi Örgütü köy kurulu,
şar kurulu veya il genel kurulu ve böyle kurumlar aracile yapılmasını yahut yapıl
mamasını veya kamun kongresinde konuşulmasını istediği şeyleri kamun kong
resinde kamunu, ilçe kongresinde ilçeyi, il kongresinde ili memleket ve parti nok
tasından ilgilendiren gene o gibi meseleleri; gerek verilen raporlar, gerek üyelerin
önergeleri üzerinde konuşmak ve her görüşü sonunda olması veya olmaması is
tenilen şey ne ise onu bir önerge halinde karşılaştırıp gereğine göre ya kendi yönkuruluna yapılmasının kovalanmasını bırakmak veya bir derece yukarı yönkurul
ile kongre delegelerine bu kararlar üzerinden yürünülmesini bildirmek;
Parti kınavının incelenmesi
B) İl kongresinde bütün ilin parti örgüt ve kınavmı incelemek,
Hesaplar
C) Kendi ve lüzumunda kendine bağlı yönkurulun hesaplarına bakmak ve yıl
sonu hesab özetlerini onaylamak,
Bütçeler
Ç) Ocak kongresinde ocak, kamun kongresinde ocak ve kamun, ilçe kon
gresinde ocak ve kamunlar ve ilçe, il kongresinde ilçelerin ve ilin gelirine gide
rine göre yönkurullann hazırlayıp getirdiği bütçeleri görüşmek, lüzumunda
düzeltmek, denkleştirmek, sonra bir derece aşağı örgütün bütçelerini onaylamak,
kendi bütçesinin onaylanması için bir derece yukarı kurula göndermek.
Yönkurul üyelerini ve yedeklerini seçme
D) Ocak kongresinde ocak, kamun kongresinde kamun, ilçe kongresinde ilçe,
il kongresinde il yönkurullarını ve birer kat yedeklerini seçmek,
Delegeleri ve yedeklerini seçme
E) Ocak kongresinde kamun, kamun kongresinde ilçe, ilçe kongresinde il, il
kongresinde Büyük Kurultay için delegeleri ve birer kat yedeğini seçmek,
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Yönkurul seçimlerini onaylama
F) Her kongrede kendisine bağlı yönkurullar ile başkanlarının seçimlerini
lüzumunda incelemek ve bir uygunsuzluk olduğuna kanaat gelirse uygunsuz olan
noktadan başlanarak yenilenmesine karar vermek,
Kongre üyesi dışından seçim
72. Kongrelerin, yönkurul üyesi veya delege veya bunlara yedek yapacakları
kimselerin o kongrede üye olarak bulunması şart değildir.
Obstrüksiyon yasağı
73. Parti kongrelerinde obstrüksiyon yapmak yasaktır.
Kongrelerde düzen ve yasav
74. Kongre görüşmelerinin düzen ve yasavını sağlamak, kongre başkanının
ödevidir. Bu düzeni ve usulü yolunda konuşulmasını ve üyelerin özgür konuş
malarını bozanlara başkan toplantı halinde uyartıda bulunur; bu yetişmezse suç
luyu o yıl kongrenin sonuna kadar toplantıya girmemek üzere kongreden çıkarır;
lüzum görürse kongre kararile iki uyartıya kadar ceza verir.
Kongrelerde saylavlar
75. Parti saylavları yazılı bulundukları ocağın il kongre görüşüşüne
katılabilirler; ancak delege olmadıkça oy veremezler.
Kongre tutulgaları
76. Kongrelerde bir gün önceki tutulga özetleri, ertesi günkü toplantıda ve son
görüşünün tutulga özeti de kongre dağılmadan önce okunur.
Tutulgaların imzalanması ve saklanması
77. Kongrelerde bulunan üyelerin adlan bir deftere yazılır ve gerek bu def
terin, gerek görüşü ve kararlann altı kongre başkan ve sekreterleri tarafından im
zalanır.
Kongre kararlarının yerine getirilmesi
78. Kongreler kapandıktan sonra, verilen kararların yapılması ve yaptırılması
Yönkurullara yüküm olur.
II - Yönkurullar
Ocak, kamun, ilçe ve il yönkurulları
79. Her ocağın ocak kongresince seçilen 3-5 kişilik bir Yönkurulu olduğu
gibi, Ocaklar örgütünü yönetmek için Kamun merkezinde Kamun kongresince
seçilen 2-5 ve Kamundan yönetmek için de ilçe kongresince seçilen 5-7 kişilik bir
Yönkurul bulunur.
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İl Yönkurulun üyesi 7-9 dur. İl kongresince seçilir Yönkurul başkanları atanık
olan yerlerde kongre 6-8 kişi seçer. İl Yönkurulun İlçelerin örgütünü yönetir.
Genel olarak Yönkurulların süreleri kongre toplantısında seçilecek yenilerinin
devir almalarına kadar devam eder.
Baba ana ile çocukları ve kardeşler, karı ile koca aynı yönkurulda bulunamaz
lar.
Ödevleri ve işe başlamaları onaylanmaları
80. Bir kongrece seçilen yönkurul hemen işe başlar ve bir derece yukarı yönkurulca onaylandığı zaman seçim işi tükellenir. Şu kadar ki itiraz olursa, onay
lamağa yetkili olan yönkurulca incelenir ve bir karara bağlanır, onaylanmadığı
halde bu işi görecek olan bir derece yukarı kurulun gerekçelerile iş, genel sek
reterliğe bildirilir. Sonuç, genyönkurul kararile kotarılır.
Başkan, sekreter, sağışman
81. Yönkurullar, kendi üyelerinden birini başkan, birini sekreter ve sağışman
olarak ayırır. Gereğinde sağışman, üçüncü bir üye de olabilir. Başkan, kendi yok
ken yönkurul üyelerinden birini kendine vekil eder.
Başkanın ödevi, yetkisi
82. Yönkurulu, başkanı imseler. Parti işleri için Partinin örgütü ve bölgesin
deki Hükümet ve başka kurumlar delegelerile degette bulunur ve bunlarla olan
yazışmaları imzalar; hesaba dokunan yerlerde sağışman ikinci bir imza kor. Yönkurullara bağlı aylıklı sekreter ve hizmet adamları başkanın emrindedir, bunlar
başkan tarafından atanır ve işten çıkarılır; bunların Partili olmaları şarttır.
Sekreter ve sağışmanın ödevleri
83. Sekreter ve sağışman eski Yönkuruldan devir almaktan, sağışman öğreneğine göre hesab kâğıd ve defterlerini, sekreter bundan başka kâğıd ve defter
leri hele Ocak yönkurulunda Parti üyelerinin adlarile Partiye girdikleri tarihleri
gösterir defteri, her Yönkurulda bu kurulun kararlarını, yazışmalarını, bildiriğlerini gösterir defterleri ve bütün Parti dosyalarını, ilçe ve il kurallarında ocaklara,
yazılı üyeler defterlerinin (Parti kütüğü) suretlerini eksiksiz tutmaktan ve iyice
saklamaktan soravlıdır.
Toplanma vakitleri
84. Yönkurulları en aşağı haftada bir defa toplanır. Her Yönkurul bu toplan
tıları Önemli bir Parti işi olarak kendine bağlı örgütte arasız kovalamak ve sağ
lamak yükümü altındadır.
Görüşü ve karar yetrisi
85. Yönkurullarda yetri, görüşüye başlamak için bütün üyelerin ve karar için
hazır bulunan üyelerin yarısının bir fazlasıdır. Oy eşitliği halinde başkanın bulun747

duğu taraf çoğunluk alır. Kararlarda azınlıkta kalanlar çoğunluğa uyarlar. Karar
lar, defterine yazılıp altı -çoğunluk veya azınlık tarafında kaldığına bakılmadangörüşüde bulunanların hepsi tarafından imzalanır. Görüşüde bulunmayan üyeler
de kararları sonradan (gördüm) kaydı ile imzalarlar. İmzaların üstüne genit yapıl
maz. Yalnız kararı, Parti program ve tüzüğüne, kanun ve tüzüklere uygun bul
mayanlar imza etmeyerek sebeplerile yukarı kurula bildirirler. Yönkurul
üyelerinin görüşülerde güttükleri fikir -kendilerinin veya başkalarının olsunkurul dışında söylenmez.
Yönkurulların ödevleri
86. Yönkurullar kendi bölgelerinde Parti işlerinin başvurağıdır. Kendilerinin
merkez gösterdikleri yerlerde toplanırlar. Yönkurullar başlıca şunları yaparlar:
Üye yazma
A) Tüzükte yazılı şartlara uygun Parti Üyesini çoğaltmak ve Partiye yazılmak
isteyenlerin ocak yönkurulundan isteklerini bir karara bağlayıp Kamun yönkuruluna, kamun yönkurulunca da düşündüklerini yazarak ilçe yönkuruluna gön
derilmek; ilçe yönkurulunda da bu karan inceleyerek kabul etmek veya lüzumun
da bozmak;
Parti paralarım toplama
B) Ocak yönkurula Parti üyelerinin yardım paralannı ve her Yönkurulun büt
çesinde yazılı gelirlerini elverişli araçlarla toplamak ve bütçe için devamlı gelir
kaynakları düşünüp göstermek;
Saypaları yapma
C) Bütçenin kabul ettiği saypaları yapmak;
Kararlan yerine, getirme
Ç) Kongrelerin kendilerine bıraktıkları kararlan yerine getirmek;
Gelen emirlerin yapılması
D) Partinin ergesine ulaşmak için daha yukan Parti orunlarından verilen emir
leri yapmak ve bunun için düşündüklerini bir derece yukarı örgüte yazmak;
Seçimlerde kazanma
E) Bütün seçimlerde Parti adaylarını ve aday gösterilmemişse Parti üyelerini
kazandırmak;
Adaylar için yoklama
F) Öğreneğine göre seçim yoklamalanm yapmak;
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Halkevi açım ve yönetimi
G) Alacakları emir üzerine öğreneğine göre gereken yerlerde halkevleri aç
mak ve yönetmek;
Altı aylık Parti raporlarım verme
H) Kendi dayralarmda Partinin durumunu ve üye sayısını bildiren ve nihayet
altı ayda bir kere verilmesi lüzumlu olan raporları yukarı örgüte vermek ve ken
di bütçesini ve hesab özetini hazırlayıp kongrelere bildirmek;
Kongreye verilecek işler
İ) Kongrelerce görüşülmesi gereken işleri kongreye bildirmek;
Ara bulma
I) Partililer arasında şahsî bir anlaşmazlık çıkarsa aralarını bulmak;
Üyeleri aydınlatma
J) Parti programı ve yaptığı işler hakkında üyeleri aydınlatmak ve uyarmak,
konferanslar verdirmek ve sık degetlerle bağlılık ve dayanışmayı arttırmak.
Devamsız üye
87. Birbiri ardısıra bir Yönkurula üç toplantısına öngesi olmaksızın ve bunu
bildirmeksizin gelmeyen üye işinden çekilmiş sayılır. Bu üye kendini haklı görür
se bir derece yukarı Yönkurula yazı ile yanıda bulunur. Yukarı kurulun in
celemesinden çıkacak karara uyulur.
Açılan üyelikler
88. Yönkurullardaki açıklara, aldıkları oy sırasile yedekler çağırılır. Oylarda
eşitlik olursa, kurgaya başvurulur ve yedek kalmazsa bir derece yukarı Yönkurul
tarafından atanır.
Atanmış başkan
89. Lüzum görülen illerde Yönkurullara Genyönkurulun karan ve Genbaşkurun onaylamasile başkan atanabilir. Bunlardan ödevi dolayısile para har
cayacaklara, Genyönkurulun biçeceği miktarda ödek verilir.
Parti adına yazışma
90. Parti Örgütü yazışmalarım her vakit kendinden bir derece yükseği veya
bir derece aşağısı ile yapar. İl başkanları Parti işleri için birbiri ile yazışırlar.
Geciktirilmesi doğru olmayan önemli meseleleri derece atlayarak aşağı ve yukarı
oruna da yazı ile bildirirler. Bir Yönkurul haklı ve faydalı bir meseleyi bağlı ol
duğu kurula anlatamazsa sebeplerile bir derece yukarı kurula yazabilir.
Çekilim Şartları
91. Partide işnel hizmet alanlar, yükümsel veya sağlısal sebeb olmadıkça
çekilmezler. Her çekilim, bunu gerektiren sebepler açık ve tam gösterilerek ve
749

yazı ile olur. Çekilimin kabul edildiği, bir ay içinde yazı ile bildirilmedikçe işi
bırakmak olamaz.
Bir çekilimde çekilmiş olanın ödevleri
92. Seçimin yenilenmesi, çekilim ve başka her hangi bir suretle Partideki
Yönkurullar başkan ve üyeliklerinden veyahut Partice verilen her hangi işten ay
rılanlar kendilerine inamlanmış olan ödevi, işi sebebile üzerinde bulundurduğu
kayıd, dosya ve defterleri ve hesapları devir ve teslim etmek yükümündedirler.
Parti adına bulunduğu örgütten çekilme
93. Partililerin Parti adına bulundukları örgütten çekilmeleri de yukarıda
yazık hükümlere göredir.
Çekilimin gizli tutulması
94 . Her hangi çekilim işi, yetkili orun tarafından kabul cevabı alınmadıkça
gizli tutulur.
BEŞİNCİ KISIM
Hükümetle deget
95. Parti, kendi bağrından doğan Hükümet örgütü ile kendi örgütünü birbirini
tamlayan bir birlik tanır.
Parti Örgütünün kendi Hükümetinin her yönden başarığa ermesi için bütün
kııvvetile çalışması esastır.
Degetin merkez ve illerde yolu
96. Merkezde Partiyi ilgilendiren işlerin kovalanması için yapılacak degetler,
Parti bakanlarile Genel sekreter veya bunların adlarına harekete yetkili olanlar
arasında sözle veya yazı ile olur. İllerde Partiyi ilgilendiren işler için yapılacak
söz veya yazı degetleri Parti başkanları ile ilbaylar arasındadır.
97. Partinin Hükümetle deget konulan -lüzumlu görülürse- Genbaşkurun
onaylayacağı bir öğrenek ile saptanır.
ALTINCI KISIM
Kamutayda
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU
Parti Grubu
98. Partiden olan saylavların genkuruluna Parti Grubu denir.
Başkanlar
99. Parti Grubunun tabiî başkanı Partinin genel başkanı veya onun vekilidir.
Partiden olan Başbakan Parti Grubunun başkanıdır.
750

Grup başkan vekilleri ve yönkurul seçimi
100. Parti Grubu iki başkan vekili ile dokuz üyeli bir Yönkurul seçer ve Yön
kurul kendi arasından iki sekreter ile bir kasacı ayırır.
Grup toplanana vakti
101. Kamutay toplantı halinde bulunduğu zaman Grup, haftada bir gün
kesinkes toplanır. Lüzumunda ayrıca Genel başkanın veya vekilinin, Grup baş
kanının istemesile veya Grup Yönkurulu kararı ile veyahud Gruptan olan üyeler
den en az onunun dilerge vermesile toplanır. Kamutay toplu olmadığı zaman da
Genel başkanlığın çağırışı ile Grup toplanır.
Grupta başkanlık, sekreterlik
102. Genel başkan veya vekili başkanlık etmedikleri halde başkanlığa Grup
başkanı veya başkan vekilleri geçerler. Grup sekreterleri Grup görüşmelerinin
esaslarını ve kararlarını yazarlar.
Grubun işleri
103. Grup toplantılarında, Grupla ilgili genel meselelerle başkanlıktan Genyönkurul veya Grup Yönkurulundan; yahud Grup üyeleri tarafından ileri sürülen
meseleler görüşülür ve kararlaştırılır.
Gündem, evgin önergeler
104. Grup toplantılarında görüşüler hazırlanmış gündem üzerine yapılır. Ev
gin hallerde Grup üyesinin gündem dışında yapacağı önergenin o günkü gündeme
alınıp alınmamasına Grup Genkurulunca gene o gün yapılacak başka bir toplan
tıda karar verilir.
G'örüşüde özgürlük, soru, istizah
105. Grup görüşülerinde grup üyeleri görüşü konusu hakkındaki özelgörü ve
oylarında tanı özgür olup fikirlerini bağsız ve şartsız söylerler. Soru özgürdür.
Soru yazı ile veya sözle olur. Grup üyesi bakanların her hangi birinden aydınlatıl
masını istedikleri meseleler hakkında soruda bulunabilir. İstizaha gelince, istizah
ancak parti grubu karar verirse yapılır ve parti grubunda olur. İstizahın Kamutaya
geçmesi de grup kararına bağlıdır. Grup kararı olmadan soru istizaha çevrilemez.
Azınlıkta kalanlar
106. Grupta görüşülerek kabul olunan kararlara gruptan olan bütün üyelerce
uyrulur. Grup görüşülerinde azınlıkta kalanlar çoğunluk kararına uyarlar.
Görüşülürde bulunmayanlar
107. Grup görüşülerinde hazır bulunmayan üyeler grup kararlarını öğren
mekle yükümlüdürler. Grup üyeleri grup kararına, karşı istinkâf oyu veremez ve
hazır olduğu halde oya katılmaktan kaçamaz.
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Grup üyelerinin yükümleri
108. Grup üyeleri Kamutay görüşülerinde parti program ve esaslarını ve par
ti grupu kararlarını gütmek ve kuvvetlendirmek yükümünde oldukları gibi
Kamutay Başkanlığına, Kamutay başkur üyeliklerine, komisyon üyeliklerine
seçilme sırasında partiden olanların geçilmesini sağlamakla ödevlidirler. Bunlar
grupça kararlaştırılmış ise grup üyeleri grup kararma uymak yükümündedirler.
Grupça yapılacak seçimler gizli oy ile yapılır. Yalnız genbaşkur tarafından
aday gösterilenlerin seçiminde açık oy kullanılır. Genbaşkurlarca aday gösteril
meyen seçimlerde grup üyeleri kendilerinin adaylıklarını açıktan grupa önergeyebilirler.
Özgür görüşü grup adına söz söylemek
109 . Grupça karara bağlanmamış meselelerin Kamutaydaki görüşülerinde
grup üyeleri oy ve özelgörülerinde özgürdürler. Kamutay görüşülerinde grup
adına başkanlardan ve genel sekreterden başka kimsenin söz söylemek yetkisi
yoktur; meğerki grupça ödevlendirilmiş olsunlar.
Grup üyelerinin izinli gidiş gelişleri
110. Parti saylavları grup yönkurulundan önceden onanmadan Kamutay baş
kanlığından izin alamazlar. Ankara'dan ayrılırken ve dönüşlerinde parti genel
sekreteri ile degette bulunurlar.
Parti esaslarına kararlarına harsı diyev ve yayın
111. Parti üyeleri partinin esasları ve kararlan ve parti grupu kararlarına kar
şın diyev ve yayında bulunamazlar ve böyle diyev ve yayına ön veremezler.
Grup gorüşüleri hakkında dışarıda izahlarda bulunmak ve görüşü sonuçlarını
bildirmek yetkisi ancak Başkanlığındır. Tutulgalann yayımı, görüşülerin açık ol
ması grup kararı ile olur.
Saylavların yardım parası
112. Parti saylavları yazılı oldukları ocaklara yükendikleri yardım parasından
başka grup kasasına da grupça saptanacak yıllık bir miktar yardım parası yükenirler ve belitilecek bölülerle öderler.
Yasav cezaları
113. Yukarıdaki maddelere uygun hareket etmeyenlere birinci kere rica edilir;
ikinci keresinde uyartı, üçüncü defasında grup kararı ve genbaşkur onayı ile par
tiden çıkarma cezası taptamr. Burnunla beraber her hangi bir üyenin parti karar
ma karşı işlediği kusur hemen partiden çıkarılmasını gerektirecek derecede ağır
görülürse grubun genkurulumm saltık çoğunluğu ile vereceği karar genbaşkurun
onaylaması üzerine bu üye Partiden çıkarılır. Ancak Grup kararından önce suç
lunun söz veya yazı ile savgası dinlenir.
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II - GRUP YÖNKURULU
Grup yönkurulu
114. Yönkurul, üyelerinin yansından bir fazlasile görüşüye bağlayabilir ve
saltık çoğunlukla karar verir. Kararlar Genbaşkura yazılı olarak bildirilir.
Yönkurul seçimi ve vakti
115. Yönkurul seçimi, her yıl yemlenir. Yılbaşı, Kamutayın toplanma yılının
başıdır. Eski üyeler kurula gene seçilebilirler.
Yönkurulun toplanma vakti ve ödevleri
116. Yönkurul, haftada en az bir kere toplanır. Grup işlerini konuşur. Grup
toplantılarının gündemini hazırlar, Grupça kurulan özelkomisyonların çalışmasını
kovalar. Grup kurağına, kitab salonuna bakar. Parti saylavlarının arsıulusal
siyasal kurumlara girmeleri veya bu kurumların benzerlerini kurmaları gibi işleri
düzenlemek ve kontrol etmek Grup yönkurulu ödevlerindendir.
Grup üyeleri üzerinde ilgi
117. Yönkurul Grup üyelerinin Kamutaya devamlarına, Grupun kararlarına
uygun hareket etmelerine bakar ve Kamutay görüşüleri sırasında üyelerin toplu
bulunmalarını, toplu oy vermelerini sağlamak için tedbirler alır.
III - ONURKUR
Onurkur
118. Grup üyeleri arasında çıkacak şahsî anlaşmazlıklarla Grubun şerefi ve
onuru ile uzlaşmayacak halleri olduğu savalarına bakmak üzere bir onurkur kuru
lur.
Kuruluşu
119. Onurkur, Grubun genel kurulunca Grup üyeleri arasından seçilecek yedi
kişiden toplanır.
Görüşü yetrisi
120. Onurkur, en aşağı beş üye ile görüşü de bulunur.
Başkanı
121. Onurkur başkanı kendi aralarından saltık çoğunlukla ve gizli oy ile
seçilir.
Çalışma işi
122. Onurkur üyelerinin istemesi üzerine çalışmaya koyulur. Genbaşkur veya
Grup başkanı da böyle bir meseleyi onurkura verebilir.
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Kararların bildirilmesi
123. Kurun kararları ilgili olanlara Kur tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu
kararın bir örneği de bilmesi için Parti grup başkanlığına verilir.
Kararlara itiraz
124. Bildirme tarihinden üç gün geçinceye kadar itiraz olmazsa karar kesin
lesin İlgili olanların itirazları sebeplerile yazılı olarak Grup Başkanlığına verilir.
İtiraz, Başkan tarafından on gün içinde Grup genkuruluna bildirilir. Genkurul il
gisi olanları dinledikten ve biri karşın olmak üzere, en az iki üyeye söz verildik
ten sonra oya konulur. Grup genkurulunun çoğunlukla verdiği karar kesindir.
Kesinleşen karar Grupça Genbaşkura hemen yazı ile bildirilir.
IV - PARTİ SAYLAVLARININ SAYACAKLARI NOKTALAR
Parti saylavlarının sayacakları noktalar
125. Saylavların özel hayatlarında tecim, tarım, endüstri ve sairedeki kınavları Devletin kanunlarına bağınlıdır. Fakat C.H.Partisinden olan saylavların saylavlık sıfatını özel asığları için kullanmamalarına Parti genel başkanlığı da özel
bir dikkat gösterir. Her Parti saylavı saylavlıktan başka ne gibi işlerle uğraştık
larını her ikinci teşrin başında yazı ile Genbaşkura bildirirler.
Parti saylavlarının yapamıyacağı işler
126. Kapitalinin çoğunluğu Devletin olan kurum ve sosyetelerle kamu hiz
metlerine ve özel kontratlara bağlı veya satlık olarak bırakığlı sosyeteler ve tekit
yönetgelerinde Hükümet tarafından yönetim kurullarına atanan üyeler, kontrolör
ler ve bu kurumları oruntamak durumunda bulunanlar Partiden olan saylavlardan
olmayacaktır. Bunlardan başka sosyete ve kurumlarda yönetim kurulu üyeliği
genel kurallara bağımlıdır. Genel ve özel ve ulama bütçelerle asığı Devletin olan
kurumlar bütçelerinden para ödemeyi kapsayacak özde olan bir tecim işini Parti
saylavları yapamaz. Parti saylavı avukatlar, Devlet, özel yönetge, şarbaylıklar,
hayır cemiyetleri, kapitalinin bütünü veya bir parçası Devletin olan kurumlara
karşı dava alamazlar.
Kamutay başkam, vekilleri, bakanlar, genel sekreter, Genyönkurul üyeleri,
Grup başkanı ve vekillerinin alamıyacağı işler
127. Kamutay başkanı, başkan vekilleri ve bakanlar ile Parti genel sekreteri
ve Genyönkurul üyeleri ve Parti Grubunun başkan ve başkan vekilleri gerek Dev
letin ilgisi olan kurumlarda, gerek Devletin ilgisi olmayan özel sosyete ve kurum
larda direktörlük ve yönetim kurulu üyeliği gibi yönetge ve oruntama durumların
dan tam surette vazgeçerler. Direktörlük ve yönetim kurulu üyeliği gibi bir yönet
ge durumu olmaksızın özel kurumlarda paydaş olmak genel kurallara bağlıdır.
754

Ödeve devam, seçim dayralarma gitme
128. Saylavların işlerine devam bakımından durumları Kamutayın özel kural
larına bağlıdır. Partili olan saylavların Kamutaya devamları ve başkaca iş
alamayanların her yıl seçim dayrasına gitmeleri ve tam bir seçim devresinde en
az iki kere bütün ilçe merkezlerini dolaşmaları noktasından bulunacakları duru
mun, Partinin genel başkanlığınca ayram bir önemi olacaktır.
V - PARTİKUR
Partikur, kuruluşu, toplanışı
129. Partikur Genbaşkurdan, Kamutay başkanından, Partinin kabine üyelerin
den, Genyönkurul ile Parti Grupu Yönkurulundan kurulur. Partikur lüzumunda
Genbaşkur tarafından toplanmaya çağırılır. Partikura genel başkan veya genel
başkan vekili bulunmadığı zamanlarda vekil edecekleri kimse başkanlık eder.
Ödev ve yetkisi
130. Partikur Genbaşkurdan gönderilen meseleleri görüşür. Tüzük yorasmı
Partikur yapar. Partikur kararları genel başkanın onaylaması ile tükellenir.
YEDİNCİ KISIM
Finansal hükümler
Partinin geliri
131. Partinin geliri şunlardır:
A) Parti üyelerinden alınacak yardım paraları,
B) Örgütün taşıtlı ve taşıtsız mallarının geliri,
C) Müsamere, konser, balo, gösterit gibi girişimlerden artan paralar,
Ç) Partice yapılan yayınlardan kalan paralar,
D) Parti Örgütünün koruduğu kültür, ulusal eğitim, spor ve başka hayır hiz
metlerine karşılık genel ve yersel bütçelerle şarbaylık bütçelerinden ayrılacak
yardım paraları,
E) Partiye (A) böleği dışında yapılacak yardımlar.
Para işlerinde öğrenek
132. Parti paralan Öğreneğine göre alınır, harcanır, yazılır. Partinin kasası
yoktur. Paraları bankada saklanır. Merkezde Genel sekreter ve sağışman üyenin,
illerde Parti başkanı ile sağılman üyenin çift imzasile çekilir.
Yıllık İhtiyaçtan artan paralar
133. Örgütün her derecesi yıllık ihtiyaçlarından artacak paraları merkezin
izini olmadıkça harcayamazlar.
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Taşıtsız mallara esilik
134. Parti hükmî şahsiyetinin olmak üzere taşıtsız mallara sahib olur. Bun
ların kazançlarında asıl olan, bulundukları yerlerin olmasıdır. Bunlardan değiş
tirilmesi yahut lüzumsuz olduğu için satılması gerekli olursa bu işler derece
derece yönkurulları kararı ve Genbaşkurun onaylamasile yapılır. Partinin her tür
lü türel esiliklerde ve bu özde üçüncü şahıslarla yapılacak işlerde Partiyi oruntamak yetkisi Genel sekreterindir.
Parti hizmetlerinde yol ve oturum parası
135. Partinin irdel ve teftiş ve başka ödev gezmelerinde yol parası, gezi ve
konum gündeliği ödemleri şu esaslara göre yapılır:
1 - Parti işyar ve hizmet adamlanna aldıkları paraya göre ayni yekûnu alan
Hükümet işyarlarının aylıklarına ve harcırah kanunundaki esaslara göre;
2 - Partice ödevlenecek saylavlara harcadıkları taşın paralarından başka say
lavların yol paralan hakkındaki kanunda yazılı aylık esasına göre;
3 - Aşağıdakilerin yol paralan:
A) Partice ödevlenecek başka kimselerin,
B) Partice yurd dışında geziye gönderileceklerin, Genel Sekreter ile sağışman
üyenin biçecekleri esasa göre,
4 - İl yönkurullannca Ödevlenecek kimselere taşın, konum ve yiyip içme par
alarını karşılayacak miktar üzerinden Yönkurulların saptaylayacakları esasa göre,
5 - Parti Genel Sekreterinin yol parası Genbagkurun kararlaştıracağına göre,
verilir.
Merkez bütçesi
136. Merkez Örgütünün bütçesi Genbaşkur tarafından yapılır.
Merkez ve iller Örgütü ile halkevi hesaplarının kontrolü
137. Parti merkezinin hesapları Genbaşkurun ve iller Örgütü il halkevlerinin
hesapları, Genyönkurulun koyacağı usullerle teftiş ve kontrol edilir.
SEKİZİNCİ KISIM
Yasav hükümleri
Yasav cezaları
138. Partice verilecek yasav cezaları şunlardır:
1 - Uyartı,
2 - İkinci uyartı,
3 - Süresiz çıkarma,
4 - Tüm çıkarma.
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Yaptıklarının derecesine ve yapılan suçtaki ilgilerine göre bu cezalar sırasile
verileceği gibi sıra gözetilmeden, birden de verilebilir.
Yasav cezalarının verileceği haller
139. Cezalar aşağıdaki yazılı hallerde verilir:
A)
1 - Parti program ve tüzüğünü,
2 - Büyük Kurultayın kararlarını
3 - Genbaşkurun bildiriglerini,
4 - Genyönkurul kararlarını, saymayanlar.
B) Bütün seçimlerde:
1 - Parti aday ve üyelerine oy vermeyen veya bunlara karşı çalışanlar,
2 - Parti adayına karşı kendilerini seçtiren veya böyle bir seçimi kabul eden
ler,
3- Karşın bir kurumun adaylığını kabul eden veya açıkça reddetmeyenler,
4- Partice aday gösterilen yerlerde kendisini kendi başına, aday gösteren,
veya gösterilmesine karşı göz yumanlar,
5- Özürleri olmadığı halde seçimlerde bulunmayanlar,
6- Karşın bir aday için gizli, açık çalışanlar ve kendi kurumlarında, bulunan
ların böyle hareket ve kmavlarını hoş görenler,
C) İşnel ödevi bulunmadığı halde kendisini ödev ve yetke sahibi gösterenler,
D) Parti örgütü içinde yerlilik, yabancılık gibi ikilik uyandıranlar,
E) Her hangi bir ergeyi elde etmek için ayrışık yayın ve propagandaları araç
olarak kullananlar,
F) Parti kongrelerinin program, parti gruplarının karar olarak kabul ettiklerini
ödev sahibi iken yapmayanlar,
G) Parti ödevlerini yaparken bilerek tüzüğe uymayanlar.
H) Partinin şerefini ve onurunu kıranlar,
İ) Partiye girmek isteyen yurddaşın, yolunda isteklerini yürütmeyenler veya
zorluk gösterenler.
Cezaları verecek örgütler
140. Uyartı cezalan ilçe, uyartı ve ikinci uyartı cezaları il ve uyartı cezalarile
süresiz çıkarma cezalan genyönkurulca ve tüm çıkarma cezası parti genbaşkurunca verilir.
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Seçimler sırasında yönkurulların bu yetkileri birer derece yükselir. Eğer bir
yönkurul onadığı cezayı kendi yetkisinden yüksek görürse meseleyi onaylamağa
yetkeli oruna bildirmek üzere bir derece yukarı yönkurula bildirir.
Cezanın bildirilmesi
141. Bir yasav cezası alanın bu hali, bağlı olduğu örgüte bildirilir.
Ceza alanların durumu
142. İkinci uyartı cezası almak parti yönkurullarmdan bir yıl uzaklaşmayı
gerektirir. Böyleleri örgütte iseler çekilirler. Süresiz çıkarma cezası atanların bir
yıl için partiden ilişikleri kesilir. Bunlar cezalı oldukları yıl içinde parti kon
grelerine giremezler.
Kamutay grupundan çıkarılan, parti üyeliğinden de çıkarılmış olur.
Partiye yazıldıktan sonra partili bir arkadaş üzerinde dokuzuncu maddede
yazılı hallerden biri bulunduğu anlaşılır veya bu sebepler yazıldıktan sonra olur
sa il yönkurulun gerekçesini gösteren izahı ve genyönkurulun karan ile bu gibi
lerin parti kütüğünden adları silinir.
Savga hakkı
143. Hakkında bu cezadan her hangi birisi verilecek olan parti arkadaşının
sözle, veya yazı ile kendisini savgamağa hakkı vardır. Yalnız seçimler sırasında
yapılan suçların cezaları, savga hakkı kullanılmadan verilebilir. Bu halde seçim
bittikten sonra hüküm yiyen üyenin yazı ile'savgası alınır ve haklı olduğu an
laşılırsa caza kaldırılır.
Savgalarda süre, ceza verileceği bildirildiği günden başlamak üzere bir aydır.
Bu süreyi geçirerek savga hakkını kullanmayanlar bu haklarını keybederler.
DOKUZUNCU KISIM
Partili gazetecilerin sayacakları noktalar
144. Sahibi Partili olan gazete ve dergilerin yazıları ile Parti üyelerinin yaz
dıkları ve çıkardıkları eserler, Parti prensipleri bakımından göz önünde tutulur. İs
teyen Partili gazeteciler, dergiciler ve yazarlarla bu yolda görüş birliğine yaraya
cak deget ve toplantılar yapılır.
Partililer kapitali ile ilişikli ve yönetiminde etger bulundukları gazete, dergi
ve basmalarda Parti program ve tüzüğüne aykırı yazılar çıkartmazlar.
ONUNCU KISIM
Adaylık şartları
Adaylı, adaysız seçimler
145. Genbaşkur kararı olmadıkça seçimlerde aday gösterilmez.
758

Seçimler özgür olarak yapılır. Bu halde Partiden olanlar özel girişimlerle aday
gösterileceği gibi Parti Yönkurulları da seçimden erge olan iyi sonucu elde ede
cek surette Partililerin kazanması için seçimi güdeyebilirler.
Parti örgütünde çalışanların alabileceği ödevler
146. Parti örgütünde çalışanlar üstündeki Parti ödevlerile beraber kamuğ hiz
metlerini gören bırakığlı sosyetelerle kapitalinin yüzde elliden fazlası Devletin,
İlin, Şarbaylığın olan sosyetelerin yönetim kurulları üyelik ve kontrolörlük, İl
Genel Kurulu, Şarbaylık kurulu, Tecim odalan, Endüstri birlikleri gibi kazanç
getiren işlerden biri üzerinde bulunanlar; Kızılay, Çocuk Esirgeme kurumu baş
kan ve üyelikleri gibi diğer onursal bir iş dahi alamazlar.
Hükmi şahsiyeti bulunmayan Halkevlerile ertik kulüp ve cemiyetlerin yöne
tim kurullarında başkan ve üye olabilirler.
İşnel işlerde yardım parasının hükmü
147. Parti Yönkurullarında veya Parti adına bir işte bulunabilmek için yardım
paralarını vermiş olmak şarttır.
Partililere ilgi
148. Partiden olanların yetenek ve değerlerine göre yapabilecekleri hizmetleri
o hizmetlerin kurulları çerçevesinde ve eşit durumlarda öneylenerek yerleştiril
meleri için Parti örgüt ve üyeleri özden bir ilgi gösterirler.
ON BİRİNCİ KISIM
İllerde Parti Grupları
İllerde Parti Grubu kurumu
149. Oy sahibi üyelerinin hepsi Partiden olmayan yersel kurullardaki Parti
üyeleri bir grup meydana getirirler.
Başkan
150. Grup çağrıldığı vakit Partinin oradaki Yönkurulu başkanının başkan
lığında toplanır.
İl Parti grupu çalışmaları ve Yönkurulların yeri
151. Grupların kongre kararlarını ve Partiye yakından ilgilendiren meseleleri
konuşmak için yaptıkları toplantılarda Yönkurulu da birlikte bulunur.
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İl Parti grubunun çalışma öğreneği
152. İl ve ilçelerdeki Parti Gruplarının nasıl çalışacakları öğreneğinde gös
terilir.
Süresiz madde:
Dördüncü Büyük Parti Kurultayının kabul ettiği program ve tüzüğün öz türkçeye çevrilmesi Genbaşkurun lüzum görmesine ve onaylamasına bırakılmıştır.
Genyönkurul Grup İdare Heyeti
Partinin Meclisteki Grup İdare Heyeti aşağıda kişilerden oluşmuştur:
Saffet Arıkan (Erzincan-Asbaşkan), Dr. Cemal Tunca (Antalya-Asbaşkan),
Rasih Kaplan (Antalya), Abdülhak Fırat (Erzincan), Aziz Akyürek (Erzurum),
Ali Kılıç (Gazi Anteb), Gl. İhsan Sökmen (Giresun), Dr. Fuad Umay (Kırklareli),
Hamdi Yalman (Ordu), Damar Arıkoğlu (Seyhan) Rasim Başaran (Sivas). Daha
sonra 1937'de grup idare heyetine Şükrü Koçak (Erzurum) dahil olmuştur.
I - Cumhuriyet Halk Partisi
Genyön kurul
Parti genyönkurulu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur:
Esat Uraz (Amasya), Mümtaz Ökmen (Ankara), Necib Ali Küçüka (Deniz
li), Tahsin Berk (Elâziz), Dr. Fikri Tüzer (Erzurum), Nafi Atuf Kansu (Erzurum),
Münir Akkaya (Giresun), Salâh Cimcoz (İstanbul), Hasan Âli Yücel (İzmir),
Hüsnü Çakır (İzmir), Salâh Yargı (Kocaeli), Receb Peker (Kütahya), Muttalib
Öker (Malatya), Rıza Erten (Mardin), Cevdet Kerim İncedayı (Sinob), Rahmi
Apak (Tekirdağ).1
3. PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİ
Anadolu Ajansı, 15 Haziran 1936'da CHP Genel Sekreteri Recep Peker'in
görevinden alındığı ve bu görevi İnönü'nün üstlendiğini duyurdu. Bunun üzerine
Recep Peker şu bildiriyi yayınladı:
Her işte en doğruyu ve en iyiyi yapan Büyük Şefimiz Atatürk beni Parti Genel
Sekreterliği ödevinden affettiler. Ellerimizde onun emanet olarak tuttuğumuz vaz
ifenin şekli ne olursa, olsun, hepimiz için en büyük şeref son nefese kadar
Kemalizmin eserinin sadık hizmetkârları kalmaktır. Bu ayrılış anında sizlere uzat
tığım elin, vazife arkadaşlarım için yüreğimde yaşayan derin sevgi duygularının
sıcağı ile meşbu olduğuna inanınız.
1 Hasan Saka (Asbaşkan) ve Şükrü Gökberkgrup idare heyetine girmişlerdir. (Saffet Arıkan ve Fuat
Umay gözükmüyor) Recep Peker 1 Mayıs 1938 'de Genyönkur üyeliğinden istifa etmiştir
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Başvekil ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanvekili İsmet İnönü ise 18
Haziran'da şu bildiriyi yayınladı:
Cumhuriyet Halk Partisinin memleketin siyasî ve içtimaî hayatında güttüğü
yüksek maksadların tahakkukunu kolaylaştırmak ve partinin inkişafını arttırmak
ve hazırlamak için bundan sonra Parti faaliyeti ile Hükümet idaresi arasında
daha sıkı bir yakınlık ve daha amelî bir beraberlik temin edilmesine Genbaşkurca karar verilmiştir.
Bu maksadla :
1- Dahiliye vekili Genyönkurul üyeliğine alınmış ve kendisine partinin Genel
sekreterlik vazifesi verilmiştir.
2- Bütün vilâyetlerde vilâyet Parti başkanlığına vilâyetin valisi memur kılın
mıştır.
3- Umumî müfettişler, mıntakaları dahilinde bütün Devlet işlerinin olduğu
gibi Parti faaliyet ve teşkilâtının da yüksek murakıb ve müfettişidirler.
4- Vilâyetlerde İlyönkurulca intihab edilmiş bulunan başkanlar üye durumunu
almış ve mansub veya mahallince müntehab mebus başkanların başkanlık va
zifeleri hitam bulmuştur.
5- Bu beyannamenin icablarını Parti Genel Sekreteri olmuş bulunan Dahiliye
vekili takib ve tanzim edecektir.
6- Yukarıdaki maddeler bütün Parti teşkilâtına, vilâyetlere ve umumî müfet
tişliklere tebliğ olunmuştur.
Bu duyurunun ardından 23 Haziran 1936 tarihinde Başbakan ve Parti Umumî
Reis Vekili İsmet İnönü'nün başkanlığı altında Ankara Parti Kurağında Amasya,
Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gazi Anteb, İçel, Kastamonu,
Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Maraş, Niğde, Ordu, Samsun, Sey
han, Sinob, Sivas, Tokad, Yozgad, Zonguldak valileri Bakanlar ve Genyönkurul
üyelerinin katılımı ile bir toplantı yapıldı.
Toplantıda; Başbakan, son alınan kararın gerekçeleri hakkında bir söylev ver
di, valilere yeni ödevlerinin önemini hatırlattı ve kendilerine basanlar dileyerek
Bakanlarla toplantıdan ayrıldı.
Daha sonra, İçişleri Bakanı ve Parti Şenel Gekreteri Şükrü Kaya'nm başkan
lığında iki saat devam eden bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda parti işleri ve
vilâyetlerin genel hizmetleri görüşüldü ve toplantı sonunda valiler kendilerine
verilen yeni ödevden, kendilerine gösterilen güvenden dolayı minnet ve tazim
lerinin Büyük Şefe arzını İç Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya'dan rica
ettiler.
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Ege bölgesindeki aynı toplantı, 25 Haziran 1936'da, İzmir'de Cumhuriyet
Halk Partisi kurağında Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, İsparta,
Manisa, Muğla ilbayları ve genyönkurul üyeleri ve İzmir'e gelen saylavlardan
Salâh Cimcoz, Mümtaz Ökmen, Rıza Erten, Hüsnü Çakır, Hasan Âli Yücel ve
Cevdet Kerim İncedayı'nın ve İzmir ilyönkurul üyelerinin katılımı ile yapıldı. İçiş
leri Bakanı ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, İnönü'nün Ankara'da toplanan il
baylara yaptığı yeni değişiklik hakkındaki açıklamalarına dayanarak gerekli açık
lamalarda bulundu. Şükrü Kaya, 1 Temmuz 1936 da İstanbul'da, 3 Temmuz'da
Edirne'de, 6 Temmuz'da Bursa'da bu tür toplantıları sürdürdü.
C.H.F. yöneticileri; partinin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırabilmek, parti
ile hükümet ilişkilerini daha da canlandırabilmek, yurttaşların ulus ve ülke sorun
ları hakkında ortaya koyacakları görüşlere tanıklık etmek, il kongrelerine dilekler
sunulurken partili üyelerinin görüşlerini daha özgürce ortaya koymalarına
yardımcı olmak, tüzük hükümleri gereğince yapılacak seçimlerin serbest olmasını
sağlayabilmek için il kongrelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de
bulunmasını yararlı gördü1 Toplumla daha iyi diyalog kurabilmek amacıyla mer
kezde yeni bir örgütlenme modeli benimseyen, C.P, bu durumu şöyle açıkladı:
Hükümet ve Parti beraberliğinin verimli neticelerini daha geniş bir ölçüde
semereli kılmak ve Parti teşkilâtının bu yenilik dolayısile aldığı şekil ve ehem
miyete merkez teşkilâtının tam uyarlığını temin etmek için Cumhuriyet Halk Par
tisi Genyönkurulunun çalışma tarzında, şimdiye kadar edinilen tecrübe ve tedkiklerden de faydalanılarak, değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda tafsilâtı yazılmış olan
bu yeni iş bolümü Genyönkurulun dünkü toplantısında görüşülüp onaylanmıştır.
Parti tüzüğünün 44. maddesine göre de genyönkurulu iş bolümü yapmış ve
bu durum Grenyönkurulun 16 Şubat 1938 tarih ve 4/164 numaralı toplantısında
Genel Sekreter tarafından üyelere bildirilmişti. Buna göre merkezde şu bürolar
oluşturulmuştur:
I. Büro - Merkez Bürosu
(M. Akkaya ve Demirel)
1 - A) Yarüye vazifesi (M. 44 son fıkra),
B) Muhaberat,
C) Müracaat.
1
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Kongrelere gözlemci olarak katılacak milletvekilleri için bkz. Ulus Gazetesi, 13 Sonteşrin
1936, s.l

2 - A) Hukuk işleri (Partinin iç çalışına işlerine müteallik),
B) Türkocakları tasfiye işlerini takib ve neticelemek.
3 - Muhasebe ve emlâk işleri.
II. Büro - Parti işleri Bürosu
(Mümtaz Ökmen)
1- A) Teşkilât (Teşkilâtın tüzük hükümleri dairesinde çalışmasını temin),
B) Kongreler ve büyük kurultay (hazırlamak, takib etmek ve sonuçlamak),
C) Seçimler (Parti iç ve dış seçimleri),
D) Ecnebi partileri tedkik, takib ve icabında degette bulunmak.
2 - A) Teftiş (Partinin Halkevlerinin, bağlı kurumların) ,
B) Örgütlerce tüzük ve program hükümlerinin tatbikatını kovalamak. .
S -A) Program ve programın ihtiyaç ve gayelere göre tedkiki ve projeler ihzarı,
B) Gelecek kongreye teklif için program ve tüzükte değişikliği icab ettiren
noktalar varsa meşgul olmak ve notlar almak,
III. Büro
(Esad JJras)
1- Partiye bağlı olan ve olmayan, teşekküller işlerile meşgul olmak.
2 - A) Memleket içindeki ecnebi teşekküller, salonlar ve kulübler işleri,
B) Azlıklar ve başka uruklar işleri,
C) Memleket içinde devrime muhalif ve mugayir cereyanlar,
D) Yurd içine giren ve zarar verecek olan fikir cereyanlarını takib ve kar
şı tedbirleri almak,
E) Dünyada mevcud bulunan yeni cereyan, rejim ve mezhebleri tedkik et
mek ve yurddaşlara kendi vasıtalarımızla ve tahlillerimizle yayıp anlat
mak.
3 -Dilekler ve dilekçelerin takibi.
IV. Büro - Halkevleri, Kültür Bürosu
(N. Kansu)
1 -A) Talimatına göre halkevlerinin faaliyetlerini tanzim ve idare etmek ve
inkişaf ettirmek,
B) İcab eden yerlerde yeniden halkevleri açmak için hazırlık yapmak ve
açmak,
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C) Küçük yerlerde ve köylerde halk okuma odaları açmak ve bunları
manen beslemek.
2 - A) Halkevlerinde ve halk meydanlarında halk kürsüleri kurmak ve halk
hatibleri yetiştirmek,
B) Ulusal kültür ve ilim hareketleri işile meşgul olmak ve bu konularda
konferanslar tertib etmek,
C) Programa mevzu umumî kültür ve okutma işlerini oldurmakla meşgul
olmak,
V. Büro - Yayın Bürosu (Neşriyat)
(C. Kerim Incedayı)
1 - A) Parti program ve prensiplerini yaymak,
B) Bu prensipler içinde çalışan Cumhuriyet kurumlarının işlerini (her
sahada) ve başarılarını içte ve dışta yaymak (yazı, söz, sinema ve sah
ne yollarile),
C) Gazete ve mecmualarla meşgul olarak icab eden vasıta ve membaları
ihzar ederek, memleket ve millete faydalı olacak neşriyata çalışmak,
D) Parti ve rejim bakımından iç ve dış neşriyatı takib etmek,
E) Bilhassa köylü ve halk için faydalı risaleler bastırmak, yaymak ve okut
mak,
2 - A) Köy ve kasaba ve şehirlerde genel radyo dinleme yerleri tesis ettirmek
ve bunlar için lâzım gelen neşriyatı programlamak ve yaptırmak.
B) Müzik, sahne, sinema, radyo, gramofon gibi halk kültürü ile alâkadar
işlerle meşgul olarak doğrudan doğruya veyahud bu işlerle iştigal
edenlerle çalışmak birliği yaparak halk kültürünün artımını ve
yayımını temin etmek.
3 - Parti nam ve hesabına yapılan basım organlarını kontrol etmek.
VI. Büro - Spor ve Gençlik Bürosu
(R. Apak)
1 - Gençlik örgütünü yapmak ve işletmek.
2 - A) Yurdun her mevzudaki spor işlerini plânlamak, tesis, tevsi ve kontrol et
mek ve bilhassa güreş, binicilik, avcılık, atıcılık, cirid gibi ananevi ve
millî sporların inkişaf ve revacını temin etmek, alanlar, salonlar vücude
getirmek,

B) Bütün vatandaşları kapsayan bir beden terbiyesi teşkilât ve faaliyeti
vücude getirmek,
C) Bu husustaki neşriyatı takib ve tanzim etmek
VII. Büro - Ekonomi ve Finans Bürosu
(H. Çakır)
1- Parti programının millî ekonomi ve finans işlerile ilgili prensiplerinin tat
bikini takib etmek,
A) İşçiler ve örgütleri ve iş kanunu tatbikatı,
B) Esnaf ve küçük sanatkârlar ve örgütleri ve istihsal, istihlâk kooperatif
leri,
C) Sermaye ve say erbabının ihtiyaçları ve dileklerile meşgul olmak,
D) Esnaf, işçi ve küçük sanatkâra ve sermaye sahiplerine faydalı olarak
neşriyatı tanzim etmek,
2- Parti programına göre tanzim edilen ve ekonomi, tarım, finans kanun
larının ve alınan tedbirlerin yurddaşlar üzerinde yaptığı siyasal, soysal,
fınansal ve ekonomik tesir ve sonuçlarının arasız takibi ve bu husustaki
dileklerin tedkiki.
VIII. Büro
(H. Âli Yücel, S. Cimcoz)
1- A) Millî bayramlar, ulusal günler, parti ve halkevi törenleri ve umumiyetle
tezahürat işlerinin tanzim ve idaresi,
B) Güzel sanatları koruma ve yayma,
C) İnkılâb müzeleri.
Not: Partinin muhaberat, muamelât ve kayıd ve saire gibi bütün büro işlerile
meşgul ve başkâtib emrinde doğrudan doğruya Genel Sekretere bağlı bir Genel
Sekreterlik bürosu teşkilâtı vardır.!
4. ÜSNOMAL KURULTAY
1 - Cumhuriyet Halk Partisi
A - Büyük Kurultay
Atatürk'ün ölümü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı sorunu gün
deme geldi. Üzüntülü günlerin ardından 29 Kasım 1938 de toplanan C.H.P.
Kamutay Grubunda, Başbakan Celâl Bayar, "Ebedî Şefin ufulü ile hadis olan
C.H.P. Reisliğinin intihabı meselesinin halli için Parti Kurultayının yakında top1 bkz. Ulus, 17 Şubat 1938, s. 1-4
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lanmasına lüzum" olduğunu bildirdi. Ardından 17 Aralık 1938 de C.H.P. Genel
Başkan Vekili Başvekil olarak;
"1 - Nizamnamenin Genel başkan intihabına aid maddelerinin tadil ve tan
zimi.
2 - Genyönkurulun intihabı yapmak üzere " Cumhuriyet Halk Partisi Büyük
Kurultayını Ankara'da 26 Aralık'ta olağanüstü toplantıya davet davet ettiğini
gazetelerle üyelere ve halka duyurdu.
Bu duyuruya uygun olarak tüzüğün 30 - 43 üncü maddelerine göre, C.H.R
Kurultayı, 26 Aralık 1938 Pazartesi günü, saat 10'da İzmir Milletvekili ve Baş
bakan Celâl Bayar'ın başkanlığında Büyük Millet Meclisi toplantı salonunda baş
ladı.
Kurultaya 375 parti mebusu ile vilâyetlerden seçilmiş olan 216 delege katıl
dı. Salon tümüyle dolmuştu. Başkanlık kürsüsünün arkasına büyük bir Parti bay
rağı asılmıştı.
Genel Başkanvekili Celâl Bayar yoklamada kendisine yardımcı olmak üzere
Aydın delegesi Etem Menderes'in ve İçel delegesi Mitad Toroğlu'nun kürsüye
gelmesini rica etti. Ardından da harf sırasına göre kongreye katılacak olanların
yoklamasını yapmıştır. Çoğunluğun olduğu saptandıktan sonra da görüşmelere
geçildi.
Başkan, şu sözlerle görüşmeyi başlattı:
''''Arkadaşlar,
Cumhuriyet Halk Partisinin, üsnomal büyük kurultayı açılmıştır. Partimizin,
değişmez genel Başkanı ve kurucusu, Büyük Türk milletinin sinesinden yarattığı
müşahhas ideali ve, kurtarıcısı, Kemal Atatürk, milletinin sonsuz varlığına, ebedî
şuuruna, intikal etmiş bulunuyor.
Fevkalâde toplantımızın sebebi, bu Parti tüzüğünde, süratle yapılmasını
zarurî, kıldığı tadilâtı görüşmektir.
Müzakere ruznamemîz :
1 - Tüzüğün genel başkan intihabına, aid maddelerinin tadil ve tanzimi,
2 - Genyönkurulun seçilmesidır.
Muhterem arkadaşlarım,
Atatürk, en karanlık günlerde, milletin karabahtına, hâdiselerin şaha kalkmış,
akur savletine, kaya gibi göğüs vermiş, ulu bir milleti özbenliğinde toplayarak bu
günkü büyük her gün daha kuvvetli Türk milletini yaratmış sevgili vatanımızı kur
tarmıştır. Onun büyüklüğü ancak Türk milletinin büyüklüğü ile ölçülebilir. Onun
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kudreti ve kabiliyeti ancak büyük Türk milletinin her şeye kadir kudreti, kabiliyeti
ile anlaşılabilir.
Atatürk'ün manevî varlığı, büyük Türk milletinin hayatı gibi ebedîdir. Ona
bağlılıkta olduğu gibi onun eserlerine, emanetine, çizdiği yola, verdiği ideale
bağlılıkta da tek kalbiz, tek insan gibi. Ve ondan dolayıdır ki onun kurduğu Par
timiz de büyük Türk milletinin aziz partisidir.
Eserlerini en mukaddes millî bir vedia halinde, nesilden nesle ulaştırmak, en
büyük titizlikle verdiği ideali kurmak ve tahakkuk ettirmek büyük Türk milletinin
en önemli vazifesi ve millî misakıdır.
Büyük kurultayın sayın üyeleri; ebedî Şefin aziz hâtırası önünde sözlerimizin
ve duygularımızın da ahdüpeymanı olarak hepimizi 5 dakika ayakta tazimle
sükuta davet ediyorum ", dedi ve ardından 5 dakika sessizce saygı duruşu yapıldı.
Başkan, Parti tüzüğünün 33 üncü maddesi uyarınca iki asbaşkan seçilmesi
gerektiğini belirten şu önergeyi okuttu.
"C.H.P. Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına
Parti tüzüğümüzün 33 üncü maddesi mucibince Asbaşkanlığa Büyük Millet
Meclisi Reisi Çankırı Mebusu Abdülhalik Renda ve Konya delegesi Şevki Ergun 'un intihablarını arz ve teklif eyleriz.
İstanbul

İstanbul

Bursa

Çanakkale

Naci Ali Morali

Ferid Hamal

Sadık Tahsin

Arsal R. Usumi

Bursa

Bursa

Kırklareli

Hüsnü Güven

Tahir Taner

Şeref Sarıer

Bursa

Çanakkale

Kütahya

İsparta

Dr. Sadi Konuk

Halil Dilmaç

Etem Yücel

Hüsnü Özdamar

Antalya

İçel

Bursa

Giresun

Numan Aksoy

Fikri Mutlu

Dr. Galib Kahraman

İsmail Sabuncu

Erzurum

İçel

Durak

Dr. Muhtar Berker"

Saim Altıok

Bolu ~~ -

Bu önerge kabul edilerek Asbaşkanlığa Mustafa Abdülhalik Renda ve Şev
ki Ergun seçildiler. Ardından tüzüğün 33 üncü maddesine göre altı sekreterin
seçimine geçildi ve sekreterliklere İçel Delegesi Rükneddin Nasuhoğlu, Aydın
delegesi Etem Menderes, Çoruh delegesi Dr Cemal Alper, İstanbul delegesi İb
rahim Kemal Baybura, Bolu delegesi Emin Yerlikaya, Ankara delegesi Hilmi Atlıoğlu oybirliği ile seçildiler. Seçimden sonra Celâl Bayar'ın başkan olarak göre767

vi sona erdi. Kongreyi yönetmek üzere M. Abdülhalük Renda kürsüye gelerek
kendisine gösterilen güvene teşekkür etti. Ardından gündeme geçildi ve Cum
huriyet Halk Partisi Genel Sekreterinin şu tezkeresi okundu:
Ankara: 26.XII.1938
"C.H.P. Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına
4 üncü büyük kurultayca tanzim ve tasvib olunan Parti tüzüğümüzün Genel
başkanlık hakkındaki maddelerinin tadil ve tanzimine aid Genyönkurulca hazır
lanan ve Genbaşkurdan geçirilen projeyi Büyük kurultayın tetkikine arzediyorum.
Müzakere ve bir karara bağlanmasını diler Genyörkurulun yüce başkanlığa
ve yüksek kurultaya sonsuz bağlılık ve saygılarımı sunarım.
Dahiliye vekil
C.H.P. Genel Sekreteri
Dr. Refik Saydam "
Dr. Refik Saydam büyük Kurultaydan "nizamname tadilâtı" için 15 üye yeri
ne bir defaya mahsus olmak üzere 30 üyenin seçilmesini, seçimin de kura ile ol
masını istedi. Bu istekler üyeler tarafından da benimsenerek Konya Mebusu (T.
Fikret Sılay), Aydın Delegesi (Neşet Akkor), Balıkesir Mebusu (Sabiha Gökçül),
Konya Delegesi (Şükrü Afacan), Çorum Mebusu (İ. Kemal Alpsar), Samsun
Mebusu (Ali Tunalı), Çoruh Mebusu (Atıf Tüzün), Tekirdağ Mebusu (Cevdet
Cicioğlu), Tekirdağ Mebusu (Y Kemal Beyatlı), Siird Mebusu (Hulki Aydın), Er
zurum Delegesi (Sadrettin Gözübüyük), Seyhan Mebusu (Âli M. Yeğena), Tokad
Delegesi (Memed Turan), İzmir Mebusu (Kâmil Dursun) Afyon K. Mebusu
(Cemal Akçın), İzmir Mebusu (Hamdi Aksoy), Eskişehir Delegesi (Ali Sölpük),
Niğde Delegesi (Nâzım Eren), Eskişehir Mebusu (Osman Işın), Samsun Delegesi
(Mustafa Aldıkaçtı), İzmir Delegesi (Memed Aldemir), Bursa Delegesi (Sadık T.
Arsal) Kastamonu Mebusu (Tahsin Coşkan), Kayseri Delegesi (Ömer Taşçıoğlu),
Kastamonu Mebusu (Dr. Şükrü Şenozan), Van Mebusu (Münib Boya), Ordu
Mebusu (Âhmed İhsan Tokgöz), Kocaeli Delegesi (M. Ali Kâğıda), Seyhan
Delegesi (İ. Safa Özler), Trabzon Delegesi( Ali Beçil)'den oluşan bir komisyon
kuruldu.
Bu üyeler tarafından yapılacak değişiklikler hazırlanıncaya değin Kongre
çalışmalarına ara verildi.
İkinci oturum saat 15'te başladı. Başkan, Genel Sekreterliğin değişiklik is
teyen önergesinin gerekçesiyle, tüzük komisyonunun hazırladığı gerekçeyi ve
değişiklik önergesini okuttu.
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Esbabı mucibe
Siyasî partiler, millî ve vatanî yüksek menfaatleri temin edici prensiblerde
kanaatleri birleşmiş vatandaşların teşkil ettikleri siyasî cemiyetlerdir. Millet
arasında politik kanatleri birbirine uygun olanlar kendi halinde dağınıktır, bun
ları ancak bir şef birleştirir ve hepsini bir teşkilât altında toplar.
Şefin rolü her memlekette ve bilhassa Parti hayatına yeni girmiş memleketler
de çok mühimdir. Çünkü politik kanaatleri ekseriya prensipler halinde birleştirip
olgunlaştıracak ve prensipleri zihinlere aşılayacak ve mütemadiyen besleyecek,
memleket siyasetine istikamet verecek, millet efradını politik sahada yetiştirecek
olan Şeftir.
Her cemiyette ve her Parti içinde bu yüksek vasıflarda şahsiyetleri daima
hazır bulmak kolay olmadığı gibi bir siyasî partinin idarei âliyesini eline teslim
ve emanet ettiği makam ve şahsiyet üzerinde sık sık değişiklikler yapması da
otoriteyi zayıflatmak bakımından mahzurdan âri addedilemez.
Cumhuriyet Halk Partisi gibi milletin kurtuluş ve ilerleyiş mücadelesinde
kendisine rehberlik etmiş, Cumhuriyetçilik; înkılâbçılık, Lâiklik gibi Türk mil
letini mütemadiyen itibar ve refah mevkiine yükseltmekte olan prensipleri değiş
mez bir akidei siyasiye olarak kabul ve ilân etmiş olan ve siyasî bir partinin dar
çerçevesinden çıkarak hemen bütün vatandaşları sinesinde toplamış olan bir par
tinin şefliğine intihab edilecek olan âli şahsiyetin (Millî Şef) vasfını da iktisab et
miş olması tabiî olduğuna göre Parti Umumî Reisinin yüksek şahsiyetini her dört
senede Bir ve her Kurultay toplanışında müzakere ve münakaşaya mevzu ittihaz
etmeyip Parti Umumî Reisliğinde (Değişmez) vasfını esas olarak kabul etmek bu
yüksek makamın istikrarını temin ve otoriteyi takviye bakımından millî menfaate
daha uygun görülmüştür.
Bu sebeplerle;
Tüzüğün ikinci maddesi Partimizi kurmuş ve Cumhuriyeti tesis etmiş olan
ebedî Şef Kemal Atatürk'ün (Banilik) müessislik vasıflarını tebarüz ettirmekle
beraber kendilerinin Partinin (Ebedî Başkanı) olduklarını ve üçüncü maddesi
Partimizin kurulduğu günden beri fiilen Başkanlığını yapan yeni Rejimin bütün
müesseselerini ve eserlerini kendi elile kuran, bütün milletçe tabiî ve millî bir in
siyakla millî Şef tanılan ve Büyük Meclisin tam ittifak ile Cumhurbaşkanlığına
seçilen Millî Şef İsmet İnönü 'nün değişmez Genel Başkan olduğunu tesbit ve ifade
maksadile ile yazılmıştır.
Dördüncü madde, tüzüğün şimdiye kadar derpiş etmediği ve fakat karşılaşıl
ması ihtimali mevcud olan bir ihtiyaca cevab vermek ve istikbalde her türlü teşettütlere mâni olmak için tedvin edilmiştir.
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Yüksek Büyük Kurultayın tasvibine arz olunur.
A) Tüzüğün ikinci maddesinin yerine kaim olacak:
2 - Partinin Banisi ve ebedî Başkanı Türkiye Cumhuriyetinde, müessisi olan
Kemal Atatürk'tür.
B) Yeni üçüncü madde;
Madde 3 - Partinin değişmez Genel Başkanı İsmet inönü'dür.
C) Yeni dördüncü madde;
Madde 4 - Partinin değişmez genel Başkanlığı aşağıdaki üç surette inhilâl
edebilir:
A) Vefat,
B) Vazife yapamayacak bir hastalığı sabit olması halinde,
C) İstifa.
Bu üç şekilden birisi dolayisile inhilâl vukuunda Parti Büyük Kurultayı der
hal toplanarak Partiye mensup mebuslardan bir zatı değişmez Genel Başkanlığa
seçer}
Bunun ardından da Tüzük encümeninin şu mazbatası okundu :
"Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına
Partinin banisi ve değişmez Genel Başkanı Kemal Atatürk'ün irtihalleri
dolayisile Parti tüzüğünün Genel Başkanlığa aid, maddelerinin tadil ve yeniden
tanzimi hakkında Parti Genyönkurulunca hazırlanan ve Genbaşkurdan geçirilen
proje Kurultay Yüksek Başkanlığındaki encümenimize havale edilmekle tedkik ve
müzakere olundu.
Genyönkurulca hazırlanan ve Genbaşkurdan geçirilen projenin mucib sebebler lâyihası encümende okunarak ve çok yerinde görülen mütalealara ittifakla iş
tirak edilerek maddelerin müzakeresine geçildi. Yeni maddeler aşağıda gösteril
diği veçhile tesbit ve Yüksek Büyük Kurultayın tasvibine arzedildi.
Takdim edilen muaddel ikinci madde ile 3 ve 4 üncü maddelerin kabulü halin
de tüzüğün diğer madde numaralarının da buna göre teselsül ettirilmesi zaruri
olduğundan bu cihetin Yüksek Kurultayca tasvibini ve maddelerin kabulünü arJ
zeyleriz.
Muaddel Madde 2) Partinin banisi ve ebedî Türkiye Cumhuriyetinin müessisi
olan Kemal Atatürk'tür.
Yeni madde 3) Partinin değişmez genel başkanı İsmet İnönü'dür.
1 TBMM Yıllık, V. Devre, Ankara, 1939, s.323
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Yeni madde 4) Partinin değişmez genel Başkanı aşağıdaki üç surette inhilâl
edebilir:
a) Vefat
b) Vaizife yapamayacak bir hastalığı sabit olması halinde
c) İstifa
Bu üç şekilden birisi dolayisile inhilâl vukuunda Parti Büyük Kurultayı der
hal toplanarak Partiye mensup mebuslardan bir zatı değişmez Genel Başkanlığa
seçer.
26.XII.1938
Tüzük Komisyonu Başkanı Konya Mebusu Tevfik Fikret Sılay
Sekreter Balıkesir Mebusu Sabiha Gökçül
Mazbata Muharriri Aydın Delegesi Neşet Akkor
Aza : Konya Delegesi Şükkrü Afacan, Çorum Mebusu İ. Kemal Alpsar, Sam
sun Mebusu Ali Tunalı, Çoruh Mebusu Atıf Tüzün, Tekirdağ Delegesi Cevdet
Cicioğlu, Tekirdağ Mebusu Y. Kemal Beyatlı, Eskişehir Delegesi Ali Sölpük, Niğ
de Delegesi Nazım Eren, Eskişehir Mebusu Osman Işın, Samsun Delegesi Mus
tafa Aldıkaçtı, İzmir Delegesi Memed Aldemir, Bursa Delegesi Sadık T. Arsal,
Siird Mebusu Hulki Aydın, Erzurum Delegesi Sadrettin Gözübüyük, Seyhan
Mebusu Ali M. Yeğena, Tokad Delegesi Memed Turan, İzmir Mebusu Kâmil Dur
sun, Afyon Mebusu Cemal Akçın, İzmir Mebusu Hamdi Aksoy, Kastamonu
Mebusu Tahsin Coşkan, Aza Kayseri Delegesi Ömer Taşçıoğlu, Kastamonu
Mebusu Dr. Şükrü Şenozan, Van Mebusu Münüb Boya, Ordu Mebusu İhsan Tokgöz, Kocaeli Delegesi M. Ali Kağıtçı, Seyhan Delegesi İ. Safa Özler, Trabzon
Delegesi Ali Becil."
Mazbatanın okunmasından sonra 17 milletvekili söz istedi. Ancak 8'i görüş
lerini açıklama olanağı buldu.
Konuşmalarda genellikle Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün hizmetleri anlatıldı.
Bunun yanında Sivas milletvekili Şemsettin Günaltay, Cumhuriyet Halk Par
tisinin özellikleri üstünde durarak şunları söyledi.
"C.H. Partisi muayyen bir sınıfın menfaatlerini korumak veya bazı prensip
lerin tahakkukunu temin etmek gibi mahdud emellerden doğmuş değildir. Par
timiz bütün bir cihanı husumetin, beşer tarihinin en karanlık devirlerinden, en az
5 bin seneden beri millî varlığını duymuş, cihanın dört köşesinde şanlı bayrak
larını dolaştırmış olan Türk milletini ebediyen yok etmek azmile en felâketli bir
demde başımıza üşüştükleri zaman milletimizin yaşamak kabiliyetinden, istiklâl
aşkından, idare kudretinden ve nihayet arkasında taşıdığı şanlı zafer hatıralarile
beslenen kahramanlık seciyesinden doğmuş millî bir partidir.
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Partimiz, bu .suretle milletin en kutsi ve müşterek duygularından doğmuş ol
duğu içindir ki, bütün milleti sinesinde toplamış ve toplamaktadır. Hepimiz elele
vererek ayni amaca koşuyoruz. Şiarımız hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir.
Arkadaşlar, büyük ve tarihî milletler, onlara bir hususiyet veren millî ruhlarile
temayüz ederler. Bu ruh onların bütün kutsi duygularının bütün manevî kabiliyet
lerinin payansız kaynağıdır. Alelade ahvalde bu ruh gizlidir; varlığını tezahür et
tiremez. Fakat; millet büyük bir tehlike karşısında kaldığı zaman, bu ruh ferdin
manevî varlığında müşterek bir heyecan halinde tecelli etmeğe başlar, Bu heye
can her fertte ayni şiddette olmaz. Onların şuur kudreti, tesir kabiliyeti nisbetinde tehalüfeder. Millî hassasiyeti, hats kabiliyeti, irade kudreti olan müstesna şah
siyetlerde ise millî irade ve millî kudretin tükenmez bir meksifesi halinde tezahür
eder. O zaman, bunlar, azamî ümid saçan bir elektrik merkezi halini alır. Milletin
bütün ferdlerini millî gayeye, millî hedefe doğru götürürler. İşte arkadaşlar bütün
bir cihanı husumet karşısında varlığımızı ve istiklâlimizi kurtaran millî hareket
böyle doğmuştur. Partimiz de bu millî hareketin Öz evlâdıdır. Bunun içindir ki,
partimiz, büyük müessesinin, Türk tarihinde ebedî bir deha güneşi olarak parıldayacak olan Ulu Atasının emsalsiz hizmetlerini şanlı hatıralarını daima tebcil
edecek, bunları millî bir destan, mukaddes bir vedia halinde nesilden nesile
götürecek olan millete hayat veren eserleri üzerinde titreyecektir. "
Günaltay, Partinin İsmet İnönü'yü Genel Başkanlığa getirmekle yeni bir şeref
tacı giydiğini belirttikten sonra, diğer ülkelerde Cumhurbaşkanı seçilmek için
propagandalar yapılırken İsmet İnönü'nün propaganda yapmadan ve Türk ulusu
nun onayını alarak seçildiğini de vurguladı.1
İzmir Milletvekili Mahmut Esat Bozkurt ise şunları söyledi:
"Sayın bayanlarım, sayın baylarım; büyük ihtilâli yapan Büyük Partinin bu
üsnömal toplantısını fevkalâde içtimaını fırsat bildim ve ufak tefek bazı düşün
celerimi Önünüze döküp yaymak istedim, hoş görünüz.
Arkadaşlarım, büyük ihtilâl yapan büyük parti diyorum. Bu mülâhazanın
yerinde olduğuna inanını vardır. Çünkü partimiz, C.H.P. şehirlere beldelere,
kasabalara, köylere, mahallelere kadar kök salmış dal budak uzatmış bir teşek
küldür ve bütün bu varlıkların mahlutudur. Kısa bir deyimle Türk ulusu kendini
ve bütün bir âlemi kavrayan büyük dileklerini C.H.P. 'nin yüksek varlığında ifade
etmiştir. Şu halde bu partiden ve bu partinin kurultayından söz açılınca bütün bir
Türk ulusunu; Türk ulusu anılınca yine tekmil bütünlüğile partiyi anlamak da çök
haklı bir anlayıştır ve çok yerindedir. Atatürk 'Bütün Türkler partinin, üyesidir'
demişti. Bu bakımlardandır ki ihtilâli yapan büyük parti dedim. Çünkü partimizin
1 TBMM Yıllık, V. Devre, C.4, Ankara 1939, s.325-326
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her başardığı iş Türk ulusunun bir başarısıdır. Sarsılmaz bir inançla söylüyorum.
Medenî dünyanın hiç bir partisi milletlerini bizimki kadar bir tümlükle temsil et
medi. C, H. P. kadar samimî ve hakîkî ifade etmedi.
Onlar sınıfları ve zümreleri ve bunların isteklerini temsil etmektedirler.
Siyasal, sosyal ve ekonomik görümlerden biz ayrı ayrı birer sınıf ve zümre kabul
etmiyoruz. Biz tek bir birlik tanıyoruz. Baysız ve gedasız, efendisiz ve kölesiz bir
birlik tanıyoruz. Bu birlik Türk ulusudur. Bu anlamın ifadesini nasıl arzedeyim;
Cumhuriyet Halk Partisinin durumunu şöyle kısaca izah etmek imkânı var mı?
Büyük Türk Ulusundan bahsedildiği zaman, büyük Türk ulusu denilince hatırlara
Cumhuriyet Halk Partisi gelir. Halk Partisi denince Büyük Türk ulusu hatıra
gelir. Bu anlamlar birbirine o kadar karışmışlar ve o kadar girift olmuşlardır.
Başka bir deyimle Cumhuriyet Halk Partisinin şahsındadır ki Türk ulusu faaliyet
lerini vücude getirmiştir.
Sayın bayanlarım, baylarım; zaten Türk ulusu için bundan başka bir suret,
bundan başka bir hal olamazdı. Belki başka yerlerde bu sınıf ve zümre farkı daha
açık bir deyimle bir insan farkı bahse mevzu olabilir. Fakat Türk ulusunda asla...
Bu arzettiğim şeyler benim şahsıma has duygular değildir, sadece Türk
olarak hissettiğim şeyler de değildir. Türk ulusunda bay ve geda olmak, efendi
olmak, hür yaşamak hakkını tanımak Partimizin bir icabı değildir. Bunlar Türk
ulusunun ve onun tarihinden aldığı kendi mânâsıdır. Bizim ve partinin bundaki
rolü Türk ulusundaki bu hassayı sezip tesbit etmek olmuştur.
Müsaade ederseniz maziye aid küçük bir vakayı size arzedeyim:
Abbasî halîfelerinden biri bir gün muhtelif milletlere mensub şairleri top
layarak hepiniz milletinizin Övündüğü bir şey söyleyiniz demiş. Fars şairi saray
ları ile, hisarlarının ihtişam ve saltanatı ile övünmüş. Rum şairi; filozoflarile,
edebiyatile övünmüş. Arap şairi peygamberile halifelerde övünmüş. Sıra Türk
şairine gelince orada bulunanlar artık övünülecek bir şey kalmadı, bu da ne söyliyebilir ki, buna ne kaldı ki onu söyliyebilsin demişler. Türk ozanı evvela halifeye
bakmış ve ben bir yerde doğdum ki buralara Türk illeri derler, burada esir ve köle
nedir bilinmez, çünkü bu topraklarda esir ve köle doğmaz demiş.
Arkadaşlarım; zaman zaman bize, bizim Partimize, içerden, dışardan dudak
bükerek tek partili demokrasi olur mu diyenler bulundu ve sonra yine gülerek siz
demokrasi heyeti umumîyenizle bir diktatörlük temsil edersiniz, dediler. Bu saf
sata ve şarlatanlıklara verilecek karşılığımız çoktur. Fakat değmez. Ne de olsa bir
iki nokta üzerinde durmaklığıma büyük kurultayın müsaadelerini rica edeceğim;eğer Partimiz bir diktatörlük ve tahakküm partisi olsaydı, daha dün göz
lerini bufânî dünyaya yuman Şefimizin ardı sıra bütün bir dünya ayağa kalkar
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ağlayarak, dövünerek yanarak, yerinden sarsılır mi idi? Tarihde hangi diktatörün
ardı sıra ağlandı? Hangi cebbarın ardından bütün dünya vaveyla içinde kaldı?
Bu dünyada görülmemiştir. Ata kendi milletile beraber bütün bir dünya insan
lığını öksüz bıraktı. Gidiyorsun diye hangi diktatörün ardından feryad etti?
Ölümünde bile muzaffer Atatürk'ün, milletine ve partisine zafer çelenkleri dağı
tan Atatürk'ün ardından ağladı.
Bir noktacık daha, sınıfsız, zümresiz Türk ulusunda ülkü, birlik varsa bu ülkü,
birlik onun ve tarihinin zaruretleri icabı ise ve bu birlik içinde gayeye erişmek is
teniyor ve erişiliyorsa zorla partiler ihdas etmek nasıl mümkün olur.
Böyle mi olmak lâzımdır. Yoksa sınıf ve zümreler yaratan partiler ihdas etmek
mi lâzımdır? Bunların tanınmadığı yerlerde, zümre ve sınıffarkının mevzuu bahis
olmadığı yerlerde parti çokluğunun sebebini ne ile izah edebilirler. Bunlar sunî
bir hareket olmaz mı? Sonra Türk milletini bu yola kim zorlayabilir. Demokrasi
zorluğun ve zorbalığın icabı değil bunların düşmanıdır. Belki biraz tuhaf gelecek,
fakat bizi zaman zaman diktatörlük töhmeti altında görmüş olanlar bilmezler mi
ki, demokrasilerde aslolan muhtelif partilerin mevcudiyeti değildir. Modern
demokrasilerin babası sayılan Jan Jak Rııso bile partilerin taaddüdünü demok
rasi için hayırlı bulmaz. Muhtelif partileri halkın samimî kanaatlarının ve millet
iradesinin tezahüründe tamamile bir engel telâkki eder.
Bayanlar, baylar; demokrasi karar almak için millet mevcudiyetinin birfazlasile iktifa etmektedir. Halbuki Türk ulusu kendisine has usulü ile işlerini birlik
te görmekte ve birlikte yapmaktadır. Demokrasi hesabına bundan büyük bir fetih
ve bundan büyük bir zafer olur mu? Hem bizim de muhtelif partiler sistemile
idare edilen memleketlere bu yönden imrenilecek bir eksiğimiz var mıdır? Bu yön
den bu memleketlerin hangi muvaffakiyetlerine gıpta edelim? Mevcud hangi
muvaffâkiyetlerine gıpta edebiliriz? Bir bakalım, o memleketlerde göreceğimiz
nelerdir? Birbirine haricî düşmandan daha hasım, olan politikacılar vardır. Bun
lar öyle politikacılardır ki, demokrasi namı hesabına millet hâkimiyetini sömüren,
istismar eden bir alay göreceğiz. Bunlar halkın perişanlığının eşkâlini veren tim
salden başka bir şey değildir. Türk ulusu bugün öyle düşünmez. Türk ulusunun
varlığı, bahtı böyle ihtirasların, post kavgalarının sömürgesi değildir, olamaz ve
olmak için sebep yoktur. Samimî fikirler, samimî beyanatlar dünyanın en hür kür
süsü olan burada. Türk ulusunun kürsüsünde, Cumhuriyet Halk Partisinin kür
süsünde bütün üryanlığı ile ifade edilir. Yalnız beklenilen şey samimiyettir. Fikir
ler, daima bu kürsüden hatta muhalif fikirler dahi olsa saygı ile kabul edilmiştir.
Diktatörlük idaresi altındaki olanlarda, bunları da bir tarafa bırakalım, hat
ta partilerle idare edilen demokrat memleketlerde bizdeki hürriyet var mıdır?
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Fikir adamlarına, kanaatlarını samimiyetle bağıranlara bizde gösterilen hürmet,
hürmetten vazgeçtim, müsamahadan vazgeçtim, hatta hayat hakkı var mıdır?
Hayat hakkı tanınmış mıdır? Nerede hangi memlekette?
Bu sorguların karşılığı öyle bedihiyattandır ki. Devlet isimlerini sayarak
mukayeseye bile lüzum görmüyorum.
Bayanlar baylar;
Türk ulusu, Atatürk ihtilâli ve onun partisi bütün bir dünya önüne böyle bir
ak yüzle çıkıyor. Kanlı bir yüzle değil, hiç bir ihtilâle nasip olmamış temiz bir vic
danla, apak bir yüzle çıkıyor. Ufak tefek ihtilâflardan mı bahsedeceğiz? Olabilir.
Bin yıl bir hamlede yıkılırken, bin yıl, saltanatile, hilafetile, bütün müesseselerile
bir hamlede yıkılırken ve bin yılın yerine yine bir hamlede yepyeni ve dipdiri bir
varlık kurulurken böyle şeyler olabilir. Fakat dikkat ediniz, bunlar politikacı kav
gaları değildir. Ulus ve yurd endişesile yapılan mücadelelerdir. Asaletlerini hiç
bir vakit kaybetmediler ve daima saygı gördüler. Biz aklın hakimiyetile muzaffer
olduk. Gönüller fetederek muvaffak olduk. İşte Türk ihtilâlinin silâhları, fütuhat
silâhlarımız bunlardır. Atatürk diktatör olmadı, buna tenezzül etmedi, edemezdi.
O, kendisine teklif edilen hilâfet ve saltanatı bile hakaretle reddetti. Çünkü onca
matlûp bu süfliyetler değil, Türk milletinin Baylığı idi. O, milletini Bay görüp göz
lerini kapadı. Bir gün Atatürk'ten duydum. Türk ulusunu diktatörlükle, tahakküm
le yaşar ulus sananlar ancak onu tanımayan adamlardır demiştir. Arkadaşlar, son
günlerde bir İngiliz muharririnin bu husustaki mülâhazalarını anmadan geçe
meyeceğim. Diyor ki, Atatür 'kün başında bulunduğu Türk Devlet idaresi hiç bir
vakit, diktatörlük olmadı. Bu rejim otoriteyi demokrasile telif etmesini bildi. Eğer
bütün demokrasiler buna muvaffak olsaydı, Türk ulusunun yaptığı gibi yapsaydı,
yapabilseydiler bugünkü muhtelif Devletler arasında mevcud anlaşmamazlık kal
mazdı. Dikkate değer bir mütalâa. Atatürk ihtilâli modern hukuku esasiyeye yeni
bir sayfa eklemiş bulunuyor. Yalnız Devletlerin iç bakımından değil dış bakımın
dan da arsıulusal tehlikeyi, milletlerin anlaşmamazlıklarını da ortadan kaldırmış
oluyor. Ne derlerse desinler, şurası muhakkak ki, bu Büyük Partinin yahud Türk
ulusunun başardığı büyük ihtilâl cihanşümul bir mahiyeti haizdir. Mevziî kalamaz.
Gün geçtikçe önemi artacak tesirler görülecektir. Zaten görülmeğe başlandı. Tarih
şimdiden bunu söylüyor. Bu günkü Alman ve İtalyan rejimlerinin yalnız bazı yön
den Türk büyük ihtilâlinden mülhem olduğunu Alman tarihleri kaydetmeğe başladı
bile. Fakat Atatürk ihtilâlinin temelini, Türk, milletinin teşkil ettiğini ve rejimin
tamamile milletin iradesine dayandığını da kaydederek kuvvetini tebarüz ettiriyor
lar. Şark Devletlerine bir göz atılırsa bu iddia açık görülür, işte Iran 'daki ve Mısır
daki sosyal hareketler ve işte hürriyet ve istiklâl diye ayağa kalkan 450 milyon in
sanlık : Çin. Türk ulusu, ekonomik ve sosyal bakımlardan demokrasiyi de tersin
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ederek bir istiklâl yapar. Bu, tekemmül ve inkişaf halindedir. Başları dara gelenler
kurtuluş ve yükseliş yolunu orada, onda bulacaklardır.
Arkadaşlarım; Atatürk tıpkı bir piramidin zirvesi gibi başımızda ülkümüzü
bilgi ile yükseltti. Bütün işlerimizi bilgile başardı. Atatürk bir dağdır ki tarihin
bütün büyükleri, ihtilâlcileri. Devlet adamları, kumandanları ona tırmanamazlar.
Zamanımızdakiler tırmanabilmek için hayli baş döndürürler. O kadar yüksektir.
Yalnız şunu tebarüz ettirmeliyim ki, Türk milleti çöllerde yükselen piramitlere
benzemez. O, tarihin ortasında birbirine değen eksiz ve uçsuz kayadan bir fikrin
piramitidir. O tek başına bütün bir tarihle boy ölçüştü, ölçüşüyor ve ölçüşecektir.
Bunun teminatı İsmet İnönü 'dür.
Bu adamdır ki, Türkün bu oğludur ki, İnönülerinde Türk milletinin makûs
talihini yendi ve yenecektir, yenişte devam ediyor. Atatürk'ün bu en yakini şimdi
Türk milletinin birliğile başımızda bulunuyor. O bu kayadan piramitin üstünde,
Türk milletinin başında zaferlere doğru yüzen bir bayrak gibi dalgalanıyor.
Bütün gözler onda, bütün gönüller hep onun etrafında çarpıyor, çarpacaktır.
İlerliyoruz, ilerleyeceğiz. Türk milleti sağ olsun.1"
Erzincan Milletvekili Aziz Samih İlter de, "Atatürk bize hür bir vatan, müs
takil bir cumhuriyet ve Türklüğü saadete götürecek eserler bıraktı. Atatürk eser
leri ve prensiplerile daima bizim içimizde ve yanımızdadır. Atatürk'ün mil
letimize, memleketimize yaptığı büyük ve emsalsiz hizmetleri sayamam. Çünkü
memlekette ne varlık görürseniz onundur. Türkiye Cumhuriyeti tamamile onun
eseridir" dedikten ve Atatürk'ün çalışmalarını anlattıktan sonra; İsmet İnönü'nün
daima Atatürk'ün düşüncelerinin ve eylemlerinin en iyi uygulayıcısı olduğunu
belirtmiş ve bunu örneklerle açıkladı.
"Hükümetin başında Atatürk'ün işleyen dimağı ve kuvvetli kolu olan muh
terem İsmet İnönü Partide de Atatürk 'ü yorulmaz yardımcısı ve ikincisi olmuş
tur... Parti sayın İsmet İnönü 'nün kudretli ve bilgili idaresi sayesindedir ki, prog
ramında millete vadettiği bütün maddeleri tahakkuk ettirebildi".
Atatürk'ün Cumhuriyetin onuncu yıl nutkunda ki "yurdumuzu dünyanın en
mamur ve medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah
vasıta ve kaynaklarına sahib kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet
seviyesinin üstüne çıkaracağız" düşüncesini İsmet İnönü'nün gerçekleştirmesini
istedi.
".... şimdi cumhuriyetimizin başında sevgili İsmet inönü vardır. Atatürk'ün
gösterdiği ümran, refah, medeniyet, kültür yolunda milletimizi sevkedecek odur"
1 TBMM Yıllık, V. Devre, C.4, s. 327-330
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diyen İlter, Türk ulusunun Atatürk'ü izlediği gibi "Kemalizmin müşahhas bir
timsali olarak şimdiye kadar yürüyen Türk ilerlemesinin başkumandanı ve sahibi
olarak" onu da izleyeceğini vurguladıktan sonra sözlerini tamamladı.1
Bu konuşmalardan sonra bir yeterlilik önergesi okundu ve kabul edilerek
maddelere geçildi. Ardından Reisicumhur İsmet İnönü kürsüye gelerek şunları
söyledi:
"Büyük Kurultayın Sayın üyeleri;
Büyük Partimizin esas bünyesinde bu gün aldığımız kalbi ve nizamî kararla,
beni değişmez Genel Başkan seçtiniz. Yüksek teveccühünüzün ve samimî iti
madınızın ifadesi olarak aldığım bu karardan dolayı sizlere teşekkür ederim. Bu
anda, omuzlarımda bulunan Genel Başkanlık vazifesini; Partinin, büyük mil
letimizin hayrından ve hizmetinden başka gayesi olmayan, maksadına uygun bir
surette ifa etmek için, bütün varlığımı sarfedeceğim. Sizlerden ve Partinin bütün
azasından birlik, beraberlik, yardım beklerim.
Aziz arkadaşların; Büyük Kurultay; kurtuluş mücadelesinin en evvel işlemeye
başlayan, içerden ve dışardan her türlü insafsız hücumlara milletimizin maruz
kaldığı günlerde onun iradesini ilân etmek üzere meydana atılan, en eski
teşkilatımızdır. Bence ebedî Şefimiz Atatürk'ün, kendisine kadar ve kendisinden
sonra, burada ve diğer memleketlerde yapılan millî mücadelelerden en kıymetli
farikasını bu Kurultay ve onun mânası teşkil etmektedir.. Atatürk; kurtuluş
mücadelesini, siyasî ve .askerî sahnelerde, evvelâ Kurultayda, sonra Büyük Mil
let Meclisi içinde idare etti. Sulh ve harbin bir Millet Meclisi ile idare edebilmek
zihniyetini ve kudretini, bu gün dahi çok memleketlerde göremiyoruz. Atatürk,
Kurultayları yalnız millet hayatının lüzumlu bir mekanizması olarak takdir et
mekle kalmazdı, onu samimî ve derin bir sevgi ile de severdi. Büyük Kurultayın
duygusunu söylediğime emin olarak, bütün gelecek Kurultaylar adına da
Atatürk'e karşı hiç bir zaman solmayacak olan sevgi ve tazim hislerimizi ifade et
mekle şeref duyarım.
Arkadaşlar; Kurultayımızın bu üsnomal toplantısı, senelik Parti toplan
tılarından sonra vukubuduğuna dikkati celbetmek isterim. Her biriniz köylerden
başlayarak vilâyetlere kadar milletimizin şikâyetlerini ve dileklerini dinlemiş
bulunuyorsunuz. Büyük Meclisin ve Cumhuriyet hükümetinin faaliyetlerine baş
lıca temel, halkımızın şikayetlerine ve dileklerine vefa etmek olduğu düşünülürse
Parti teşkilâtımızın senelik çalışmalarının, milletin idaresinde ne kadar verimli
bir kolaylık olduğu göze çarpar. Şikâyet ve dileğin, bir defada ve bir lâhzada tat1 TBMM Yıllık, V. Devre, C.4, s. 331-332
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min edilmesi, şimdiye, kadar hiç bir millete nasip olmadı ve nasip olmayacaktır.
Ancak şikâyet ve dilekle hülâsa olunan milletin amelî arzusu, hiç bir teşkilâtta
bizim Partimizin sinesinde olduğu kadar esas tutulmamıştır. Hepimizin en kıymet
li alakamız, milletin en ehemmiyetsiz zannolunacak şikâyetine kadar vukuf sahibi
olmak ve milletin en pahalı ve en güç .sayılacak dileklerine kadar tedbir bulmaya
çalışmaktır. Kanunlarla ve Büyük Millet Meclisinin emanetlerile vazife almış,
olan memurlar, vekiller, hepimiz, millet hizmetinde şeref bulan vatandaşlar
olarak, onun ihtiyaçlarına yetişmek hislerile meşbuyuz. Büyük, küçük bütün va
zifelerin, iyi ve temiz ifa olunması, emellerimizin başındadır. Parti toplantılarının
temiz ve pürüzsüz çalışmasının sonunda, bu sözlerimde arzu ettiğiniz mânây
bularak, muhitlerinize döneceğinizi, ümid ediyorum.
Aziz arkadaşlar;
Partimizin, karşısında bulunduğu vazifeler vardır. Vazifelerin, bundan sonra,
ehemmiyetleri azalmış değil, daha ziyade artmıştır. Sağlam bünyeli, yüksek istidadlı asil bir milletin siyasî hayatına, istikamet vermek iddiasındayım. Geçmiş
tarihin fırtınaları içinde .geç ve eksik kalmış taraftarımızı süratle tamamlamak ve
ilerletmek vazifesindeyiz. Milletlerin geçimsiz ve birbirine emniyetsiz bulunduk
ları bir zamandayız. Milletlerin bir aile efradı gibi, birbirinin derdlerini an
layarak, bu küçük kürenin kucağında kardeşçe yaşayabilmeleri aziz emelimizdir.
Fakat arkadaşlar, milletlerin birbiri ile iyi geçinebilmelerini, yalnız bizim ar
zumuz temin edemez. Hatta bizim, milletler arasında kopacak muhtemel bir fır
tınadan uzakta bulunmamız bile, yalnız bizim tedbirimiz ve katı arzumuzla temin
edilmeyebilir. Demek ki, kaybedilmiş zamanları telâfi etmeyi ve milletimizi sürat
le ilerletip yükseltmeyi, türlü sekteler ve manialara maruz kalmak ihtimalleri
içinde, başarmaya mecburuz. Partinin bütün azası, çalışkan bir vatanperver ol
duğu kadar milletin beraberliğini candan seven ve millet kuvvetlerinin hiç bir
sebeple dağılmamasına dikkat eden bir vatanperver gibi davranmaya mecburdur.
Cumhuriyet Halk Partisinin, bütün vatandaşları kendisinin muhabbet ve hizmet
muhitinde toplamaya çalışan zihniyetini, ifade etmiş oluyorum. Şimdi, size bu zih
niyetin, milletin bünyesinde, kök salmış olduğunu da göstereceğim. Atatürk gibi
her tarihin ve her devrin büyük bir kudreti, siyaset sahnesinden maddeten çekil
dikten sonra da, bütün dünyanın hayret ve takdiri karşısında sabit oldu ki, bu aziz
memleketin hiç bir köşesinde ve bu .büyük milletin hiç bir ocağında, Cumhuriyet
aşkından başka bir hava esmemiştirl5 senelik türlü müşkülât içinde bir hayattan
sonra, Cumhuriyet rejiminin verdiği bu imtihan; onun zannedildiğinden çok daha
sağlam ve derin kökte, sarsılmaz bünyede olduğunu, bütün dünyaya ispat etmiş
tir. Siz ve hepimiz, büyük acı içinde, bu bahtiyar müşahedeyi yapabildiğimizden
dolayı, yürekler dolusu iftihar edebiliriz.
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Sayın arkadaşlar; Partimiz; millet menfaatinde küçük hislerin üstüne çıka
bilen bütün vatandaşları tatmin edecek en sağlam prensipleri, en az teferruatla
tesbit edebilmiştir. Türkiye 'nin yenileşmesi ve yükselmesi gibi hiç olmazsa, iki yüz
seneden beri devam eden mücadele, bizim rejimimizde en sade ve amelî ifadesini
bulmuştur. Mutlak olarak zikredilen hiç bir siyasî prensip; ifratı ve tefriti, ve tür
lü şekilde yanlış tatbiki öne sürülerek, tenkid edilmekten kurtulamaz. Partimizin
hüviyetini tarif eden altı prensibimiz de, fena ellerde ve yanlış tatbikat ile eksik
gösterilebilir. Fakat bu gayretler yersiz ve beyhudedir. Tam ölçüsü verilmediği
halde faydasını muhafaza edebilecek, hiç bir ilâç yoktur. Şimdiye kadar ispat etti
ki, prensiblerimizi esas olarak daima iyi ellerde bulundurmaya ve tedbirleri,
zamanı geldiği vakit cesaretle, fakat daima tedbir ve basiretle tatbik etmeye çalış
tık. Geçmiş zamanın muhasebesi, son zamanlarda, hiç bir milletin siyasî partisine
nasib olmamış kadar müsbet ve verimlidir. Gelecekte de, cesaretle basiretin, bize
ayni müsbet neticeleri vadetmekte olduğuna, kati olarak kaniiz. Anlayışımızda ve
icraatımızdaki ana hatlardan zaaf göstermek şöyle dursun, milletin daima iler
leyen ve yükselen taze ve canlı anlayışı ile, vatanımıza, daha geniş feyizler temin
edeceğimize katiyen güveniyoruz.
Aziz arkadaşlarım! Milletimizin en dar muhitlerine ve en küçük ihtiyaçlarına
kadar sorulup çare bulmaya çalışmak, önümüzdeki senelerin çalışmalarında yeni
bir farika olacaktır. Halk çocuğu vatandaşlar tarafından, halk içinde geçirilen bu
çalışma hayatının, Devlet otoritesini en sağlam bir surette koruyarak, halk
idaresinin feyizlerini, en geniş bir surette temin edeceğine inanıyoruz. Hiç bir
koruyucu tedbir, insan vücudunun hasta olmaktan kurtaramadığı gibi, hiç bir mil
letin bünyesi de, en iyi tedbirler içinde, marazı arızalar göstermekten kurtarılamaz. Fakat, vatandaşlarım emin olsunlar ki, uyanık, dikkatli ve vazife his
sini beşerî her duygunun üstünde tutan vazife sahipleri olarak, millet idaresinde
lüzumlu görülecek tedbirleri, zamanında ve kararında almakta asla tereddüd et
meyeceğiz. Vatandaşlarımızın, Büyük Millet Meclisi etrafında ve sade bir vatan
daş olmakla hayatının bütün gururunu dolduran Reisicumhur etrafında tesanüdü
o derecededir ki, icap ederse, bütün Türk milletini, varı ile ve canı ile bir hudud
üzerinde, şimdiye kadar bu millet tarihinde görülmemiş sürat ve hevesle, top
layabileceğimizden asla şüphe etmiyorum.
Aziz arkadaşlarım, Vatandaşlarda ve Teşkilât-ı Esasiyenin tarif ettiği vatan
daşlarda, bu vatanın daimî sahib ve sakinleri sıfatile, emniyet içinde yaşamak
huzuru kalbi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhuriyet Hükümetinin
samimî hedefidir. Hiç bir milletin kendisine uygun gördüğü bir tedbir, bizim mem
leketimizde taklid olunamaz. Hiç bir vatandaş, kanunların kendisine temin ettiği
nimetlerden mahrum edilemez. Huzur içinde, müşterek vatanın yükselmesine
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çalışmak sahası bütün vatandaşlar için açıktır. Bu memlekette, bütün kuvvetleri
özünde toplamış olan tek kudretli varlık, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Onun
tedbirlerile, Teşkilât-ı Esasiyesi ve kanunlarile, hepimiz üzerine teveccüh eden
mükellefiyetler ve vazifeler, diğer bütün vazife ve mükellefiyetlerimizin üstünü ve
nâzımıdır.
Aziz arkadaşlarım;
Sizi muhabbetle selâmlarım. Sizi gönderen teşkilât arkadaşlarımıza ve içinde
yaşadığınız millet ve memleket yuvalarına Genel Başkanınızın sevgi ve say
gılarını beraber götürmenizi isterim.1"
Bu konuşmanın ardından kürsüye gelen Başvekil Celâl Bayar; Genel Başkan,
Millî Şef, Cumhur Reisi İsmet İnönü'nün kendisini Genel Başkanvekilliğine
atadığını duyurduktan sonra, Şefin arzularını ve milletin isteklerini partinin
programı doğrultusunda yerine getireceğini bildirdi.
Dahiliye Vekili ve C.H.P. Genel Sekreteri Dr. Refik Saydam ise yeni genelbaşkanla çalışacak Genyönkurul üyelerinin belirlenmesi için istifa etti. Genelbaşkanlıkça Esad Uras (Amasya), Mümtaz Ökdem (Ankara), Dr. Fikri Tuzer (Er
zurum), Nafi Kansu (Erzurum), Münir Akkaya (Giresun), Dr. Refik Saydam (İs
tanbul), Muhlis Erkmen (Kütahya), Salâh Cimcoz (İstanbul), Hasan Ali Yücel
(İzmir), Halil Türkmen (Zonguldak), Dr. Cemal Tunca (Antalya), Şükrü Ali Ögel
(İstanbul), Rahmi Apak (Tekirdağ), Remzi Güreş (Gazi Anteb), Hüsnü Çalar (İz
mir), Cevdet Kerim İncedayı (Sinob) Genyönkurulu üyeliklerine aday gösterildiler ve seçildiler.2
Parti Genel Sekreterliğine ise yine Dahiliye Vekili Dr. Refik Saydam atandı.
(Ancak, 27 Ocak 1939'da yapılan değişiklik üzerine Parti Genel Sekreterliğine
Dr. Fikri Tüzer getirildi).
Kongre çalışmaları 16.55'te tamamlandı. Cumhurbaşkanı ve C.H.P. Genel
Başkanı İsmet İnönü, Meclis Cumhurbaşkanlığı salonunda Genel Başkanvekili ve
Başvekil Celâl Bayar, Dahiliye Vekili ve Genel Sekreter Dr. Refik Saydam ile
Kurultay delegelerinin tebriklerini kabul etti ve delegeler şerefine Ankara Palas'ta bir çay ziyafeti verildi.
1 TBMM Yıllık, V. Devre, C.4, s.333-335
2 TBMM Yıllık, V. Devre, C.4, s.336Bunlardan Hüsnü Çakır'ın İktisat, Hasan Âli Yücel'in Maarif
Vekilliğine atanması üzerine yerlerine Ordu Milletvekili Hamdi Yalman ve Giresun Milletvekili
İsmail Sabuncu 9 Ocak 1939'da parti Genbaşkurulunca atanmıştır.
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Grup Yönkurulu
Hasan Saka Trabzon ve Dr. Cemal Tunca Antalya Başkanvekilliklerine,
Rasih Kaplan (Antalya), Aziz Akyürek (Erzurum), Şükrü Koçak (Erzurum), Abdülhak Fırat (Erzincan), Kılıç Ali (Gazi Anteb), Gl. İhsan Sökmen (Giresun)
Hamdi Yalman (Ordu), Damar Arıkoğlu (Seyhan), Rasim Basara (Sivas) üyelik
lere seçilmiştir. Bunlardan Dr. Cemal Tunca 26 Aralık 1938 tarihinde ve Hamdi
Yalman 9 Ocak 1939'da Parti Genyönkurulu üyeliklerine seçildiler. Dr. Cemal
Tunca'dan boşalan Başkanvekilliğine esa 3 Ocak 1939'da Seyhan Milletvekili
Hilmi Uran seçildi.
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XV. BÖLÜM
ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
1. ATATÜRK TÜM MAL VARLIĞINI
ULUSUNA BAĞIŞLAMASI
Atatürk orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Yatılı okullarda
okumuştu. Bu yaşam biçimi ona plânlı harcama yapmayı öğretmişti. Arkadaş
larıyla birlikte olmaktan her zaman zevk almıştı. Para biriktirmeye, zengin ol
maya önem vermemişti. Çevresinde bulunanların anlatımıyla "şahsî gelir ve
masraflarıyla" hiç ilgilenmemişti. Üzerinde para taşımayı sevmemişti, özel
giderleri ya yaverleri ya da özel kalem görevlileri tarafından düzenlenmişti. Ev
lendiği zaman ise kısa bir süre için bu işlerle eşi ilgilenmişti.
Atatürk devletin verdiği maaşla yaşamını sürdürmüştür. Yurt gezilerindeki
masraflarını hep kendi cebinden karşılamış, kendisi ve maiyeti için harcırah al
mamıştır. Yaverler ve koruyucu polislerle birlikte köşkün içinde ve dışında
çalışan tüm müstahdemlerin iaşesini, köşkün diğer masraflarını, İstasyon binasın
daki özel kalem memurlarının öğle yemekleri parasını da hep kendisi karşılamış
tır. Hasan Rıza Soyak'in belirttiğine göre; her günkü iaşe mevcudu sabah akşam
konuklarıyla birlikte 90-100 kişi civarında oluyordu.1 Gezdiği yerlerde masraf
larını özel kalemden aldığı avanslarla kapatmıştı. Zaman zaman özellikle de İs
tanbul'da bulunduğu zamanlarda alınan avansın yetmediği ve borçlandığı olmuş,
ancak, Ankara'ya dönünce bu borçlarını kapatmıştı. Zira, Ankara'da ki har
camaların daha az olduğu görülmüştü.
Emekliye ayrılınca emekli maaşını İş Bankası'nda açtırdığı hesaba yatırmış
ve ölünceye dek bu hesaba dokunmamışım Atatürk'ün ilk emekli maaşı 40
liradan biraz fazlaydı. Daha sonra Ordu Komutanlığı ve vekillik yapanlar için
yapılan düzenlemeden sonra maaşı 150 liraya çıkarılmış, vefatında bu hesapta
biriken tutar 19.556 lira 80 kuruşa ulaşmıştı.2
1927'de Cumhurbaşkanlığı ödeneğine pahalılık zammı yapılmış, 1931'de
maaşı 13.186 liraya çıkmıştı. Vergilerin artması nedeniyle 1932'de eline geçen
para 9078 liraya inmişti.
1 Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, C.2, Yapı ve Kredi Bankası Yayını, 1973, s.691)
2 Atatürk vefat ettiğinde, îş Bankası'nda ki emekli hesabında 19.566 lira 80 kuruş, yine îş
Bankası'nda ki iki numaralı hesabında 1.519.892, dört numaralı hesapta 53.463 lira, îş Bankası
hisse senedi olarak 119.694 lira, M. Kömürü. T.A.Ş. Hissesi karşılığı olarak da 25.125 lirası
bulunuyordu. Soyak, a.g.e., s.686
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Ulusal Kurtuluş Savaşı sürerken Dünyanın çeşitli yerlerinden Ankara'ya yar
dımlar gönderilmişti. Hint Müslümanları da 500-600 bin lira göndermişlerdi. Bu
paranın bir kısmı Batı Cephesinin gereksinimini karşılamak üzere Maliye
Vekâletine verilmişti. Ancak Savaş sonrasında hükümet bu paranın tekrar
Atatürk'e ödenmesini kararlaştırdı. Dolayısıyla; Atatürk maaşı dışında bir miktar
toplu paraya sahip oldu. Ancak O bu paranın 250 bin lirasını İş Bankasının kuru
luşu sırasında Bankaya sermaye olarak verdi. Paranın kalan kısmıyla ve Cumhur
başkanlığı ödeneğinden yaptığı birikimlerle ya şahıslardan ya da "metruk mallar
idaresinden " toprak satın alarak çiftlikler kurdu. Bu çiftliklerde genç, enerjik, ide
alist gençlerle işbirliği yaparak geleneksel üretim yöntemlerini değiştirici bir öğ
retmen olarak köylülere modern tarımı öğretecek adeta bir okul açtı.
Atatürk, ulusal ekonominin temelinin ziraat olduğunu düşünüyor ve Türk
köylüsünü kalkmdırabilmek için büyük bir çaba gösteriyordu. Bir yandan çift
çinin yaşamını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yaparken diğer yandan da
kendisi eylemli olarak çiftçilik yaparak onlara örnek oluyordu.1
Orta Anadolu'nun en kısır alanlarından biri olan Ankara'ya yakın bir yerde
20.000 dönümlük çıplak arazi satın alarak bir çiftlik kurdu (1938'de bu arazı
154.729 dönüme ulaştı). Kimi ziraatçi arkadaşlan bu toprakların kazanç getir
meyeceğini, daha çok kazanmak için daha verimli topraklara yatırım yapmasını
önermişlerdi. Fakat O, kendi özel yaşamı yerine ulusun yaşamında dönüşüm yap
mayı yeğlediği için bu kararından vazgeçmedi ve 5 Mayıs 1925'te bir çadır ve iki
traktörle işe başladı.
Orman Çiftliğinde Makinalı Ziraat yapıldı, bilimsel yöntemlerle tohum ıs
lahına başlandı. Koyunculuk, inekçilik, tavukçuluk, peynircilik, yağcılık, bağ
cılık, sebze ve meyvecilik, yapıldı. Ekimde pulluk kullanıldı. Kurulan atölyeler
de ziraat makinalan onarıldı. Atatürk, böylece Türk köylüsünü çağdaşlaştıracak
bir model geliştirmeye yöneldi. Kısa sürede büyük gelişme gösteren Orman Çift/ Atatürk komşu çiftliklerle birleşerek kooperatiflerin kurulmasına da öncülük etmiştir. Silifke
Ziraat Bankası'na 30 Haziran 1936'da şöyle bir başvuru yapmıştır:" Merkezi Tekir çiftliği
olmak ve arkası Persenti, Afşar, Karadedeli, Tekir, Tekirkoyuncu, Türkmenli, Türkmenuşağı
Tozara köylerini de ihtiva etmek üzere mıntıkamızda 2836 Tarım kredi kooperatifleri kanununa
uygun bir Tarım kredi kooperatifi kurmak istiyoruz.
Dileğimiz Bankanızca da muvafık görüldüğü taktirde imzalanmak üzere, altı nüsha ana mukave
lenamenin itasını rica eder ve hazırlanacak ana mukavelenamenin Ekonomi Bakanlığınca tas
dik ve noterlikçe tescil muamelelerinin ifası için gereğinin yapılmasını dile-riz 30 /6/ 936
Tekir Çiftliği Sahibi Kemal Atatürk,
bkz. Yüz Yıllık Teşkilatlı Zirai Kredi, T.C. Ziraat Bankası Yayınları, 1964, s. 174; Doğan
Avcıoğlu,Türkiyefnin Düzeni, C.l, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1971, s.246
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liği'ne yenileri eklendi. Dörtyol'da Karabasamak, Silifke'de Tekir1 ve Şövalye,
Tarsus'ta Piloğlu çiftliklerini kurdu. Buralarda portakal, pamuk ve pirinç ziraatı
yapıldı. Yalova'da oluşturulan Baltacı ve Millet çiftliklerinde ise ipek böcekçiliği,
konservecilik ve zeytinciliğe önem verildi. Ayrıca İstanbul'un süt ihtiyacını kar
şılamak üzere bir pastörize süt fabrikası kuruldu. Çiftlikler kısa süre içinde büyük
birer işletmeye dönüşerek çağdaş tarım teknolojisinin kullanıldığı, bilimsel yön
temlerle üretimin yapıldığı, halkın kimi gereksinimlerinin karşılandığı yerler ol
du.
Çiftlikler kendisinin olmasına rağmen burada üretilip köşke getirilen her
ürünün parasının verilmesini sağladı. Böylece, üründen kazanılan yatırıma dönüş
türülerek çiftliğin geliştirilmesi için harcandı. Kendi parasıyla aldığı, kimi zaman
da ulus bireylerinin kendisine bağışladığı çorak toprakları modern birer işletme
biçimine dönüştüren Atatürk, 1927'de bu çiftlikleri ve yerel yönetimlerce ken
disine bağışlanan gayrımenkulleri Cumhuriyet Halk Fırkası'na bırakmayı düşün
dü.2 Ancak daha sonra bu kararından vazgeçerek bunları ulusuna vermeyi uygun
buldu. 2 şubat 1937'de Çelik Palas Oteli'nde ki payı ile otel bahçesindeki köş
künü Bursa Belediyesi'ne bağışlayarak bu yoldaki ilk adımını attı.3 1937 yılında
ise Meclis tatile girmeden tüm çiftlik ve gayrımenkullerini ulusa bağışlamayı
kararlaştırdı. İsmet Paşa ile görüştükten sonra kendi özel kalemine talimat
vererek gerekli işlemlerin başlatılmasını bildirdi.
Karadeniz yolu ile Doğu vilayetlerinde ki çalışmaları görmek üzere bir yurt
gezisine çıkan Atatürk Trabzon'dan, İsmet Paşa'ya yazdığı şu mektupla Çiftlik
lerinin ulusuna geçirilmesi işleminin tamamlanmasını istedi:
"T. C. Riyaseti
Başvekâlete
Malûm olduğu üzere, ziraat ve ziraî iktisad sahasında fennî ve amelî tec
rübeler yapmak maksadile, muhtelif zamanlarda, memleketin muhtelif mın
tıkalarında müteaddid çiftlikler tesis etmiştim.
1 Bu çiftliği hazineden 36 bin liraya almıştır. Mehmet Önder, Atatürk'ün Yurt Gezileri, Ankara, İş
Bankası Kültür Yayınları, 1975, s.280
2 Soyak, ag.e., C.II, s.656
3 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 3.Kitap, Ankara 1996, s.218. Bursa Belediye Başkanı
Neşet Kiper'e yazdığı meptupta şöyle diyordu. "... Çelik Palas Oteli'nin ... daha fazla gelişe
bilmesini temin için bu otelin ait olduğu şirketteki 34.830 Türk liralık hissemi Belediye'ye terk
ediyorum. Aynı zamanda vaktiyle Bursa Belediyesinin 1923 tarihinde bana hediye etmiş olduğu
otel bahçesine bitişik köşkü de bütün eklentilerile Belediye 'ye hibe ettim. " bkz. Utkan Kocatürk,
Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, 1499, s. 568
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13 sene devam eden çetin çalışmaları esnasında faaliyetlerini; bulundukları
iklimin yetiştirdiği her çeşid mahsulâttan başka her nevi ziraat sanatlerine de teş
mil eden bu müesseseler, ilk senelerde başlayan bütün kazançlarını inki saflarına
sarf ederek büyük, küçük müteaddid fabrika ve imalâthaneler tesis etmişler,
bütün ziraat makine ve aletlerini yerinde ve faydalı şekilde kullanarak bunların
hepsini tamir ve mühim bir kısmım yeniden imal edecek tesisat vücuda getirmiş
lerdir. Yerli ve yabancı bir çok hayvan ırkları üzerinde çift ve mahsul bakımın
dan yaptıkları tetkikler neticesinde bunlara muhite en elverişli ve verimli olan
larını tesbit etmişler, kooperatif teşkili suretile veya mahiyette başka suretlerle
civar köylerle beraber faydalı şekilde çalışmışlar, bir taraftan da iç dış piyasalar
la daimî ve sıkı temaslar bulunmak suretile faaliyetlerini ve istihsallerini bunların
isteklerine uydurmuşlar ve bu gün her bakımdan verimli, olgun ve çok kıymetli
birer varlık haline gelmişlerdir.
Çiftliklerin, yerine göre, arazi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştir
mek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhî yerler, hilesiz ve nefis gıda
maddeleri temin eylemek, bazı yerlerde ihtikârla fiilî ve muvaffakiyetli
mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre şayandır.
Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş
çalışma ve ticari esaslar dahilinde idare edildikleri ve memleketin diğer mın
tıkalarında da mümasilleri tesis edildiği takdirde tecrübelerini müsbet iş
sahasından alan bu müesseselerin; ziraat usullerini düzeltme, istihsalâtı arttır
ma ve köyleri kalkındırma yolunda Devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin
hüsnü intihab ve inkişafına çok müsaid birerer âmil ve mesned olacaklarına kani
bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu çitlikleri bütün tesisat, hay
vanat ve demirbaşlarile beraber Hazineye hediye ediyorum.
Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaşlarını mücmel olarak gösteren bir
liste ilişiktir.
Muktazi kanunî muamelesinin yapılmasını dilerim
K. Atatürk
Orman çiftliği
Ankarada, Orman, Yağmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar,
Etimesut, Çakırlar çiftliklerinden vücud bulmuş Orman çiftliği.
Yalova, Millet ve Baltacı çiftlikleri, Silifkede, Tekir ve Şövalye çiftlikleri,1
Dörtyolda, Portakal bahçesi ile Karabasamak çiftliği, Tarsusta Piloğlu çiftliği.
I) Bunlarda mevcud arazi:
A) 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri.
B) 700 dönüm fidanlıklar. (Buralarda meyveli ve meyvesiz muhtelif yaşlarda
ve çeşitlerde 650.000fidan vardır).
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C) 400 dönüm Amerika asma fidanlığı; (Burada 560 000 kök bağ çubuğu var
dır).
D) 220 dönüm bağ, (Burada 88.000 aded bağ omcası vardır).
E) 375 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeğe elverişli bahçe.
F) 220 dönüm 6.600 ağaçlı zeytinlik.
H) 17 dönüm 1654 ağaçlı portakallık.
I) 15 dönüm Kuşkonmazlık.
K) 100 dönüm Park ve bahçe.
L) 2.650 dönüm çayır ve yoncalık.
M) 1.450 dönüm yeni tesis edilmiş orman.
N) 148.000 dönüm kabili ziraat arazi ve meralar.
154.729 dönüm arazi.
II) Bina ve tesisat:
A) 45 aded büyük ve küçük idare binası ve ikametgâh bütün mefruşat ve
demirbaşlarile beraber.
B) 7 aded 15.000 baş koyunluk ağıl.
C) 6 adedAydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandralar.
D) 8 aded at ve sığırlara mahsus ahır.
E) 7 aded umumî ambar.
F) 4 aded samanlık ve otluk.
H) 6 aded hangar ve sundurma.
İ) 4 aded lokanta, gazino ve eğlence yerleri, Lunapark.
K) 2 aded çeşitli imalât yapan furun.
L) 2 aded çiçek ve tezyinat nebatı yetiştirmeğe mahsus sera
51 Yekûn bina.
III) Fabrika ve imalâthaneler:
A) Bira fabrikası:
Senede 7.000 hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette, bütün müştemilâtile
ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber.
B) Malt fabrikası:
Senede 7.000 hekto litre biraya kâfi gelebilecek miktarda mal imaline
kabiliyetli, bütün müştemilâtı ve işletme levazımile beraber.
C) Buz fabrikası:
Günde 4 ton buz yapma kabiliyetinde, bütün müştemilâtı ve işletme levazımile
beraber.
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D) Soda ve gazoz fabrikası:
Günde 3.000 şişe soda ve gazoz yapmak kabiliyetinde, bütün müştemilâtı ve
mütedavil kıymetlerile beraber.
E) Deri fabrikası:
Senede 14.000 bin çeşitli deri imaline elverişli, bütün müştemilât ve müte
davil kıymetlerile beraber.
F) Ziraat aletleri ve demir fabrikası:
H) Biri Ankara 'da, diğeri Yalova 'da olmak üzere iki modern süt fabrikası.
Her ikisi günde ayrı ayrı 15.000 litre pastörize süt ve l 000 kilo tereyağ iş
lemek kabiliyetindedir. Bunlar da bütün müştemilât ve işletme levazımı ve müte
davil kıymetlerile beraber.
î) Biri Ankara 'da, diğeri Yalova 'da iki vâsi yoğurt imalâthanesi.
K) Şarap imalâthanesi:
Yılda 80 000 litre şarap imaline elverişli bütün müştemilât ve mütedavil kıy
metlerile beraber.
L) iki taşlı, elektrikle işler bir değirmen, bütün müştemilâtı ve mütedavil kıy
metlerile beraber.
M)İstanbul 'da bulunan bir çeltik fabrikasının % 40 hissesi.
N) Biri Orman çiftliğinin, biri Tekir çiftliğinin olmak üzere her biri 15.000 er
kilo kaşar, 1.000 teneke beyaz peynir. 600 teneke tuzlu yağ yapmağa elverişli iki
imalâthane, bütün işletme levazımatile beraber.
IV) Umumî tesisat:
A) Biri Ankara 'da, diğeri Yalova 'da kurulu iki tavuk çiftliği.
B) Yalova 'daki çiftliklerde iki hususî iskele ve liman tesisatı.
C) Üçü Ankara 'da ve ikisi İstanbul 'da beş satış mağazasının bütün tesisat ve
demirbaşları.
D) Orman çiftliğinde:
Hususî sulama tesisatı, kanalizasyon, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük
beton köprüler, hususî yollar, içme su tevziat şubesi.
Yalova çiftliğinde:
Hususî su tesisatı, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton köprüler ve
yollar.
Hususî sulama tesisatı, beton köprüler.
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Silifke Tekir çiftliğinde:
E) Orman çiftliğinde kurulu çiftlik müzesi ve ufak mikyasta hayvanat bahçesi
tesisatı. Bunların işletme levazımı ve bütün demirbaşları.
V) Canlı umumî demirbaş
A) 13.100 baş Koyun (Kıvırcık, Merinos, Karagül, Karaman ırklarile bun
ların melezleri).
B) 443 baş sığır (Simental, Hollanda, Kıran Jersey, Görensey, Halep, yerli
ırklarile bunların melezleri, yani üretilen Orman ve Tekir cinsleri).
C) 69 baş İngiliz, Arab, Macar, Yerli ve bunların melezleri koşum ve binek at
ları. 58 çoban merkebi.
D) 2.450 baş tavuk (Legorn, Rodayland ve yerli ırklar).
VI) Umumî cansız demirbaş :
A) 16 aded Traktör, 13 harman ve biçer döver makinesi ve bilcümle ziraat iş
lerini görmekte bulunan ziraî alât ve edevatın tamamı.
B) 35 tonluk bir aded deniz motoru (Yalova çiftliğinde)
C) 5 aded çiftliklerin nakliye işlerinde çalıştırılan kamyon ve kamyonet.
D) 2 aded çiftliklerin umumî servislerinde çalıştırılan binek otomobili.
E) 19 aded çiftliklerin umumî servislerinde çalıştırılan binek ve yük arabası.
İsmet Paşa ise Atatürk'ün bu istemini şu yazı ile 12 Haziran 1937'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirdi.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Reisicumhur Atatürk, tasarruflarında bulunan çiftliklerini Hazineye ihda
buyurduklarını, melfuf tezkere ile tebliğ buyurmuşlardır. Devletin ziraat politikasın
da ve memleketin ziraî inkişafında mühim âmil olacak kıymet ve ehemmiyette olan
bu âlicenabane hareketi şükran ile Yüksek Meclisin ıttılaına arz ederim.
12.VI. 1937
Başvekil İsmet İnönü "
Yİ Haziran 1937'de konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye
başlandı. İlk sözü Başbakan İsmet İnönü alarak şunları söyledi:
"Muhterem arkadaşlar; şimdi büyük sevinç ve heyecanla dinlediğimiz
Atatürk'ün teberrüü yüksek kıymeti üzerinde ehemmiyetle durulacak çok mühim
bir hâdisedir. Yüksek heyetinizin ve bütün memleketin dikkatini celbedecektir ki
Hazineye intikal etmekte olan bu çiftlikler değeri milyonlar ifade eden bir servet
halindedir. Bu çiftlikleri Atatürk senelerden beri şahsî tasarrufu ve bilhassa şah
sî emeğile vücude getirmiştir.
788

Anadolu ortasında herkesin buradan nasıl bir mamure çıkacağına bedbin bir
nazarla baktığı bir sırada bütün memleket gibi Anadolu ortasında da ilimle ve
çalışma ile büyük mamure ve vatandaşlar için büyük servet temin olunabileceğine
şahsan misal vermek hevesi senelerden beri kendisini işgal etmekte idi. Çiftlik
lerin maddeten olan yüksek kıymetleri ancak bu kanaatile ve şahsî çalışma ile
temin edilmiştir. Bu eserler meydana çıktıktan ve yüksek değerde oldukları an
laşıldıktan sonra Atatürk bunların maddî kıymetlerini bir lâhza bakmaksızın on
ları kamilen Devletin istifadesine terketmesi, bütün vatandaşların bu nokta
üzerinde dikkat ve şükranlarını celbetmeğe lâyık görülecektir.
Atatürk her türlü şahsî menfaatlerin, kendi şahsına teveccüh edecek her tür
lü faydaların daima üstünde kalmış ve daima üstünde kalacak olan millî varlıktır.
Bu anlayışıma Yüksek Meclisin ve bütün memleketin iştirak edeceğinde asla
tereddüd etmiyorum.
Arkadaşlar; Atatürk'ün, bu eserleri vücuda getirdikten sonra bunları
Hazineye hiç bir bedelsiz ve karşılıksız terketmesinde esaslı, büyük ve siyasî bir
ideali vardır. Millî mücadelenin ilk gününden beri bu memleketin kudretini ve ser
vetini köylülerimizin kalkınmasında, zengin ve müreffeh olmalarında gördü.
Memleketin vesait ve menabii gayet dar olduğu zamanlarda köylüyü; mil
letimizin içtimaî kütleleri içinde bilhassa dikkate alınacak, onun işlerile bilhassa
uğraşılacak bir mevzu olarak millete ifade etti. İlk günden beri Atatürk bu is
tikamette yürütmektedir. Dikkat buyurursanız bu gün köylülerimizin ve çift
çilerimizin vergi vermek hususunda bulundukları vaziyet, diğer bütün içtimaî küt
lelerden daha müsaid bir haldedir. En ağır vergiler içinde bulunan köylü ilk gün
den beri en ağırından başlayarak bu güne kadar mütemadiyen külfetini azaltmak
tadır. Bu hal Hükümet üzerinde Atatürk'ün hiç şaşmayan siyasî bir istikamet gibi
mütemadi çalışmasının ve etmesinin bir neticesidir. Bu istikamette yürüyoruz. Bu
gün de Atatürk'ün kani olduğu esaslı bir siyaset itikadı şudur. Bu memleketin
kudretinin sermayelerini vermesi memleketin köylüsünde ve ziraatında elde ede
ceğimiz neticelere bağlıdır. Bunun için bir kaç seneden beri köylünün bu günkü
çalışmasında daha çok semere elde etmesi için, köylünün daha çok kıymetli ve
daha yeni vasıtarla istihsalâtını kuvvetlendirmesi ve genişletilebilmesi için Büyük
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Hükümetleri tedbir aramakta, kabili tatbik olacak
vasıta ve tedbirleri köylüye yaymak işini takib etmektedirler. Atatürk bu mücade
lenin başındadır. Onu takib etmekte çok dikkatliyiz. Atatürk, siyasetin memleket
için büyük faydalar getireceğine katî olarak kanidir.
Düşündü ki, bu çiftlikler Hükümetin yeni ziraatı köylüye öğretmesi için çok
kıymetli saha ve vasıta olacaklardır. Hakikat budur. Memleketimizin muhtelif ik
limlerinde, çetin ve verimsiz şartlar altında iyi neticeler ve iyi mahsuller alına789

mayacağı fikrine karşı Atatürk bunları vücuda getirmiştir. Hepimiz bunları her
vesile ile görüyoruz, bunlar, Ziraat vekâletinin, gerek ziraatta ve gerek ziraat endüstirisinde ve bu türlü terbiye ve yetiştirme sahalarında girişeceği tecrübeler
için kuvvetli mesned olacaktır. Hükümet huzurunuzda ve millet huzurunda bu
çiftliklerin bedelsiz ve her türlü şartsız Hazineye terk olunmasındaki yüksek kıy
meti tebarüs ettirmekte hakikî bir sevinç duymaktadır. Hükümet çiftlikleri alırken
bunların iyi halde muhafazasını daha ziyade inkişafının temin edilmesini ve
memlekete gerek tecrübeleri yaymak ve gerek esaslı vefaideli unsur olmasında
çok dikkatli bulunacaktır. Atatürk'ün çiftçilerimizin refahında ve ziraatin in
kişafında şimdiye kadar- takib ettiği, şimdiye kadar ibzal ettiği alakayı bundan
sonra da muhafaza edeceğine kani oluşumuz bizim muvaffakiyete itimadımız var
dır. Biz Ziraat vekâletinde takib olunacak yeni usulün ve yeni faaliyetlerin ana
hatlarını izah ettik. Ziraat vekâleti tabirlerini daha etraflı bir surette hazırlayarak
bir program halinde Atatürk 'ün yüksek tasvibine arzedilmek ve tensibile tatbik et
meğe çalışacaktır.
Bu çiftlikleri Atatürk Cumhuriyet Halk Firkasının malı olarak saklıyordu.
Şimdi Hazineye terketmesi, bir defa çiftliklerin köylüler için bir mekteb, teşvik
edici bir vasıta halinde kullanması Devlet elinde amelî noktai nazardan daha
kolay ve daha mümkün olacağını ümid etmesindendir.
İkincisi; Cumhuriyet Halk fırkasının bu gün memlekette faaliyeti Hükümetten
ayrı bir siyasî teşekkül olmaktan çıkmış, Hükümetle mümteziç milletin ve Devletin
müşterek bir müessesesi haline girmiş olmasındadır. Bununla Atatürk devleti, fır
kasını fark etmeyerek fırkaya aid olan, fırka, fırkaya aid olması düşünülmüş olan
malların Hazineye ihdasında ayrıca bir âli cenaplık göstermiştir ki, bu da, mensub olmakla müftehir olduğumuz CH. Partisinin bütün efradı için ancak haz,
şeref, seviç verecektir.
Atatürk bize bir defa daha kendi huzur ve rahatının, vatandaşlarının refahın
da olduğunu söylüyor. Atatürk bize bir defa daha kendi şanü şerefinin, vatanının
şan ve şerefinde ve kudretinde olduğunu gösteriyor.
Arkadaşlar, milletin karşısında sizin Yüksek hissiyatınıza tercüman olarak biz
de söylüyoruz ki, Atatürk bizim en kıymetli hazinemizdir onun şan ve şerefini biz
vatanın kudreti ve şerefini biz vatanın şanu şerefi sayıyoruz."
Bundan sonra milletvekilleri söz alarak duygu ve düşüncelerini şöyle dile
getirdiler.
Mehmed SOMER (Kütahya) : Arkadaşlar, çok kısa arz edeceğim: muh
terem İnönü 'nün saydığı şeylerden fazla kıymetli bir şey söylemeğe imkân yoktur.
Atatürk, düşman istilâsına maruz kalmış olan memleketimize kuvvetli bir ordu
verdi, İnönü gibi kıymetli bir şahsiyetin idaresinde bir Hükümet tesis etti. Millete
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kültür, tarih, lisan, her şey hediye etti. Milleti medenîleştirdi, yükseltti, Avrupa 'da
mümessillerimiz ve Hükümetimiz yüksek hürmeti görmektedir. Hiç şüphe et
miyoruz ki bu, Atatürk'ün yüksek şahsiyetinden tevellüd etmektedir. Lozanı kazan
dıktan sonra daha bir çok millî işlerimizi, hayatî meselelerimizi halletmekle mil
letin şerefini yükseltmiştir. Şimdi de İS seneden beri bizzat meşgul olduğu ve ham
toprakları altına tahvil ederek vücuda getirdiği bu serveti Hazineye ihda etmekle
kendisinin ne kadar yüksek bir şahsiyet olduğunu millete bir kere daha göstermiş
oluyor.
Arkadaşlar, Atatürk'ü bendeniz çok eskiden tanımakla mübahiyim.
Binaenaleyh, bu adamın yegâne vasfı servete, paraya kıymet vermemektir. Ken
disi eski zamanlarda küçük rütbeli bir zabit olduğu zamanlarda dahi paraya kıy
met vermiyordu. Binaenaleyh, bu sefer yüksek şahsiyetinin, faaliyetinin neticesi
olarak meydana getirdiği milyonlar kıymetindeki bu serveti Hazineye terketmekle kendisinin ne kadar yüksek bir adam olduğunu ve servetin fevkinde bir insan
olduğunu bir daha millete göstermiştir. Bendeniz burada sözlerime daha bir şey
ilâve edeceğim. O, daima ismet İnönü 'nün muvaffakiyetini ister. Onun çok sadık
arkadaşı olan İsmet İnönü 'nün sırf muvaffakiyetine hizmet için bu ülüvvü cen
ubîyi göstermiştir. Kendisine bu kürsüden tazim ve teşekkür hislerimi arzetmekle
mübahi bulunuyorum.
Refik İNCE (Manisa) : Arkadaşlar, çok ahlakî ve hakikaten bu gün yaşayan
larla yarın yaşayacaklara verilmiş emsalsiz yeni bir ders karşısında bulunuyoruz.
Bunun hocası Atatürk, talebesi bu gün bizler, fakat her zaman bu günkü millet ve
yarınki millet evlâdları. Millî mücadelenin ilk günlerinden beri gittiği yolun yol
cusu bir arkadaşınız sıfatile kendilerinin her an, her zaman, her sahada ve her
münasebetle gösterdikleri bütün tecelliyatın şahidi olan bahtiyarlardan bulunuy
orum. Atatürk'ün hangi fikri ve hangi fiili hareketi yoktur ki, onun içerisinde ken
disinden maadasına taallûk eden ve diğer endişlik ilhamından doğan hakikî bir
nur, hakikî bir ışık kendisini göstermemiş olsun.
İnsan olmak itibarile herkesin yüreğinde muayyen bir şeye kaşı bağlılık ve bu
bağlılıktan doğan ihtiraslar bulunabilir. Atatürk bu insan duygusunun fevkinde,
ihtiras denilen ve insanları bazan esaslı menfaatlerden dahi uzaklaştırmak ihtimali
olan nakisadan, kendimizi bildiğimiz günden beri, âridir, biz de onun fikir ve
sözüne ve büyükfedakârlığına şahid bir nesil olmak itibarile kendisine candan ve
yürekten bağlıyız. Atatürk çiftliklerini, fabrikalarını, susunu busunu zannederim ki,
bizim gibi birer mülk telâkki etmiyor, o mülkü dahi bizim tanıdığımız gibi şah
siyetimizin muhafazası için bir vasıta değil, milletine icabında fayda vermek için
toplanılmış ve vücuda getirilmiş bir vasıta olarak kullanıyor. Bu büyük işaretin
karşısında hürmet, muhabbet ve bağlılık duygularını tatmamak imkânı var mıdır?
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Arkadaşlar, Atatürk için mala lüzum yoktur. Esasen bütün millet, hayır, bütün
milletin malı, hatta bütün dünya onun ve kendisi bütün dünyanındır. Bu kadar
yüksek mevcudiyetin elbetteki hareketini, şimdi bizim yaptığımız gibi, beşeri
münasebetlerle mukayese etmek dahi hatalıdır.
Atatürk yazmış olduğu mektubla Hükümete, Hükümet reisimizin gayet veciz
bir surette ifade ettiği veçhile, esaslı dersler vermektedir. Türkün can damarını
toprak teşkil ettiğini, toprak üzerinde köylünün bulunduğunu, köylünün bu top
raktan azamî istifade etmesi için dağ, çorak, kır gibi maniaların bertaraf
edilebileceğini, kendisinin tuttuğu yolda yürünecek olursa bu toprakta neler bite
bileceğim gösterdikten sonra, Hükümete diyor ki; yolunuz ziraat yoludur.
Hükümet Atatürk'ten aldığı bu mamureyi daha iyi yapmakla mükellef olduğunu,
bilhassa Ziraat vekâleti göz önünde tutmalıdır.
Bu gün mevcud olandan daha aşağı düşürdüğü gün, ziraat yolundaki Atatürk
davası da kıymetini kaybetmiş olur. Buna bilhassa dikkat ederek Atatürk'ün ide
alini candan takib eder evlâtlar olduğumuzu her zaman olduğu gibi bu seferde is
pat etmeliyiz. Atatürk'ün isminin mücerret telâffuzu inanların Türkün yüreğinde
heyecanların en mukaddesini yaratmış olurken o ismin ve o zatın her gün
önümüze serptiği bin bir hayırlı ve ders mahiyetindeki vaziyetler karşısında
heyecandan söz söylemek iktidarını bulamayan benim vazifem elbette hepinizin
vazife ve duygularına tercüman olarak - bu vesile ile dahi, bu fedakârlık karşısın
da dahi, tıpkı onun gibi çalışacağımıza, evlatlarımızı tıpkı onun gibi çalışacak
vaziyette yetiştireceğimize söz vererek onların büyükleri huzurunda bir defa daha
eğilerek sözüme nihayet veriyorum.
Örge EVREN (Balıkesir) : Arkadaşlar, Büyük Millî Şefimiz Atatürk'ün çift
likleri diye anılan halbuki ilk tesis edilmesi tasavvur edildiği andan itibaren, tees
süs ve tekemmül devreleri içinde kazançlı ve bütün memlekette toprakla uğraşan
ve topraktan memleket hayatını, kıymetini kuvvetlendirmek gayesini istihdaf eden
bütün Türk çocuklarına en iyi ve en emniyet bahş bir örnek teşkil eden kütle zaten
Türk'ündür. Çünkü Atatürk Türk'ündü ve Türk Atatürk'ündü. Ben başka hiç bir
şey söyleyecek değilim. Bugünkü vakıa bir tezahürdür. Hakikat Atatürk'ün doğ
duğu günden beri ne ise bu gün yine ayni şeyden ibarettir. Atatürk Türk'ün için
den çıkan, Türk'ü temsil eden; bütün varlığını Türk'e veren kutsal bir varlık,
büyük bir Türk çocuğu ve Türk milletinin başında essiz, büyük, daimi şefidir. Şu
halde bütün millet de Atatürk'ün tamamen kendisidir. Verilen Atatürk'ün değil
milletindir. Veren Atatürk değil, millettir. Alan millet değil Atatürk'tür, veren mil
let değil Atatürk'tür arkadaşlar.
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Hüsnü KİTAPÇI (Muğla) : Muhterem arkadaşlar, millî mücadele başına
geçmeğe karar verdiği tarihten itibaren Atatürk'ün bu memlekete yapmış olduğu
eyilikleri saymak lüzumsuzdur. Bunların asıl ruhuna dikkat edildiği vakit görülür
ki hedefi ve bütün hareketleri, bütün düşünceleri yalnız memleketi yükseltmek ve
milleti refaha ulaştırmaktır. Sonra en büyük bir hedefi de milletine örnek olacak
hareketler göstermektir. Muhterem İsmet İnönü 'nün beyanlarından anlıyoruz ki
Atatürk bir çok çorak yerlerde mamureler vücude getirebileceğini göstermek için
çetin çalışmalar yaptı, gayretler gösterdi ve hiç kimsenin orada böyle mamureler
vücude getirileceğine kani olmadığı yerlerde, bunları kemali minnetle, hayretle
görmemize imkân verdi. Türk'e, senin önünde halledemeyeceğin çetin bir iş yok
tur, akidesini vermek içindi. Tamam bunlardan istifade edilecek bir sıra geldi,
bunu da millete hediye ederek, Samsun seferinde başladığı ferağatkârlıklara
devam ettiğini göstermek suretile yeni bir örnek verdi.
Bunu söylerken, hatırıma, sevinç verecek bir şey geldi: Atatürk'ün bu güne
kadar bekleyip te şimdi bunu Hükümete devretmesi şunu gösterir ki, Ziraat
vekâletince alınmış olan tedbirlerin, halkın yükselmesi için alınan bir çok karar
ların imkânı husul bulacağı kendilerince takdir edilmiş ve bunu yapmıştır. Eğer,
Atatürk, İsmet İnönü Hükümetinin devren alacağı bu çiftlikleri daha mükemmel
bir tarzda veya hiç olmazsa halihazır vaziyetinde muhafazasına ihtimal ver
meseydi, elbet bunları vermezdi. Binaenaleyh Türk köylüsünün kalkınmasını
mühim bir mahiyette koruyor ve bu teberru yapıyor.
Atatürk'ün başladığı fedakârlık ve feragati nefis hususundaki örneklerini bir
kaç ay evvel yine burada görmüştük. O vakit Hatay için lâzım gelen tarzda
hareket edeceğini ve indel hace her şeyi sarfedeceğini söylemişti, işte bu da onun
kısa, pek kısa bir zamanda tekrar edilmiş ikinci bir nümunesidir. Bu milleti yük
seltmek ve evlâdlarını refaha ulaştırmak için her türlü fedakârlıktan, çalışmaktan
bir an bile hali kalmayan Yüce Atamızın önünde huşu île eğilmek vazifemdir.
Rasih KAPLAN (Antalya) : Bütün şeref sahalarında Türk'e, hepimize başbuğluk eden Atatürk, çok sevdiği milletinin kalkınma işlerinde de daima başbuğluk etmiş ve daima rehberlik etmiştir. Arkadaşlar; şu geçirdiğimiz 15-16 seneyi
şöyle bir tahlil edelim: Ankara 'da ilk ağaç hasretini çektiğimiz günlerde Atatürk,
Marmara çiftliğindeki ağaçları göstermek için bize her bahar bir toplantı yap
tırırdı ve orada, Ankara 'da su yoktur, iklimi müsaid değildir, toprağı iyi değildir,
ağaç için çok müşkül şerait vardır, nağmeleri devam ettiği günlerde o her işde ol
duğu gibi karar verdiği işlerin fiiliyatile bu sözleri tekzib ediyordu. İnsan emeğin
den, insan kudretinden mümkünat içinde hiç bir şeyin kurtulamayacağnı hepimiz
de biliyoruz.
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Arkadaşlar, daha ilk günlerde bilirsiniz, millî mücadelenin devam ettiği gün
lerde Türk ulusuna karşı kendi yüksek itimadını, Türk ulusu üzerinde gösterdiği
yüksek teşhisleri ifade ederken bunu, büyük ulusa, büyük millete yaraşır ve onu
idare edebilen kumandanlar olmalıdır, şeklinde izah buyurdular. Mücadele bitti,
biliyorsunuz ki bizde ekseriyet köylerdedir. Asıl ulusun efendisi köylülerdir, nut
kunu verdiği günden itibaren geceyi, gündüze katarak, köyleri düştükleri iktisadî
vaziyetten kurtarmak ve onları dünya milletleri arasında kendilerini bekleyen
yüksek mevkie, iktisad sahasında da eriştirmek için, mütemadiyen mesaisini o
sahalara teksif, direktiflerini o sahalara tevcih ederek, Türk ulusunu iktisad
sahasında da kurtarmak hususunda mütemadi mücadelelerile yine bize başbuğ
oldu. 37'de idi arkadaşlar. Atatürk'ün bir hatırasını huzurunuzda bu vesile ile arzetmek isterim. O vakit Hâkimiyeti Milliye gazetesi çıkardı. Müdafaai hukuk
cemiyeti de memleketteki siyasî partimizdi. Hâkimiyeti Milliye gazetesinin tahrir
yeri olan bir oda, Müdafaai hukuk cemiyetimizin de idare merkezinin odası idi,
orası içtima yerimizdi arkadaşlar. Bir gün merkez heyetine, Hâkimiyeti Milliye
gazetesinin tahrir heyetinin bulunduğu binada, kendileri riyaset buyurdular. Şimdi zannederim oraya Koçzade apartman yaptırdı. Evvelce orası harap bir
handı ve iki odası Hâkimiyeti Milliye Gazetesine tahsis edilmişti. 337senesi son
ları idi. Ordu hazırlıklarını ikmal ediyordu. Taarruza geçip kurtuluş günlerinin
yaklaştığı sıralarda idi. Umumî vaziyet üzerinde müzakereyi idare buyurdular ve
arkadaşlara izahat verdiler, izahatları neticesinde; şu vaziyet, şu hazırlığımız
bana şu kanaati veriyor ki, kurtuluş günlerimiz yakındır, umumî taarruz gün
lerimiz yakındır ve aldığımız tedbirlere göre de zafer Türk ulusuna nasib olacak
tır; ancak büyük bir mücadelemiz daha başlamak üzeredir ki, asıl zaferi o vakit
ikmal etmiş olacağız, dediler. Onu da şu suretle izah buyurmuşlardı: Asırlardan
beri ihmal edilen Türk iktisadiyatının, asırlardan beri devam eden harblerle
ezilen Türk iktisadiyatının ve Türk köylüsünün kalkınması işi. İşte asıl kurtuluş
zaferini takib edecek bu büyük mücadele ve bunun zaferi, asıl bizim istiklâlimizi
temin edecektir buyurmuşlardı. Atatürk, o günden beri devam ettiği bu büyük
mücadelenin bu gün yine devam ettiğini bize gösterdiği ferağatla, önderlikle, ar
kadaşlar, yine tekrar ediyor.
Geçen gün burada Parti Genel sekreterimizin dediği gibi, Türk ulusunu bir
vasıfla ifade etmek lâzım gelirse, çiftçidir, deriz. Çünkü elimizdeki istatistiklere
bakarak, nüfusumuzun umumunu ele alarak bunun % 35 'i köylerde oturuyor, köy
ler de tamamen çiftçidir. Arkadaşlar, bir ulus ki, heyeti umumîyesinin % 85 'i çift
çi demektir, hülâsa esas iş çiftçi işi demektir. Atatürk bu gün bu sahada önderlik
ederek, Türk ulusunun % 85'ini teşkil eden köylülerin kalkınması işinde, ken
disine yaraşan büyüklükle hepimize numune ve misal oluyor. Bu gün Meclisimize
gelen mektuplar bu işe ne kadar büyük ehemmiyet verdiğini bir daha tebarüz et
tiriyor.
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Arkadaşlar, dünya uluslarına karşı 10 uncuyu dönümünde söyledikleri büyük
nutukta Atatürk, Türk ulusu, sen tarih ve ırk itibarile her ulusun fevkinde bir ulus
sun sen her ulusun fevkindeki mevkiini tutmak için ilerle demiştir. Bütün milletler
arasında en ileri mevkii tutmak için, nüfusumuza % 85 'ini teşkil eden köylülerin
kalkınması işi ile büyüğümüz başta olduğu halde, hepimizin bütün feragatla çalış
mağı bir kere daha üzerimize alıyoruz. Dünya nazarında bu müsabakayı kazan
mak için vazifenin ne kadar ehemmiyetli ve kudsî olduğunu hepimiz takdir eder
iz. Bu sene gerek umumî kalkınma ve gerek su işinde aldığımız tedbirlerle bu işe
ne kadar ehemmiyet verdiğimizi, gerek Hükümet, gerekse Meclisimizin Büyük
Atatürk'ten aldığı ilhamla bu işi ne kadar benimsediğini çıkardığımız kanunlar
teyid etmektedir.
Nakiye ELGÜN (Erzurum) : Arkadaşlar, Atamızm bu büyük ve dünya
Hazinelerinden kıymetli hediyesine nail olan Türk milletinin vekilleri sıfatı ile,
izin verin ilk önce tebrik edeyim, ondan sonra sözüme başlayayım. Ne mutlu Türk
milletine ki kendisini kurtaran yaşatan yürüten Atası ona sevgisini kendi varını
vermekle tebarüz ettirmek istiyor. Türk milleti için bundan büyük mükâfat, bun
dan büyük ve değerli ne tasavvur edilebilir? Atatürk'ümüz bizim semamıza doğ
duğu günden beri her manevî sahada bize mütemadiyen nur, feyiz ışık verdi. Şim
di maddî sahada da varını Türk milletine hediye etmekle onun refahını, onun köy
lüsünün kalkınmasını emel edindiğini ve onu sevdiğini tebarüz ettirmek istiyor. Ne
mutlu Türk milletine ki buna mazhar olmuştur.
Arkadaşlar; Atatürk köy kalkınma işine numune olarak çiftliklerini bütün
tesisatile bu kalkınma idaresinin emrine, Hükümetin emrine bırakarak bu verim
li işe önderlik ediyor. Esasen her işte kendilerini önder görmeğe alıştığımız için
Atatürk'ün bu büyük hediyesi karşısında kendisine karşı bir daha minnet ve
sadakati izhara büyük bir vesile bulmuş olacağız.
Arkadaşlar; gerek köylerimizin, gerek şehirlerimizin başladığı işlerde muvaf
fak olmaları için çalışmalarında bize daima feyiz kaynağı ışık membaı olan büyük
Atatürk'ü bu kürsüden bir daha hürmet ve minnetle anar ve tazimlerimi arzeylerim.
Arkadaşlar, bu yüce kürsüden, bu sevgiye mazhar olan milletin bir vekili
sıfatile, o Ulu Atama hitab ederek diyorum ki; çok yaşa ve senin sevgine lâyık
olan ve dünya Hazinelerinden daha değerli bir armağan olan Türk milletinin, bir
vekili, sana afiyet dilerken, diyorum ki; çok yaşa Atatürk ve senin ideallerin uğ
runda bütün Türk milleti onların tahakkuku için bütün kabiliyetini vermeğe ve
senin için ölmeğe hazırdır.
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Ruşenî BARKIN (Samsun) : Sayın arkadaşlar; benden evvel söz söyleyen
kıymetli hatibler ve bilhassa Büyük Hükümet Şefimiz İsmet İnönü 'nün büyük söz
lerinden sonra söz söylemek çok güçtür. Fakat bu büyük işte benim sezdiğim bir
iki noktayı söylemekten de kendimi alamıyorum. Atatürk, kim bilir, belki de doğ
duğu günden beri, belki de henüz kendisini anlamadığı dakikalardan beri, yarat
tığı, yaptığı, serdiği, ortaya attığı iyiliklerin haddi hesabı nedir, onu bilmiyorum
ve kendisinin de bunu kavrayacağına ben inanıyorum. O dahi bunları zor kav
rayabilir. Bir millet batarken nasıl kurtulur. Bunu yalnız Türk milletine değil,
bütün geri kalan milletlere, böyle kurtulur, dedi. Kimsenin zaferi idrak edemediği,
anlayamadığı dakikalarda, zafer böyle kazanılır, dedi.
Tarihi biraz karıştırırsak, Türk tarihinin hatta çok büyük diye kaydettiği büyük
Devlet şahsiyetleri, yani padişahların içinde en değerlileri dahi kendi servetleri
için titremişlerdir, hatta servet toplamak için kelle kestiklerini çok iyi biliyoruz.
Servetlerini saklamak için hususî hazineler dahi yapmışlardır. Hazinei has
salar çok büyük, çok geniş sahalarda çalışmışlardır. Hazinei hassaların enkazı
hâlâ eski imparatorluğun topraklarında duruyor ve onları varislerine, liyakatsiz,
meziyetsiz varislerine mal edebilmek için, bu gün beynelmilel avukatlar bile uğ
raşıyor.
Atatürk varlık, hayat, kurtuluş inkilâbcısı, fakat ayni zamanda bu gün yaptığı
bu işle de diğer yeni bir inkilâbcı olduğunu da bize gösteriyor. Ferdyok, cemiyet
var; bu düsturu eskiden beri işitiyoruz. Fakat bu düstur nereye kadar dayanır ve
nasıl yaşar? Onu da bu gün bize öğretti. Evet ne zaman bir milletin her ferdi,
şahsî menfaatinin, şahsî varlığının, şahsî servetinin, şahsının biriktirdiği bütün
meşru haklarının kendisinden ziyade milletine raci olduğunu ve ancak milletine
verildikten sonra kendisinin kolayca mütenecim, müteneffi ve mesud olabileceği
ni dünyada ve öldükten sonra da yaşayacağınızı kendisi ne vakit en büyük iman
kaydederse, bunu ne vakit en büyük bir ülkü, en büyük bir karakter diye kaydeder
se, işte o vakit bu millet dünyadaki milletlerin en büyüğü, dünyadaki lâyemutlarm
en lâyemutu olur, işte bunu Atatürk bize öğretiyor. Çocuklar, böyle çalışın, çorak
topraklarda bu suretle varlık yaratın, böyle müesseseler kurun, inkişaf ettirin,
yurdda, milletinize böyle dersler verin. Ancak milletinize böyle hayırlı olursunuz.
Bence Atatürk her vakit, her şeyde bütün zekâsını, irfanını, karakterini,
ruhunu, yaratıcılığını her şeyini, bu millete, bu toprağa hediye etmiştir. Bize öyle
demek istiyor, binlerce sena sonra gelecek torunlarımıza anlatmak istiyor ki, hayır
bu kâfi değildir, sizin servetiniz, milletin serveti sizin varlığınız milletin varlığıdır.
Bir çok defalar gazetelerde okuyoruz. Bir çok milyonerler Rokfeller, şunlar, bun
lar hayırlı işler yapmış, servetlerinin bir kısmını bu işlere vermiştir. Fakat öyle bir
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Rokfeller tanımıyorum ki yaşarken dahi bütün varlığımı, bütün servetini çıkarsın,
milletine versin. Bize Atatürk çalışın, yükselin, meşru olarak kazandığınızı millet
te ciro etmesini bilin ve onu öğrenin, ancak böyle yaşayacaksınız ve ancak böyle
lâyemut Türkiye ebediyen ve bütün milletlerin fevkinde yaşayacaktır.
Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : Sayın arkadaşlar, bendenizin hatibliğim yoktur. Müsaade buyurun, Atatürk ismini işittiğim zaman kalbim muhabbet,
sevda veperestişle dolar. Binaenaleyh Atatürk ismi burada yadedildi. Bendenizi
af buyurunuz. Burada ona karşı olan hürmetimi Heyeti âliyeniz muvacehesinde
yadedeyim. Atatürk bu memleketi, bu milleti kurtardı ve bunu yaptıktan sonra
Türk milletinin bir hazine olduğunu bilirdi, Türk milletinin bir hazine olduğu, es
ki devirlerde unutulmuştu. O devirlerin dirijanları, bu Türk milletini, gayet
meziyetli ve necib olan Türk milletini unutmuştu, işte Atatürk'ün büyük eseri bu
milleti uykusundan uyandırdı Bu milleti kurtardıktan sonra kendisi büyük bir reh
ber oldu, çiftlikler yaptı, ticaret gösterdi, rehber oldu. Bu gün bize yaptığı, mem
lekete yaptığı hediye büyüklüğün büyüklüğü dür. Bunlar kendi ulvî kalbinin, ken
di ulvi maksadının eseridir. Binaenaleyh bundan dolayı bütün millet namına ben
deniz de haddim olmayarak teşekkür ve tazimatlarımı arz ederim
' Sonra, Atatürk'ün mukaddes namı başka bir şey de yaptı; ecnebi tesirleri al
tında kalan bir takım çirkin şeyler vardı, bunların hepsini muhabbet ve vahdete
kavuşturdu, Bu gün ekalliyetler bağırıyorlar, ne mutlu bize ki Türküz, diyorlar.
Bendeniz de bunlara iştirak ediyorum. Sonra, bir takım ecnebiler; sizi yeminle
temin ederim, vallahi, billahi; ne mutlu size ki Türksünüz, diyorlar. Bizim mem
lekette böyle nizam, intizam ve muhabbet bulamıyoruz, diyorlar. Allah bu milleti
yaşatsın, Atatürk'ü yaşatsın, büyük Devlet adamımız İsmet İnönü 'nü yaşatsın.
Durak SAKARYA (Gümüşane) : Arkadaşlar, arkadaşlarımın güzel söz
lerinden sonra, bilhassa Hükümet şefimiz muhterem İsmet İnönü 'nün o güzel ve
tatlı sözlerinden sonra benim bu kürsüden söyleyeceğim sözler pekmez kadar fena
olur. Bunu biliyorum.
Arkadaşlar; burada heyecanımdan bahsediyorum. Heyecanımdan dura
madım, bu kürsüye çıkıp bir iki söz söylemek istedim. Bu fazla heyecanımdan söy
leyeceğim sözlerin bir kısmını da unutursam, insicam ve münasebeti kaybedersem
kusuruma kalmayın. Arkadaşlar, Atatürk'ü; hepimiz ve bütün dünya bilir ki, yük
sek bir şahsiyet olarak yaratılmıştır. Dünyada insanlar iki şeye haristir. Birincisi
para, ikincisi de mansıb, rütbe ve memuriyet. Atatürk bu gün servetini milletine
verdi. Yalnız bu gün vermemiştir. Atatürk, millî mücadeleye atıldığı gün ünifor
masını da vermiştir. Bilhassa bunu hatırlatmak isterim. Atatürk'te herkesin fev
kinde olan büyük bir haslet vardır. O, paraya, rütbeye itibar eder bir şahsiyet
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değildir. Onun yalnız bir ideal ve mefkuresi vardır. Türk milletini yaşatmak ve
yükseltmek. Atatürk bize yalnız rütbesini ve servetini vermedi, daha çok şeyler
verdi. Bize yıkılmaz, kırılmaz, sönmez şuleli istiklâli de verdi. Atatürk, memlekete
refah verdi, servet verdi, kültür verdi. Medenî olan Türk milletini tekâmüle doğru
yürüttü ve bu gün de yürütmektedir.
Atatürk'ün vasıflarını benim nâçiz ağzımın bu kürsüden tavsif etmesine imkân
yoktur.
Arkadaşlar; Atatürk'ün vasıflarını söylemekle bitirmeğe imkân yoktur. Yalnız
şunu söyleyeyim ki, tarihte gördüğümüz büyük dâhiler, büyük kumandanlar
Atatürk'ün o yüksek dehasına karşı boyun eğmelidir. Hatta İskenderler, Daralar
bile Atatürk'e karşı boyun eğmek mecburiyetindedirler. Çünkü Atatürk'ün mil
letine karşı yaptığı fedakârlığı tarihteki büyük adamların hiç biri yapmamıştır.
Sonra arkadaşlar, Atatürk, İsmet İnönü gibi kudretli ve kuvvetli bir arkadaşa
nail olduğundan dolayı Atatürk'ü de bu hususta ben- deniz tebrik ederim, İsmet
İnönü 10 seneden beri Hükümetin başında bulunarak Hükümetin bütün şuabatında yapmış olduğu ileri hareketler hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır ve kaç
mamaktadır.
Bu kürsüden O Büyük insana millet namına hürmetlerimi takdim etmekle kesbi şeref eylerim.
Muhittin Baha PARS (Ordu) : Aziz arkadaşlar, Bu gün tarihî günlerimiz
den birini yaşıyoruz. Fakat fevkalâde günlerimizden biri. Atatürk için bu mem
lekete malını vermek gayet basit bir şeydir. Çünkü Atatürk bu memlekete ken
disini kalbetmiş ve millet içinde kendisini kaybetmiş ve milleti kendisinde top
lamış bir Şahsiyeti Aliyedir. Atatürk'ün verdiği şeyleri saymakla bitiremeyiz. Bu
verdiği şey; manası, mahiyeti, delâleti itibarile o kadar büyüktür. Çünkü şimdiye
kadar hiç bir büyüğün yapmadığını yine Atatürk yapmış oluyor. Atatürk bize ne
vermedi. Burada konuşmak hakkını veren o değil mi. Gözlerimize bu ateşi veren
o değil mi?. Dünyada en büyük millet olmak şerefini bize bahşeden o değil mi?.
Batmış milleti çıkaran ve o millete dünya milletleri karşısında eğilmek bilmeyen
bir bayrak, en yüksek bir bayrak veren o değil mi?. Malını vermiş, Atatürk için
malını vermek gayet basit bir şey. Fakat dediğim gibi, delâlete, mahiyeti itibar
ile çok büyük Atatürk köşede bucakta kalmış zekâları çıkararak memlekete bir
kültür istikameti veren Atatürk, göze görünmez kabiliyetleri çıkararak memleketin
namütenahi kudret ve kabiliyetlerini yetiştirmeye sebep olan Atatürk, bize nihayet
kendisinden sonra bu milletin işlerine vaziyet edecek, kendisile beraber çalışan
ve millet islerinde kendisinden sonra gelerek kendi işlerini tevdi eden, kendisin
den sonra gelen mevkie İsmet İnönü 'yü getiren Atatürk değil mi? Onun bu mem798

lekete karşı namütenahi işleri arasında millete yaşatmak kuvvetini, kabiliyetini,
itimadını nefsi veren o değil mi? ve bir Atatürk mektebi yaparak her kese mazisi
ni, tarihini, milliyetini anlatan, lisanını veren yeni bir lisan vücude getirerek, yani
lisanını kendi mahiyetini o lisana bahseden Türk milletini tarihte ve lisanda şah
siyet sahibi yapan o değil midir?. Heyecanım ve bu büyük müjdeye birden bire
muhatab olmaktan mütevellid teessürüm, söylemek istediklerimi söylememe
müsaade etmiyor. Daha dün gazetede okudum. Bizim memlekette ilk defa olarak
bir bayan fen doktoru olmuş. Bu da Atatürk'ün mektebinden çıkan bir'kız. Şim
diye kadar, daha 15 sene evvel kapısından dışarı çıkamayan kızlarımız, bütün
dünya içinde, bütün Avrupalı kadrolar arasında ilk defa olarak müsellâh tay
yarecilik yapmak kudretini haiz oldu. Atatürk kızı Sabiha Gökçen, Atatürk mek
tebinden yetişen bir harika değil midir? Nihayet, bu günkü nesli ve gelecek nesli,
bu günkü kudretli ve yarının ölmez Hükümeti Atatürk'ün verdiği bir Hükümet
değil midir?
O, biz durdukça, millet durdukça başımızda dursun. O, şimdi Karadeniz 'de,
milletinin karşısında onların dertlerini dinleyerek, onların refah ve saadeti için,
onların müstakbel refahları için lâzım olan şeyleri düşünmekle meşgul. Ona şöy
le hitap ederek sözüme nihayet vereceğim.
Gez, dolaş her yerde, her kalbe nurunu saç;
Gez, dolaş milletinin bahtını aç, ufkunu aç.
Yaşar ÖZEY (Manisa) : Bir ziraatçı sıfatile bir iki cümle ile bu büyük eseri
arzetmek istiyorum.
Dışardan gelen ve görenlerin, salâhiyetdar mütehassısların hayret ve takdir
lerle tabiatla mücadelenin bir timsali saydıkları ve ziraatımızdaki yeniliklere yol
açan ve Büyük önderimizin ziraat sahasındaki dehasının tecellisi olan bu eserleri
ve bu defa da gösterdikleri yüksek feragatleri önünde eğiliyorum.
Benal ARIMAN (İzmir) : Arkadaşlar, şimdi hep beraber haber aldık ki,
Atatürk çiftliklerini Hazineye verdi. Ben bu haberi duyunca hissettiğim sevinçten
gözlerim yaşardı, kalbim galeyan içindedir hissiyatımı ifade edebilecek kelimeleri
bulamıyorum Arkadaşlar, zaten Atatürk her şeyini, kalbini, ruhunu, düşüncesini,
rahatını, gecesini, gündüzünü her şeyini bu millete hasretmiş, vermiştir
Memleketin terakkisi milletin kalkınması için kıymetli varlıklarını hasreden
bu büyük, bu fevkalbeşer Büyük Türk'e bu kürsüden sarsılmaz inan ve sevgilerimi
bitmez, tükenmez teşekkür ve saygılarımla sunarım .
Cemal Hüsnü TARAY (Bolu) : Arkadaşlar, çorak yerlerde zengin vahalar
yapan Atatürk bunları bugün milletine hediye etti. Esasen kendinin maddî,
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manevî hangi serveti vardır ki, millete hediye edilmemiş olsun. Taksim edilen bir
milletten, bütün dünyanın hürmet ettiği bir varlık vücude getiren Atatürk, dehasını
dahi millete, ta kendisini tanıdığımız günden beri feda etmiş değil midir? Çorak
addedilen bir memleketten Dünyanın hürmet ettiği bir millet yaparak dünya tari
hine hediye eden Büyük Atatürk bu gün deyine o memleketin muayyen bir sahasın
da, çoraklardan yaptığı feyizli yerleri de millete hediye ediyor. Hiç şüphesiz
bununla kendisine hâs olan büyük dersleri bir defa daha tekrar etmekte, çorak yer
lerden milletin kudreti ile neler yapılabileceğini ve Türk köylüsünü bu topraklar
daki haklarının ne suretle yerine gelebileceğini göstermektedir, Fakat müsaade
buyurunuz da bunlardan daha mühim ve inkilâb tarihimizde hakikaten bir dönüm
noktası teşkil etmekte olan bir noktayı da tebarüz ettireyim:
Bu vaziyetle Atatürk milleti kurtarmak hususunda yaptığı mücadeleye iştirak
etmek şerefini kazanmış Türk inkılâpçılarına, Türk inkilâb tarihi önündeki yeni
vazifelerine katı bir işaret daha yapmışlardır. İnkılâbçıların en ilerisinde, en ileri
hareketlerin daima başında ve istikbalin hiç taayyün etmemiş en gizli icablarını
bilen en kati ve vazıh surette sezipte milletini haberdar eden ve milletin vazifesi
ni işaret eden Büyük Atatürk'ün bu yeni işareti ümid ediyorum ki, Türk inkılâbçıları tarafından, inkilâb tarihi önünde ve yetişen inkılâbcı Türk gençliğine, vaz
ifelerini tamamen tebarüz ettirmiş olacaktır, Büyük Atatürk'ün bütün bu ileri
hamlelerile bizim başımızda bulunması en büyük Hazinedir ve bize hediye ettik
leri büyük Hazine de her vakit kendi varlıklarıdır.
Halil MENTEŞE (tzmir) : Arkadaşlar, Atatürk'e yakışan bu yeni ve büyük
feragat, vatanperverliğin bu ülüvvü cenabmisalinin önünde mebhut ve müteheyyiç bulunuyorum, Onun için fazla söz söylemeğe haleti ruhiyem mütehammil
değildir. Esasen bu büyük misalin mâna ve mefhumunu her cepheden Büyük Baş
vekil, kendilerine mahsus selâset ve kudretle ifade etmiş bulunuyorlar. Ben öyle
şefe nail olduğumdan dolayı milletimi bir kere daha bu kürsüden tebrik eder ve
yüksek şahsiyetlerine karşı bipayan minnet ve tazimlerimi bir kere daha sunarım
ve bununla mübahi olurum .
İsmail MEMED UĞUR (Sivas) : Biz köylüler bahtiyar bir nesiliz. Çünkü
Atatürk'ün kurduğu büyük Cumhuriyet bizim üzerimize güneş gibi doğmuştur.
Atatürk bizi zalim ellerden kurtarmıştır. Hatta zalim padişahlardan, zalim mül
tezimlerden kurtarmıştır. Sabanını bırakıp, kapısını kilitleyip, çoluk çocuğunu aç
bırakarak 8-10 sene askerliğe gitmekten kurtarmıştır. Bugün Türk köylüsü yetimlik
ten, gariplikten, sahipsizlikten kurtuldu. Çünkü başımızda Atatürk 'ümüz vardır.
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Şunu da arzedeyim. Türk milletinin göz bebeği İsmet İnönü, Türk köylüsü bin
meğe eşek, at bulamazken sen bizi şimendifere bindirdin. Şunu da sevinçle söy
lemek isterim ki, bu varlığın karşısında biz daha ne isteriz? Bize büyüklerimizin
varlığı kâfidir.
Bu konuşmalardan sonra; Antalya mebusu Cemal Tunca ve arkadaşlarının,
Atatürk'ün çiftliklerini Devlete bağışlaması dolayısıyla "Kamutayın samimî his
lerinin ve teşekkürlerinin" sunulmasına dair şu önergeyi verdiler :
Yüksek Reisliğe
1 - Büyük kurtarıcımız Atatürk, memleketin ziraî kalkınmasına bir yardım ol
mak üzere yıllardan beri bizzat uğraşarak yetiştirdikleri çiftlikleri ve içinde bulu
nan fabrika, hayvanat, alât ve sairenin kâffesini Hükümetin ziraatın inkişaf ve
tekâmülü uğrundaki tedbirlerinin muvaffakiyetini kolaylaştırmak gayesile Dev
lete ihda buyurduklarını şu anda öğrenmiş bulunuyoruz ve Atatürk'ün çok yüksek
mana ihtiva eden bu lûtuflarının Kamutayda uyandırdığı derin heyecanı birlikte
yaşıyoruz.
2 - Kamutayın minnetle dolu samimî hislerinin ve derin teşekkürlerinin Ulu
halaskarımıza arzını Yüksek Riyasetten rica ediyoruz.
Kütahya

Çorum

Antalya

Kütahya

Ankara

M, Erkmen

M. Ökmen

Giresun

Çanakkale

Naşid Uluğ Dr. M. Cantekin

Dr. G. Tunca

Çanakkale

Tokat

Diyarbekir

Ş. Yasın

S. Genca

Seyhan

Erzurum

Diyarbekir

Bolu

Gümüşane

D. Arıkoğlu

Ş. Koçak

Huriye Öniz

Ş. Gülez

Ş. Öndersev

Bolu

Gl. K. Sevüktekin M. Akkaya

Gazi Anteb

Z. Gevher Etili

Kastamonu

C. H. Taray
R. Güreş
Ş. İlden
Başkan tarafından oya konulan önerge milletvekillerince kabul edildi. Bu
sonuç üzerine A. Renda; "Riyaset, Meclisi Âlinin şükranlarım Atatürk'e arzedecektir" diyerek Atatürk'e şu telgrafı gönderdi. "Memleketin ziraî kalkın
masına yardım olmak üzere yıllardan beri bizzat uğraşarak yetiştirdiğiniz çiftlik
leri ve içinde bulunan fabrika, hayvanat, âlat ve sairenin kâffesini, ziraatın in
kişaf ve tekâmülü uğrunda Hükümetçe alınmakta olan tedbirlerin muvaffakiyetini
kolaylaştırmak gayesi ile ihda buyurdukları hakkındaki haber, Kamutayda derin
heyecan uyandırmış ve hislerinin ve derin teşekkürlerinin yüksek huzurunuza
sunulmasına ittifakla karar verilmiştir. Derin saygılarımla arzederim.
Abdülhalik Renda "
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Atatürk bu telgrafı şöyle yanıtladı:
"Mustafa Abdülhalik Renda,
B.M. Meclisi Reisi:
Yapılan bir vazifedir.
K. Atatürk"
Bu açıklamanın ardından İsmet Paşa söz alarak; Atatürk'ün son seyahatlerine
ait gözlemlerini içeren bir telgraf aldığını ve bu telgrafın okunmasının millet
vekillerini mutlu edeceğini bildirdi.
Başvekil İsmet İnönü 'ye.
Üçüncü Umumî Müfettiş Tahsin Üzerin vuku bulmuş olan daveti üzerine şark
vilâyetlerini görmek üzere haziranın sekizinci salı günü İstanbul'dan Trabzon 'a
hareket ettim. Trabzon - Erzurum yolu üzerinde, bu yolu daha mükemmel bir hale
ifrağ maksadile başlamış olan yer yer inşaatın henüz ikmal edilmemiş olduğunu
gören ve bu mâni sebebile bütün müfettişlik mıntakasında seyahatimin müş
külâtını takdir eden Umumî Müfettiş Tahsin Üzer, benim bu seyahatimde yolunun
üstünde bulunduğu yerlerin askerî, mülkî mahallî parti ve kültür mümessillerini
dolgun heyetler halinde Trabzon 'a toplayabilmek zekâ ve inceliğini göstermiş
bulundu. Perşembe günü Polathane karşısında o civarın enerjik ve temiz halkı
tarafından birfilotilla ile karşılaştık, selâmlaştık, onu müteakib Trabzon 'dan kar
şımıza çıkan bir filotilla, başta Umumî Müfettiş Tahsin Üzer ve ordu müfettişi kıy
metli Kâzım Orbay ve her ikisinin arkadaşları bulunduğu halde beni karşıladı ve
birleştik. Trabzon 'a gelişim bundan evvelki iki gelişime nispetle müstesna bir tertib ve intizam gösteriyordu. Rıhtımda evvelâ bütün umumî müfettişlik içindeki
yukarıda işaret ettiğim bütün valiler ve yakın vilâyetlerin kaymakamları ve her
vilâyet merkezinin belediye reisleri ve halk mümessileri ile karşılaştım. Bütün
bunlar, şark vilâyetleri halkımızın gönülden gelen selâm, sevgi ve saygılarını
bana sunarken ne kadar mütehassis olduğumu ifade için kelime bulamadığımdan
bunu ifade etmeksizin geçiyorum. Ondan sonra kahraman ordumuzun vatan ve
milletin her emrine her an amade gayet çevik, cesur ve iyi bakımlı bir kuvveti
tarafından selâmlandım. Bundan duyduğum zevki ayrıca kayid etmeliyim. As
kerimizin oldukça uzun cephesi önünden geçtikten sonra ancak büyük kuman
danının iltizamı üzerine otomobilime binebildim, ondan sonra Trabzon, yalnız
benim geçeceğim üzerinde değil, o yola kavuşan bütün yollar görünebildikleri
uzunluklarıma halk tarafından kadın erkek dolu bir manzara ve heyecan ve alkış
tufanı halinde görülmekte idi. Bu kadar saygı ve sevgi ve bağlılık ifade eden mil
lî heyecan karşısında bir naçiz kalbin durmaması yine o millî heyecanın verdiği
kuvvet sayesinde ancak mümkün olabilmiştir. Trabzon hususî idaresinin bana
802

kıymetli bir hediyesi olan köşküme geldim. Orada da beni yalnız bırakmadılar.
Her türlü yüksek misafirperverlik timsali ile karşılaştım. Çok rahat ve huzur
içinde geceyi geçirdim. Bu günkü cuma günü Umumî müfettiş Tahsin Üzer 'in tertib ettiği muvafık programı takib ettim. Vilâyet makamını, Cumhuriyet Halk Par
tisi merkezini, Umumî müfettişlik makamını, Halkevini, belediyeyi, kumandanlık
makamını, askerî garnizonu ziyaret ettim. Bu makamların her birinde karşılaş
tığım heyetler bana, sana, Cumhuriyet Hükümetine ve bütün Türk milletine ister
istemez gurur ve azamet, kuvvet ve heyecan verecek yüksek kıymette ve fazilette
idiler. Belediye dairesinde, kendi muhabbetkar arzularile halk içine girmiş olan
devletler konsolosları da bulunuyordu. Onları da görmekle ayrıca memnun ol
duğumu zikretmeliyim. Beni tekrar bir daha heyecana düşüren şey kumandanlık
dairesinden ayrılırken halkın heyecan ve tezahürünün oradan sonra gittiğim yere
kadar devam edişidir. Son ziyaretgâhım Trabzon 'un askerî garnizonu oldu. Gar
nizonda kıymetli kumandanlar tarafından bana takdim edilen Trabzon askerî kuv
vetlerimizle açık alanda karşı karşıya bulunduğumuz dakikada duyduğum zevki
tarif edemem. O kadar ki derhal askerlik duygularım uyandı ve onlara bulunduk
ları dar alanda benim ve benimle beraber bulunan zatların memnuniyetlerini
mucip olacak gösteren ufacık bir tatbikat yapmaktan kendimi alamadım. Orada
gördüklerimden çok memnun oldum. Kumandanları tebrik ettim. İstanbul'daki
görüşümde bildirmiştim. Onun gibi, şarkın bu önemli ve geniş bölgesinde yüksek
kumandayı elinde tutan kıymetli Orgeneral Kazım Orbay'dan ve kendisi ile
beraber burada bulunan Korgeneral Muzaffer Ergüder 'den ve kendisine filen tat
bikat yaptırmış olduğum albay Nuri Berköz 'den ve bütün şark ordusu komutan,
subay ve eratından çok memnun kaldığımı Maraşala bildirmenizi ve Maraşal'ın
da kendilerini tebrik ve takdir etmelerini arzu ettiğimi bildiririm.
Şimdi bu dakikada Trabzon Atatürk Köşkünde bulunurken bütün Şark vilâyet
leri Türk mümessilleri heyetleri ile beraber geçirmekte olduğumuz samimî ha
yatın Devlet, Hükümet ve millet iştirakinin en yüksek enmuzecini görmekte ol
duğumu söylersem buna ne kadar sevineceğinizi ve benim bu derin sevincimi
bütün memleket ve millete senin ağzından ne kadar iyi söylenebileceğini takdir
ederek gözlerinden muhabbetle öperim.
K. Atatürk
Telgrafın okunmasının ardından söz alan İsmet İnönü şunları söyledi:
Atatürk'ün okuduğumuz telgrafı hepimizi sevindirecek ve müftehir edecek iyi
havadisle doludur. Atatürk'ün her seyahati memleket için hayır ve fayda kay
nağıdır, Hükümet için istifadelerle doludur. Atatürk'ün etrafında Trabzon
muhitinde toplanan bütün Şark vilâyetleri halkımızın gösterdiği muhabbet,
beraber çalışma ve azmü kudret manzarası Trabzon'dan bütün memlekete
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huzurunuzda aksetmiş bulunuyor. Atatürk'ün seyahat buyurdukları yerde hiz
metinden memnun oldukları âmir ve memurlarımıza ve bilhassa kumanda
heyetimiz ve subaylarımıza gösterdiği muhabbet ve takdiri ferah ve iftiharla
telâkki ettiğimizi söylerken bu sözlerimin huzurunuzda ve memleket muvacehesin
de kendilerine samimî tebrik hislerimize tercüman olmasını isterim.
Atatürk, bilhassa bulunduğu cemiyet içinde bedbinlik hislerini derhal
yıkayan ve memlekette çalışmak için, kudretli, ileri ve bahtiyar olmak için lâzım
olan neşe ve kudreti derhal o muhite telkin eden bir varlıktır ki bu hassası cemiyet
için ve millet için kurucu yaratıcı ve öğretici olarak kendisine başlı başına ayrı
bir kudret vermektedir. Arkadaşlar, dünyanın bu günkü halinde milletlerin hangi
istikbale doğru gittiklerini ve ne çetin mevzularla karşılaşacaklarını tahmin et
mek kimsenin iktidarında değildir. Amma Türk milleti işitmelidir ki her millet gibi
Türk milletinin de yakın ve uzak âtide uğraşacağı meselelerin ehemmiyet ve aza
meti tasavvur olunabildiğinden fazladır. Bu memleketin dahil ve haricî siyasette
vücuda getirmeye mecbur olduğu eserler ve uğraşacağı meseleler o kadar çetin,
geniş ve zordur. Türk milleti bu gün bütün dünyada başlı başına kuvvet ifade eden
nâdir milletlerden biridir. Bütün vatandaşlarımın işitmesini isterim ki Türk mil
letine bu kuvveti veren âmillerin başında Türk milletinin gösterdiği samimî
beraberlik gelir. Türk milletinin, Atatürk'ün etrafında bir tek vücud gibi her
hareket için hazır bulunması hakikat ve dünyaya verilen bu kanaattir ki onun baş
lıca kudretini teşkil etmektedir.
Atatürk'e karşı gösterdiği şevki ve bağlılıkla Türk milleti yekpare vücud
halinde mütemadiyen ilerleyeceğine ve hariçte en kuvvetli, en temiz sulh ve
medeniyet unsuru olduğu kadar, en çetin mücadelelere göğsünü muvaffakiyetle
karşı koyacağına yürekten emin olduğunu göstermiş oluyor.
Arkadaşlar, Büyük Şefimiz ve milletimiz beraber olarak bir vücud gibi sevgide
ve bağlılıkta beraberlik göstermekten bu memleketin kazandığı kudret, bütün kud
retlerin başında gelen ve bir çok milletlerin hasretle, hayranlıkla gıpta ettikleri
bir varlıktır.
Bu konuşmalardan sonra Atatürk'ün çiftliklerinin hazineye devri yasal olarak
sağladı1. Ancak devir işlemi vakit aldı. Bu işlem, 11 Mayıs 1938'de Orman Çift
liği 'nde ki Marmara Köşkü'nde Ankara Vilayeti Tapu Müdürü Lütfü Çan'a yapıl
dı. Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu, Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Sekreteri Şükrü Kaya, Belediye Reisi Nevzad Tandoğan da bu devir sırasında
hazır bulundu.2
/ TBMMZb. C, V. Devre, C.19, s.266-276
2 Soyak, a.g.e., C.II, s. 697; Ulus, 12 Mayıs 1938, s. 1,8.
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Atatürk, Ankara Belediyesine gaynmenkullerini bağışlarken şu tutanak tutul
du:
11.5.1938 tarihine rastlayan Çarşamba günü ben aşağıda imza ve mührümü
koyan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının verdiği salâhiyeti hâiz bulunan Çan
kaya tapu sicilli muhafızı Eşref Tüzüner özel bir suretde resmi tanzimi için Mar
mara Köşküne gittim. Yüksek şahsiyetleri malumum bulunan Reisicumhur
Atatürk resmî bir senet tanzimini irade buyurarak şöylece söze başladılar. "Tapu
sicillerinde adıma müseccel mahal ve vasıfları iş bu senetde gösterilen An
kara 'nın Tülüce mahallesinde Hükümet ve Han Ardı sokaklarında altında altı
dükkân bulunan otel ile Orman Çiftliği mevkiinde 12 hektar 2497 ve 9460 ve 12
hektar 3200 ve 30 hektar 8156 metre murabbaı miktarındaki 13, 14, 18 ve 21 par
sel sayılı gayri menkullerimi kayıtsız ve şartsız olarak bağışlama suretiyle Ankara
Belediyesi'ne terk ve teberru' etdim. Belediye adına tescilini isterim"
Bu resmî sened düzenlenirken Ankara Belediye Reisi Nevzad Tandoğan da
bağışlamayı kabul ettiğini belirtti. Bunun üzerine senet hazırlandı ve
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, Cumhurbaşkanlığı Baş
yaveri Celâl Üner, Çankaya Tapu Sicili Muhafızı Eşref Tüzüner'in şahitliğinde
saat 12.45'te imzalandı.
Ziraat Vekili bu konuda şunları söyledi: Atatürk çiftçilik sahasında bize ve
memleket çiftçisine en hakiki en iyi yolu göstermişlerdir. Bu çiftlikler realist
düşüncelerden doğmuş, bu memleket için hakiki numune çiftlikleridir. Yalnız mil
lî değil beynelmilel hymetde eserlerdir. Mevcut vesait ve şerait içinde azm ile
sebat ile sistem ve teknikle vücuda getirilmiş âbidelerdir. Maddî kıymetleri 4.5
milyona yaklaşır. Manevî bakımdan mekteb ve model olarak, ülkü olarak kıymet
lerinin ölçüsü yoktur. Atatürk her sahada ve her işte en büyük ve kıymet ve hakikat
şahikasıdır. Atatürk'ün ziraat için söylediklerinin ve fiilen de yaptıklarının eşine
dünya tarihinde rastlanmaz. Atatürk her sahada her işte ve her fikirde ulu lider
dir. Ona bin minnet ve şükran.
Devir işlemi dolayısıyla İsmet Paşa Atatürk'e şu telgrafı çekmiştir.
"15 seneden beri sebatlı ve bilgili çalışmanızın eseri olan ve her biri kıymet
li birer mamure olan çiftlikleriniz hazineye hediye buyurduğunuzu Cumhuriyet
Hükümeti tazim hisleriyle karşılamıştır; bu suretle de Hükümete gösterdiğiniz
yüksek müzaherete şükranlarımızı sunarım. Kıymetli eserleriniz, sizin daima
refahını düşündüğünüz köylümüze, numune ve mektep olarak çok faydalı ve
hayırlı olacaklarına imanımız vardır. Büyük Millet Meclisi âlicenap teberruunuzu
heyecanla telâkki etti. Milletin hayatı ve varlığı içinde kaynamış olan yüce var805

lığınızı, Hükümetin ve bütün milletin en aziz varlığı saydığını en geniş tazim his
terimle arzederim."
Atatürk ise bu telgrafa şu cevabı vermiştir:
"Başvekil İsmet İnönü 'ne;
Hatırlarsınız; Türk köylüsünün, Türk efendisi olduğunu söylediğim zamanı...
Ben, o efendinin arzu ve iradesi altında senelerden beri çalışmış bir hadimim.
Şimdi beni çok heyecana getiren hadise, Türk köylüsüne, naçizane olsa da ufak
bir vazife yapmış olduğumdur. Milletin Yüksek Mümessiller Heyeti bunu iyi gör
müş ve kabul etmişlerse, benim için ne unutulmaz bir saadet hatırasını bana ver
mişlerdir. Bundan ve çok yüksek zevkle millet, memleket ve Cumhuriyet
Hükümetine yapmaya mecbur olduğum vazifeler karşısında gösterilmiş olan
teveccühten, takdirden ne kadar mütehassis olduğumu ifadeye muktedir değilim...
Bahis mevzuu olan hediye, Yüksek Türk Milletine, benim asıl vermeği düşün
düğüm hediye karşısında, hiçbir kıymeti haiz değildir. Ben icap ettiği zaman en
büyük hediyem olmak üzere Türk Milletine canımı vereceğim."
Atatürk Ankara Fevzi Paşa mahallesi 30 Ağustos sokağında Ulus Mat
baasının tamamı ve aynı sokakta (16.290) metre murabbaı miktarındaki arsalarını
Halk Partisi'ne, Hipodrum ve stadyum civarındaki arsaları ve çarşı içerisindeki
bir otel ve altındaki dükkânları da Ankara Belediyesi'ne bağışladı.1
Görülüyor ki Atatürk bin bir emekle oluşturduğu tüm gayrimenkullerini bağ
rından çıktığı Türk ulusuna kendi kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve kimi
belediyelere bağışlayarak örnek bir davranışta bulmuş ve kendinden sonra
gelecek devlet adamlarına örnek olmuştur.

/ Kocatürk, a.g.e., s.573
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XVI. BÖLÜM

ATATÜRK'ÜN VEFATI
1. CUMHURBAŞKANI ATATÜRK'ÜN HASTALIĞI VE VEFATI
Mustafa Kemal Atatürk, Manastır idadisinde okurken ağır bir sıtma has
talığına yakalanmıştır. 2 Mayıs 1325'te Gülhane Askeri Hastanesine yatmış, İtal
yanların Trablusgarp'a saldırması üzerine (1911) oraya gitmiş ve Mısır'dan Bingazi'ye geçerken at tepmesine uğramış ve İskenderiye'de tedavi olmuştur. Derne'de savaşırken bir şarapnelin fırlattığı kireç gözüne kaçmış ve rahatsızlık ver
miştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Bitlis'te ağır bir öksürük geçirmiştir. Yine
Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında böbreklerinden rahatsızlanmış, doktorların
önerisiyle Carlspat'a giderek burada tedavi olmuştur. 7. Kolordu Komutanı olarak
27 Ağustos 1918'de Halep'ten Nalbus'a giderken hastalanmıştır. Birinci Dünya
Savaşı sonunda İstanbul'a dönünce kulaklarından rahatsızlanmış hatta bir ameliy
at geçirmiştir (Nisan 1919).
19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan kısa bir süre sonra yıllardan beri çek
tiği böbrek rahatsızlığına iyi gelir umuduyla Havza'ya giderek kaplıcalardan
yararlanmaya çalışmıştır. Erzurum ve Sivas Kongresi günlerinde de böbreklerin
den rahatsız olmuştur. Sakarya Savaşı sırasında attan düşerek kaburga kemikleri
kırılmış, 1922 Martında Bolvadin'de bulunurken yine rahatsızlanmıştır.1
1923 Kasım'ında öğle yemeğinden sonra ilk kalp krizini geçirmiştir. Yan
larında bulunan Dr. Refik Saydamın müdahalesiyle kriz hafif atlatılmıştır. Ancak
iki gün sonra yine fenalaşmıştır. Bunun üzerine İstanbul'dan Neşet Ömer İrdelp
çağrılmıştır. İrdelp muayeneden sonra bu krizin fazla çalışmaktan ileri geldiğini
belirtmiş, tütün ve kahveyi azaltmasını, Akdeniz sahillerinde dinlenmesini önermiştir.Atatürk bu öneriyi benimsemiş ve İzmir'e giderek bir süre burada dinlen
miştir.2 İki ay perhiz yapmış, sigara ve içki içmemiş, sağlığı normale dönmüştü.
Ancak daha soma yine eski yaşamına devam etmiştir.
Büyük nutku yazarken 22/23 Mayıs 1927 gecesi ikinci kez kriz geçirmiştir.
Zira nutku hazırlamak için gece gündüz uyumadan çalışıyordu. Olaya Dr. Refik
Saydam, Dr. Asım Arar müdahele etmiş, Neşet Ömer Bey yine Ankara'ya çağ
rılmıştır.
Berlin Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Krus ve Münih Tıp Fakültesinden Prof. Dr.
Von Romberg de çağrılmıştır. Doktorlar Türk doktorlarıyla birlikte Atatürk'ü
/ Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, S.Kitap (1923-1938) Ankara 1996, s.214-215
2 Soyah, a.g.e., s.722.

807

muayene etmişler, rahatsızlığının çok sigara içmekten ileri geldiğini söylemişler,
öneri olarak ta alkol ve sigarayı en az düzeye indirmesini önermişlerdir. Bu arada
az çalışmasını kendini yormamasını da belirtmişlerdir.
Atatürk bir süre söylenenleri yapmış ancak iyileştiği hissine kapılınca yine
önceki yaşamına dönmüştür.
1936 yılı Kasımında zatürreye yakalanmış, Dr. Refik Saydam ile Dr. Asım
Arar'm çabasıyla hastalık başlangıç halinde iken durdurulmuştur. O sırada zatür
reenin tehlikeli olduğunun bilincinde olan Atatürk, doktorların Önerilerine aynen
uymuş, tedavi 5 gün de bitirilmiştir. Atatürk'ün rahatsızlıkları 1936'da artmıştı.
Nezlesi sıklaşmış, burun kanaması vücudunda kaşıntılar başlamıştı. Durup dinlen
meden sürekli çalışan Atatürk'ün vücudu 1937'de yorgunluk işaretleri vermeye
başlamıştı.Bunun en açık göstergesi de 5-10 basamaklık merdiveni dinlene dinlene
çıkmaya başlamasıydı. Çankaya'da ki köşke asansör yaptırılmıştı. Dolmabahçe
Sarayı'na da asansör yaptırıldı. Türk Tarih Kongresi sırasında kongre salonundan
özel dairesinin bulunduğu bölüme özel araba ile gitmek zorunda kaldı. Sık sık
ateşleniyor, kilo kaybediyordu. Kimi zaman da öksürüyordu. Öksürük dakikalarca
sürüyor ve boğulur gibi oluyordu. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Dr. Ziya Naki
Yaltınm, Dr. Refik Saydam, Dr. Hulusi Alataş ve Dr. Asım Arar Atatürk'ü yakın
dan izliyorlardı. Ancak, laboratuvar incelemeleri yapamıyorlardı.Zira Atatürk bu
konuda doktorlara yardımcı olmuyordu.1 Burun kanamasını çevresini tedirgin et
tiği için bu konuda yetkin biri olarak tanınan Numune Hastanesi doktorlarından
Max Mayer'e muayene ettirilmişti. Ancak hastalık önlenememişti.
1937'de burun kanaması ve kaşıntıları sıklaşmıştı. Ankara Numune Hastanesi
cilt uzmanı Profesör Marchionini Atatürk'ü muayene etmiş ve kaplıca tedavisi
önermiştir. Bu öneri üzerine Atatürk 20 Ocak 1938'de Ankara'dan ayrılmış, 22
Ocak'ta Yalova'ya gelmiş, Termal Otele yarleşmişti. Atatürk, 23 Ocak'ta Kap
lıca Müdürü Doktor Nihat Reşat Belger'i çağırarak kendisini muayene etmesini
istemiştir. Dr. Belger yaptığı muayene sonunda karaciğerin üç parmak
büyüdüğünü ve sertleştiğini saptamış kaşıntıların da bundan kaynaklandığını söy
lemiştir.2 Özel doktoru Neşet Ömer İrdelp de Atatürk'ü muayene ettikten sonra
Belger'in teşhisine katılmış ve gerekli tedaviye başlanmıştır. Yalova'da Belger'in gözetiminde tedavi sürdüğü sürece rahatsızlığında düzelme gözlenmiştir.
Ancak Atatürk, doktorların perhiz ve dinlenme önerilerine uymamıştır. 1 Şubatta
Gemlik Sun'i İpek fabrikasını açmış, oradan Bursa'ya geçmiştir. 2 Şubatta
Merinos fabrikasını açmış akşam Belediyece düzenlenen baloya katılmış ve saat
04'te balodan ayrılmıştır. Ertesi gün 15.30'da Bursa'dan Mudanya'ya geçmiş ve
/ bkz. Soyak, a.g.e., s. 720
2 Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk'ün Hastalığı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1959, s.10; Utkan
Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, 1999, s.567
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Ege Vapuruna binerek İstanbul'a hareket etmiştir. Geceyi vapurda geçirmiş, 4
Şubatta İstanbul'a ulaşmış ve Dolmabahçe sarayına yerleşmiştir. Atatürk bura da
dinlenmemiş. Park Otele gitmiş oradan da 04'te ayrılmıştır. Şiddetli öksürüğe
yakalanmış gece Nihat Reşat Belger saraya çağrılmış zatürrie teşhisi konmuştur.
Ertesi gün Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp'te saraya gelerek birlikte muayene etmiş
ler ve tedaviyi de ortaklaşa sürdürmüşlerdir. Atatürk hastalığını önemsemediği
için günlerce sürmüştür.
Devlet işlerini her şeyin önünde gören Atatürk; hasta hasta Balkan Devletleri
temsilcilerini karşılamak üzere 24 Şubat'ta İstanbul'dan ayrıldı. 27 Şubat'ta An
kara'da yabancı devlet temsilcilerine bir çay ziyafet verdi. Burnu kanadığı için
bu ziyafete geç geldi.
Ankara'da Atatürk'ün hastalığı daha da arttı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr.
Asım Arar Atatürk'ün hastalığının ciddi olduğunu saptadı ve İçişleri Bakanı Şük
rü Kaya'ya, o da Başbakan Celâl Bayar'a bildirdi.
28 Şubat'ta İsmet İnönü ile ve Celâl Bayar Atatürk'ü ziyaret ettiler. Bayar
Atatürk'e hastalığının ciddi olduğunu bildirip yabancı uzman getirtilmesine izin
verilmesini istedi. Fakat Atatürk bu izni vermedi. Zira Hatay Sorunu gündemdey
di. Yerli doktorlann muayene etmesini istedi.
Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Dr. Hüsamettin
Kural, Dr. Naki Ziya Yaltırım ve Dr. Asım Arar'dan oluşan bir kurul 6 Martta
Atatürk'ü muayene etti ve karaciğer atrofik sirozu başlangıç teşhisini koydu.
Heyet kesinlikle içki içilmemesini belirtti.
Hükümet, bu teşhisin ardından Avrupalı uzman doktor arayışına girdi. Paris
Büyükelçisi Suat Devaz'm çabasıyla Profesör Doktor Fissengerle ilişki kuruldu
ve Türkiye'ye çağrıldı. Mart sonunda Ankara'ya gelen Fissenger Atatürk'ü
muayene ettikten sonra Türk doktorlann koyduğu teşhisi benimsedi ve aynı
tedaviyi önerdi. Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili olarak ilk resmi açıklama da
bundan sonra yapıldı.
31 Mart 1938 perşembe günü Atatürk'ün sağlığı ile ilgili olarak Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreterliği şu bildiriyi yayınladı:
Türkiye Cumhurreisi Atatürk, geçen kânunusani ve şubat aylarındaki Yalova,
Bursa ve istanbul seyahatlerinde kuvvetli bir grip geçirmişlerdi. Ankara 'ya av
detlerinde grip nüksettiğinden konsültasyon için Fransa 'dan Profesör Fiessenge
davet edildi. Profesör, tetkik ve muayene neticesinde, Atatürk'ün sıhhatlerinde
ehemmiyete şayan bir vaziyet olmadığını tesbit etmiş ve kendilerine bir buçuk ay
kadar istirahat tavsiyesini kâfi görerek avdet etmiştir.'
/ bkz. TBMM Yıllık, 1938
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Doktorların önerilerine uyduğu sürece rahatsızlığı azalıyordu. Bu durum kısa
sürüyor eski yaşantısına yeniden başlayınca hastalıkta artıyordu. Fissinger'in
önerileri bitince yine eskiye dönüldü. Mayıs ayından başlayarak hastalık arttı. Bu
sırada 17 Nisan 1938'de Paris Soir gazetesinde Atatürk'ün ağır hasta olduğu, dev
let işlerine bakamadığı,yerine Başbakan Celâl Bayar'ı bırakmayı düşündüğü
haberi yayınlandı.Beyrut'tan alınıp Paris'te yayınlanan bu haber başta Atatürk ol
mak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini çok üzdü.Türk hükümeti Hatay
sorununun ciddileştiği bir sırada böyle kasıtlı olarak çıkarılan haberleri anında
yalanladı.1 Çeşitli yabancı gazetelerde de Atatürk'ün hasta olduğuna ilişkin
yazılar çıktı. Atatürk, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Hatay konusunda her
şeyi yapabileceğini göstermek için 19 Mayıs törenlerinden sonra Mersine gitti.
Tarsus'a uğradı. Adana'da askerî geçit törenini izledi. Uzun süre güneşin altında
ve ayakta kaldığı için rahatsızlığı arttı. Ankara'ya döndü. Ve dinlenmeden 26
Mayısta İstanbul'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. 27 Mayısta İstanbul'a ulaş
tı ve Dolmabahçe Sarayına yerleşti. 29 Mayıs'ta muayenesini yapan Neşet Ömer
İrdelp vücudunun su topladığını saptadı. Yapılması gerekenleri tek tek bir kağıda
yazıp Atatürk'e verdi. Atatürk belli ölçülerde doktorların isteğine uydu.
1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı yatı olarak alınan ve İstanbul'a getirilen
Savarona yatma geçti. İstanbul'a gelmiş olan Dr. Belger yatta Atatürk'ü muayene
ederek karın boşluğunda su toplandığını ve ayaklarda da şişmenin başladığını
gördü.Bu da hastalığın yeni bir devreye girdiğini gösteriyordu. Dr. Belger, yatak
ta dinlenilmesi ve perhize mutlak uyulması gerektiğini çok net olarak bildirdi.2
Atatürk zorunlu olarak dinlenmesi gerekirken, yatta da devlet işlerini aksatmadan
sürdürdü. Genelkurmay Başkanı ile sık sık görüştü. Elçileri kabul etti. Romanya
Kralı ile görüştü. Bakanlar Kuruluna başkanlık etti.
Hastalığın giderek arttığının gözlemlenmesi üzerine Fissenger yeniden çağırıl
dı ve Türk doktorlarla birlikte 8 Haziran da yaptığı muayenede Atatürk'ün en çok
iki yıl yaşayabileceğini ama her an da ölme riskinin bulunduğunu bildirdi.
Atatürk 10 Temmuz da Acar motoruyla çıktığı geziden oldukça yorgun dön
dü. Artık sona doğru yaklaşıyordu. Ateşinin yükselmesi ve durumunun ağırlaş
ması üzerine 24 Temmuz 1938'de Savarona'dan Dolmabahçe Sarayı'na alındı.
Prof. Dr. Nihat Reşat Belger ve Prof. Dr. Ömer İrdelp'e ek olarak Prof. Dr. Akil
Muhtar Özden, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter, Prof.
Dr. Mustafa Hayrullah Diker, Dr. Abravaya Marmaralı ve Dr. Mehmet Kamil
Berk ve Dr. Asım Arar da Atatürk'ün tedavi edilmesinde görevlendirildi.3
1 Bilal Şimşir, Atatürk'ün Hastalığı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1989, s. 80
2 Ünaydın, a.g.e., s.23-25
3 Ünaydın, a.g.e., s.29-30, Mahmut Galoğlu, Tek Partili Cumhuriyet, s.307
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Hastalık giderek ağırlaşıyordu. Bu gidişatı Salih Bozok'un İnönü'ye yazdığı
şu mektup açıkça göstermektedir.
2.8.1938
Aziz ve Muhterem Büyüğüm İnönü,
Ben bu mektubu sonuna kadar yazmaya, siz de okumaya bilmem muvaffak
olabilecek miyiz? Parmaklarım kırık, gözlerim kör olsaydı da ben size böyle acı
bir mektup yazmaya muktedir olmasaydım. Fakat, vatan aşkı, millet ve memleket
sevgisi ile işittiklerimi, gördüklerimi acı ve feci de olsa size bildirmeyi bir vazife,
bir borç bildim. Ve bu mektubu yazmak mecburiyetini hissettim. Sevgili Paşam,
Büyük Kurtarıcımız Atatürk'ümüz dün ecnebi profesörlerin de bulunduğu bir sıh
hî heyet tarafından muayene edildi. Konsültasyon neticesinde icabedenler yapıl
dı. Fakat bu konsültasyonda bulunan bazı doktor arkadaşlar tarafından bana
mahrem olarak söylenenlere ve benim de görüp anladığıma göre bugünkü vaziyet
Atatürk'ümüzün sıhhi vaziyeti, korkulacak kadar vahimdir. Kalbim parçalanarak
size bu elim haberi vermek mecburiyetinde kaldığım için ayrıca acı duymaktayım.
Artık buna göre ne yapmak ve nasıl bir tedbir almak lâzımdır, bilemem. An
kara'da bulunduğunuz için buradaki vaziyetten sizi memleket ve milletimin
büyüğü, kıymetli inönü'müzü haberdar etmekle vicdani vazifemi yapmak istedim.
Gözyaşlarımla ve derin saygılarımla ellerinizden öperim.
Salih Bozok'
Avusturya'dan Profesör Epinger, Almanya'dan Profesör Von Bergmann ve
Fransa'dan yine Fissenger getirilerek muayene ettirildi.Yaşamını uzatabilmek
için her türlü çaba gösteriliyordu. Fakat hastalık durmuyordu. Doktorlar
Atatürk'ün bir ay ömrünün kaldığını söylüyorlardı.2 Gidişatın olumlu olmadığını
düşünen Atatürk 5 Eylül 1938'de vasiyetnamesi hazırladı ve Beyoğlu 6. Noteri
İsmail Kunter'e teslim etti. (6 Eylül 1938). 7 Eylül'de Prof. Dr. Mim Kemal Öke
karında toplanan suyu aldı. Nihat Reşat Belger, Ömer İrdelp ve Dr. Fiessinger
Atatürk'ün yatakta kesin dinlenmesi, karnın sanlı olması, 100 metreden fazla
yürümemesi, 4 ay müddetle törenlere katılmaması, 15-20 dakikadan fazla rad
yoda konuşmaması gibi Atatürk'ün yaşamına pek te uygun olmayan bir dizi
önerilerde bulundular.3 Alman önlemlere rağmen hastalık ilerlemeye devam etti.
Vücuttaki asit toplanması sürdü. Genel durumda bir yorgunluk takatsizlik görün
meye başladı. 22 Eylül'de yine vücutta toplanan su dışarı alındı. Hastalık ekim
ayında daha da ilerledi ve 16 ekim'de Atatürk'ü komaya soktu.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yayınladığı şu bildirilerle Atatürk'ün
sağlık durumu hakkında halkı bilgilendirdi.
/ Salih Bozok-Cemil Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1985, s.253
2 Şerafettin Turan, İsmet İnönü, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayını, 200, s. 125
3 Kocatürk, a.g.e., s.689 vd.
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Birinci Duyuru
Riyaseti Cumhur Umumî Katipliğinden
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu gün verilen rapor ikinci maddededir :
2 - Reisicumhur Atatürk 'ün duçar oldukları karaciğer hastalığı normal sey
rini takib ederken, 16 birinci teşrin 1938 tarihine tesadüf eden pazar günü bir
denbire aşağıdaki arazı göstermiştir :
a) Saat 14,30 'dan 22 'ye kadar gittikçe artarak devam eden umumî zaaf ile
birlikte hazini ve asabî araz. Bu saate kadar nabız dakikada 116 teneffüs 22 ve
hararet derecesi 36,5 idi.
b) Saat 22 den bu sabah saat 10'a kadar yukarıda ismi geçen araz kısmen
hafiflemiş ve nabız dakikada 104 teneffüs 20 ve hararet derecesi 37 olmuştur.
c) Yapılan muayene ve müşavere neticesinde tespit ve tatbik edilen müdavattan sonra umumî ahvalde hafif bir salâh görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini
muhafaza etmektedir.
3 - Müteakib sıhhî vaziyet raporları neşredilecektir.
İkinci Duyuru
Riyaseti Cumhur Umumî Katipliğinden
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu akşam saat 20 'de verilen rapor ikinci maddededir.
2 - Bugün, dün akşamına nispetle daha iyi geçmiştir. Asabî arazlarda bir
değişiklik yoktur. Nabız muntazam 116, teneffüs 20, hararet derecesi 37'dir.
Müdavi doktorlar :
Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp
Prof. Dr. Mim Kemal Öke
Dr. Nihad Reşad Belger
Dr. Abravaya Marmaralı
Dr. Memed Kâmil

Müşavir doktorlar :
Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden
Prof. Dr. Hayrullah Diker
Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter

18 flkteşrin 1938
Sabahki tebliğ
Riyaseti Cumhur Umumî Katipliğinden :
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu sabah saat 10'da verilen rapor ikinci maddededir.
2 - Atatürk 'ün umumî vaziyetinde büyük bir değişiklik yoktur. Geceyi daha
iyi geçirdiler, Nabız 90-100 arasında, teneffüs 18, hararet 36,4'dür.
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Akşamki tebliğ
Riyaseti Cumhur Umumî Katiliğinden :
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu akşam saat 20 'de verilen rapor ikinci maddededir.
2 - Reisicumhur Atatürk'ün rahatsızlığı aynı halde devam etmektedir. Nabız
120, teneffüs 22 ve hararet derecesi 38 dir.
19 İlkteşrin 1938
Sabahki tebliğ
Riyaseti Cumhur Umumî Kâtipliğinden:
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu sabah saat 10 'da verilen rapor ikinci maddededir:
2 - Umumî vaziyette değişiklik yoktur. Geceyi rahatça geçirmişlerdir. Nabız
muntazam, 88, teneffüs 18, hararet derecesi 36,4'dür.
Akşamki tebliğ
Riyaseti Cumhur Umumî Katipliğinden:
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu akşam saat 20 'de verilen rapor ikinci maddededir:
2 - Asabî arazlarda hafif fakat aşikâr bir iyilik var. Umumî hal daha iyi, nabız
muntazam 108, teneffüs 20, hararet derecesi 36,
20 İlkteşrin 1938
Sabahki rapor
Riyaseti Cumhur Umumî Kâtipliğinden:
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu gün saat 10'da verilen rapor ikinci maddededir:
2 - Geceyi çok rahat geçirdiler. Asabî arazlar zail olmak derecesinde azalmış
tır. Umumî hal daha iyi. Nabız muntazam 102, teneffüs 20, hararet derecesi
36,8'dir.
Akşamki rapor
Reisi Cumhur Umumî Katipliğinden:
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddededir:
2 - Asabî arazlar tamamen geçmiştir. Umumî salâh artmaktadır. Nabız mun
tazam 94. teneffüs 20, hararet derecesi 37,1 'dir.
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21 İlkteşrin
Sabahki rapor
Riyaseti Cumhur Umumî Kâtipliğinden:
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu gün saat 10'da verilen rapor ikinci maddededir.
2 - Geceyi rahat geçirdiler. Umumî salâh artmaktadır. Nabız muntazam, 94,
teneffüs 20, hararet derecesi 56,9'dur.
Akşamki rapor
Riyaset Cumhur Umumî Katipliğinden:
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu akşam saat 20 'de verilen rapor ikinci maddededir.
2 - Bugünü çok iyi geçirdiler. Umumî ahvaldeki iyilik devam etmektedir.
Nabız muntazam, kuvvetli: 80, teneffüs 20, hararet derecesi, 36,9'dur.
3 - Bundan sonra yirmi dört saat zarfında yalnız bir rapor neşredilecektir.
22 İlkteşrin 1938
Riyaseti Cumhur Umumî Katipliğinden :
1 - Reisicumhur Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir
tabibleri tarafından bu akşam saat 20 'de verilen rapor ikinci maddededir:
2 - Bir hafta evvel zuhur eden arazlar tamamile geçmiştir. Nabız; muntazam,
kuvvetli 80, teneffüs 19, hararet derecesi 36.8'dir.
Hastalık normal seyrine avdet etmiştir. Günlük tebliğ neşrine lüzum kal
mamıştır
Müdavi doktorlar :
Müşavir doktorlar :
Profesör Dr. Neşet Ömer İrdelp
Profesör Dr. Âkil Muhtar Özden
Profesör Dr. Mim Kemal Öke
Profesör Dr. Hayrullah Diker
Doktor Nihad Reşad Belger
Profesör Dr. Süreyya Hidayet Serter
Doktor Mehmed Kâmil Berk
Doktor Abravaya Marmaralı
20 Ekim'den itibaren Atatürk'ün sağlığında geçici bir iyileşme izlendi. 21
Ekim'de Başbakan ile 6 dakika görüştü. Atatürk Cumhuriyet Bayramı için An
kara'ya gitmek istiyordu. Ne yazık ki hastalık ona bu fırsatı vermedi. İstanbul
Üniversitesi öğrencilerinin 29 Ekim gecesi ışıklarla süslenmiş bir vapurla Dolmabahçe Sarayı önüne gelip Dağbaşını Duman almış marşını söylemelerinden
çok etkilendi ve hafif bir kriz geçirdi. 30 Ekim gününü rahat geçiremedi.
6 Kasım'da doktorların izniyle ailesi Atatürk'ü son kez ziyaret etti. 7 Kasım'da daha fazla dayanamayacağını söyleyerek karnındaki suyun alınmasını is814

tedi. Doktorlar ise su alındığı taktirde yeni bir komanın başlayacağından ve bu
komadan Atatürk'ün çıkamayacağından korkuyorlardı. O nedenle de suyun alın
masını uzatıyorlardı. Bu arada Dr. Fissenger ile tekrar görüşülerek suyun alınması
konusunda görüşlerinin alınması kararlaştırıldı. ' Saat 12.20'de Dr. Mehmet
Kamil Berk tarafından su alındı. Ateşi biraz yükseldi ise de rahatladığı görüldü.
Saat 20.00'den 02'ye dek uyudu ancak bu saatten sonra unutkanlık başladı. Bu
durum 4 saat sürdü. 8 Kasım'da güne sakin başladı fakat saat 18'den sonra rahat
sızlandı. Koyu kahverengi bir pıhtı çıkardı. Saat 19.00 dan sonra komaya girdi.
Ve bu durum ölünceye dek sürdü.
Komada kaldığı süre içinde ise şu duyurular yayınlandı:
8 Sonteşrin 1938
Riyaseti Cumhur Umumî Kâtipliğinden:
1 - Bugün, İkinciteşrinin sekizinci salı günü, saat 23'de Reisicumhur
Atatürk'ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibler tarafından ver
ilen rapor ikinci maddededir:
2 - Bugün saat 18,30'da hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddet
lenmiş ve sıhhî vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir. Hararet derecesi: 36.4;
nabız: muntazam 100 tenefüs 22'dir.
Müdavi tabibler:
Prof. Dr. NeşetÖmer Irdelp
Prof. Dr. Mim Kemal Öke
Dr. Nihad Reşad Belger

Müşavir tabibler :
Profesör Dr. Hayrullah Diker
Profesör Dr. Akil Muhtar Özden
Profesör Dr. Süreyya Hidayet Serter
Dr. Mehmet Kamil Berk
Dr. Abravaya Marmaralı2

9 Kasım 1938 saat onda yayınlanan duyuruda Atatürk'ün geceyi rahatsız
geçirdiği, genel durumdaki ciddiyetin daha da ilerlediği,nabzın dakikada 128,
teneffüsün 28, hararetin 36,8 olduğu, saat yirmide yayınlanan duyuru da ise,
Atatürk'ün günü yorgun ve dalgın geçirdiği, genel durumda ki ciddiyetin daha da
ilerlediği, nabzın 124, teneffüsün 40, hararetin ise 37,6 olduğu bildirilmişti. Saat
yirmi dörtte yayınlanan duyuru da ise, saat yirmiden sonra dalgınlığın arttığı, genel
durumun giderek kötüleştiği, nabzın 132, teneffüsün 33, hararet derecesinin de
37,6 olduğu bildirilmiştir.3 10 Kasım 1938'de saat 9.05'te Atatürk vefat etti. Dr.
Mim Kemal Öke gözlerini kapattı, Dr. Mehmet Kamil de çenesini bağladı.
1 Şimşir, a.g.e., s.90
2 bkz.Yıllık, V. Devre, Dönem 4, s.211-215
3 Cumhuriyet, 10 îkinciteşrin, 1938, s.l, Şimşir, Atatürk'ün Hastalığı, Ankara, 1989, s.92, kr.
Soyak, s. 772
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Atatürk'ün artık yaşama veda ettiğini belirten şu belge hazırlandı:
10 Sonteşrin 1938
Atatürk'ün müdavi ve müşavir tabibleri tarafından verilen rapor suretidir:
Reisicumhur Atatürk'ün umumî hallerindeki vehamet dün gece saat 24 'de neş
redilen tebliğden sonra her an artarak bu gün, 10 İkinciteşrin 1938 perşembe sabahı
saat dokuzu beş geçe Büyük Şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir.
Müdavi tabibler :

Müşavir tabibler :

Prof. Dr. Neşet Ömer Irdelp

Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden

Prof. Dr. Mim "Kemal Öke

Prof. Dr. Hayrullah Diker

Dr. Nihad Reşad Belger Prof.

Dr. Süreyya Hidayet Serter
Dr. Memed Kâmil Berk
Dr. Abravaya Marmaralı

11 Kasım'da ise doktorlar Atatürk'ün kesin ölümüne ilişkin şu raporu hazırladı:
11 İkinciteşrin 1938
Aşağıdaki isimleri bulunan tabibler bu sabah saat 9.15 de, yani vefatın vuku
undan 24 saat 10 dakika sonra, Atatürkün naşini tekrar görerek muayene ettiler. '
/- Mevtin tahakkuku bütün alaimi mevtin zuhuru ile sabit olmuştur,
2-10 İkinciteşrin 1938 tarihinde tanzim edilen büyük raporda tasrih edildiği
veçhile Atatürkün vefatını mucip olan müzmin karaciğer hastalığı "Cirrhose ascitogene" tabii seyrinde devam ederek karaciğer büyük kifayetsizliğine bağlı derin
koma ile husule geldiği mütefikan tesbit edilmiş ve keyfiyet hastalığın ilk günün
den beri taayün ederek bu teşhis gerek müdavi ve gerek milli ve ecnebi müşavir
tabiblerin dahi kanaatlerine tevafak eylemi ve hastalığın on bir aya yakın süren
seyri dahi bunu teyıdeylemiş ve arada her hangi bir hastalıkla ihtilafına ait şeriri
araz görülmemiş olduğundan ve bu itibarla tahakkuk eden mevtin sebebinde en
ufak bir tereddüt ve şüphe kalmamış olduğundan birfethımeyt ameliyesinin tama
men lüzumsuz ve faydasız olduğu kanaatine vasıl olunmuş ve dafninde hiçbir
fennî mahzur kalmamıştır.
Bu rapor iki sahife ve iki maddeden ibaret olarak Dolmabahçe sarayında 11.
İkinciteşrin 1938 Cuma günü saat 9.30'da tanzim edilmiştir.
1 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kutu: 161-3, Dosya: 79-2. Aktaran: Kocatürk, a.g.e., s.695
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Dr. H. Alataş

Dr. Neşet Ömer İrdelp

Dr. Akil Muhtar özden

Dr. Asım Arar

Dr. H.Diker

Dr. S.Serter

Dr. Asım Arar

Dr. M. Kamil Berk

Dr. Abreveya Marmaralı
Dr. Nihat Reşat Belger

Atatürk'ün vefat ettiği Sarayda bulunan Başvekil Celâl Bayar'a haber verilin
ce; Bayar cenazenin yanma girdi ve ağlayarak odadan çıktı. Ardman Saray'daki
Cumhurbaşkanlığı forsu yarıya indirildi. Kısa sürede bu acı haberin kente yayıl
ması üzerine kamu kurumları ve sefarethaneler bayraklarını yarıya indirdi. İstan
bul'daki yabancı devlet temsilcileri resmî giysileriyle Saray'a giderek açılan özel
defteri imzalamaya başladılar. Aynı defteri İstanbul'da bulunan milletvekilleri de
imzaladılar.1 Saat 13.00'e doğru Atatürk'ün ölümü Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin şu bildirisi ile Türk ve dünya kamuoyuna duyuruldu.
Müdavi ve müşavir tâbiblerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya
gözlerini kapadığını bildirmektedir.
Bu acı hâdise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, insan
lık büyük evlâdını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyam
dan dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.
Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve
aziz vatanımızın hizmetinde ararız.
Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan onun büyük eseri
Cumhuriyet Türkiye
'sidir.
Hükümetiniz içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi
dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti idame hususunu da
Büyük Türk milletinin Hükûmetile tek vücud olarak teyid ve temin edeceğine şübhe yoktur
Teşkilât-ı Esasiye Kanununun otuz üçüncü maddesi mucibince, Büyük Millet
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Reisicumhur vekâleti vazifesini deruhde etmiş ve
ifaya başlamıştır.
Gene Teşkilât-ı Esasiye Kanununun otuz dördüncü maddesi mucibince Büyük
Millet Meclisi derhal yeni Reisicumhuru intihab edecektir.
Türkiye 'nin en büyük makamına Teşkilât-ı Esasiye Kanununa göre geçecek
olan zatın etrafında Hükûmetile, şanlı ordusile ve bütün kudret ve kuvvetile Türk
milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir.
1 Tan, 11 Kasım 1938, s.3
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Bu gün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk, her vakit Türk milletine
güvendi, eserlerini bu güvenle yaptı, idamesi esbabını da istikmal ederek güven
le büyük milletimize bıraktı, Ebedî Türk milleti onun eserlerini ebediyetle
yaşatacaktır.
Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyetini daima koruy
acak ve onun izinde yürüyecektir.
Kemal Atatürk, Türkün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktı.'
Bu resmî duyuru üzerine bütün eğlence yerleri, içkili lokantalar hatta bir
kısım mağazalar kepenklerini indirirken; bazıları da dükkânlarını tümü ile kapat
mışlardır. Sinema ve tiyatrolar ise sadece kapanmakla kalmamış, tüm ilân ve
resimlerini de kaldırmışlardır. Yabancı ticaret kuruluşları da kepenk kapama ey
lemine katılmışlar ve vitrinlerini siyah tüllerle örtmüşlerdir.
Atatürk'ün ölüm haberi üzerine Ankara'da cenaze töreninin programını yap
mak üzere Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu başkan
lığında iki komisyon kurulmuştur.
Ankara'daki yabancı devlet temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Abdülhalik Renda'yı ziyaret ederek taziyelerini sunmuşlar ve açılan defteri
imzalamışlardır. Ardından saat 17.00'da Dışişleri Bakanı Tevfik Rüşdü Aras'ı
ziyaret ederek ona da taziyelerini sunmuşlardır.
Konsoloslar saat 16.00'dan sonra vilayete giderek valiyi ziyaret etmişler ve
taziyelerini sunmuşlardır. Bu sırada Atatürk'ün; Ankara Kalesi'nin ortasında
hazırlanacak yüksek bir tepeye, Büyük Millet Meclisi bahçesine, Atatürk Parkı'na, Çankaya'daki Köşkünün yanına ya da Orman Çiftliği'ne defnedileceği
söylentileri çıkmış ise de bu konuda kesin kararın Büyük Millet Meclisi tarafın
dan alınacağı kabul görmüştür.2
2. İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ
Atatürk'ün rahatsızlığının giderek artması Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkan
lığına kimin getirileceği sorununu gündeme getirdi.
Atatürk'ün vefatıyla başlayacak bir iç hesaplaşma çağdaş Türkiye'nin yoluna
devam etmesini tehlikeye sokacağı gibi,o güne değin bin bir emekle kurulan iyi
ilişkilerin de bozulmasına yol açabilirdi. Oysa Dünyanın hızla bir savaşa doğru
yol aldığı bir sırada Türkiye'deki istikrarın korunması çok önemliydi.
/ Cumhuriyet, 10 İkinciteşrin 1938, s.3 Yıllık, Devre V, İçtima 4, s.215-216
2 Tan, 11 Kasım 1938, s. 4
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Atatürk'ün yerine İsmet İnönü'nün geçebileceği konusunda adeta bir görüş
birliği olmasına karşın; kimi kişilerin İnönü dışında bir Cumhurbaşkanı arayışı
içine girdikleri görüldü. Zira İsmet Paşa karşıtı olarak niteleyebileceğimiz bu
kişiler, İsmet İnönü'nün Başbakanlıktan ayrılmasından sonra siyasî hayattan
silinmesi için çaba gösteriyorlardı. Zaman zaman İnönü'den rahatsız olduklarını
Atatürk'e de iletmekten geri durmuyorlardı. Falih Rıfkı Atay'ın şahit olduğuna
göre birgün sofrada "Paşam, Bayar 'a emir buyursanız da İnönü ile buluştuğu
vakit onun yanı gerisinde durmasa... Tam başvekilliğini takınsa.." diyerek
İnönü'nün geri plâna itilmesini istemişlerdir. Ancak Atatürk, onlara bu fırsatı
tanımamıştır. Hastalandığı vakit, raporlarının bir örneğinin de İnönü'ye gönderil
mesini emretmiştir.Bunun yanında İnönü Başbakanlıktan ayrılmış olmasına kar
şın Atatürk'le ilişkisini koparmamış seyrek de olsa ilişkileri devam etmiştir.
İnönü Atatürk'ün sağlığıyla yakından ilgilenmiş, Celâl Bayar, Tevfik Rüştü
Araş, Salih Bozok, Behiç Bey aracılığıyla Atatürk'ten gelen selamlara mektupla
karşılık vermiştir.1
Örneğin, 5 Ekim 1938'de yazdığı ve "Sevgili Atatürk, sevgili velinimetim"
diye başlayan mektubunda onun sağlığına kavuşması yolundaki dileğini şöyle
yinelemişti:
"Muhterem Celâl Bayar bana selamlarınızı getirdi. Çok sevindim. Bir soğuk
algınlığından yatakta ıztırap çekerken sizden lütufkâr ve şefkatli bir haber bana
ihya edici (hayat verici) bir ilaç gibi geldi. Yüreğimin ta içinde bütün muhabbet
hislerim sızladı. Bütün ömrümün en aziz hatıraları teşkil eden hadiseler hafızam
da canlandı.
Aziz varlığınız düşüncelerimin âlicenap timsalidir (sevecen simgesidir). Sizin
bir an evvel afiyet bulmanız (sağalmanız) yegâne ve en samimi dileğimdir. Sizi
kudret ve sıhhatle ve şan şerefle aramızda ve başımızda görmek ümidim her
zamandan ziyade sağlamdır . Can verici yüzünüzden, doymadan binlerce öperim
segili Atatürk, büyük Atatürk, velinimetim Atatürk. Tazim ile (saygıyla). "
10 Kasım'dan '12' gün önce 28 Ekim 1938 tarihli "Muhterem Başvekil Celâl
Bayar bana selamlarınızı getirdi. Sıhhat haberlerinizle gülen yüzlerimizi âlicenap
selamlarınızla hakiki saadet dalgasına bürüdünüz" diye başlayan mektupta ise
şöyle diyordu:
"Benim hastalık safahatı ile de yakından meşgul olmuşsunuz. Cemiyetimizin,
ailelerimizin ve nâçiz şahıslarımızın sıhhatlerini engin ve şefkatli yüreğinize kay1 Bozok, a.g.e., s.253 vd; İnönü, Hatıralar, s.299; Atay, Çankaya, İstanbul, 1969, s. 499
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gu edindiniz. Emin olunuz ki cemiyet, aile ve şahıs olarak sizin huzur ve mem
nuniyetiniz bizim tek ve en kıymetli emelimizdir.
Güzel Atatürk, sevgilim Atatürk! Bin canım olsa bini de sana feda olsun. El
lerinden, yüzünden, gözünden binlerce öperim, velinimetim
İsmet İnönü, Sabiha Gökçen ve Afet İnan'dan da Atatürk'ün sağlığıyla ilgili
düzenli bilgi alıyordu.
Cumhurbaşkanlığı sorunu Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nm 17 Ekim'de yap
tığı basın toplantısında yazılmamak koşuluyla Atatürk'ün adım adım ölüme yak
laştığını söylemesi ve Atatürk'ten sonra kimin Cumhurbaşkanı olacağı sorusuna
Türkiye Büyük Millet Meclisi kimi seçerse o olacaktır demesi ile iyice alevlen
di.1 Gerçekten de o günkü Anayasaya göre Cumhurbaşkanı olacak kişinin millet
vekili olması gerekiyordu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı adayını Meclis içinde ara
mak zorunluydu. Aday olabilecek kişiler içinde İsmet İnönü, Başbakan Celâl
Bâyar, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, o sırada İstanbul'da bulunan Lon
dra Büyükelçisi Fethi Okyar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik
Renda, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Dışişleri Bakanı Tevfık Rüştü Aras'ın adı
geçiyordu.2 Şükrü Kaya, Tevfîk Rüştü Araş, Salih Bozok, Ali Çetinkaya, Hasan
Rıza Soyak İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına sıcak bakmıyorlardı.3 Tevfîk Rüştü
İnönü'den kurtulmak için onu Washington'a elçi olarak atamak istemişti. İsmet
İnönü'nün bu durumdan haberdar olması ve sert tepki göstermesi üzerine bu plân
uygulanamamıştı .4
Atatürk komaya girince İsmet Paşa karşıtları Abdülhalik Renda'yı İstanbul'a
çağırmışlar ve ona Cumhurbaşkanı adayı olmasını önermişlerdi. Fakat O kesin bir
dille bu öneriyi geri çevirmişti. Aynı ekip Cumhurbaşkanlığına vekâlet etmesini
istemiş, Başvekil Celâl Bayar Atatürk yaşarken böyle bir şeyin olamayacağını
bildirerek bu isteğe karşı çıkmıştır.
V. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumunda Atatürk'ün yanın
da İsmet İnönü'nün de ne denli etkili olduğunu bilen İsmet Paşa karşıtları, seçim
lerin yenilenerek meclisin yapısını değiştirmeyi ve yeni Cumhurbaşkanını yeni
meclisin seçmesi plânını hazırlamıştı. Başbakanın da sıcak baktığı seçimlerin
yenilenmesi plânı Atatürk'ün hastalığının ağırlaşması ve meclise gelememesi
/

Nadir Nadi, Perde Aralığından, s. 7. vd.; Şerafettin Turan, İsmet İnönü, Ankara Kültür
Bakanlığı Yayını, s. 126
2 İsmet İnönü, Defterler (1919-1973), C.l, İstanbul Yapı Kredi Yayınları, 2000, s.254
3 Cemil Koçak, Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C.l, İstanbul, İletişim Yayınları, s.121
4 İsmet İnönü, Hatıralar, C.2,Ankara, Bilgi Yayınevi, s.298-299, İnönü, Defterler, s.255
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üzerine gerçekleşememişti.1 Atatürk'ün ölümünden bir hafta önce 3 Kasım
1938'de Örge Evren'in İnnönü'ye yazdığı mektupta yürekten bağlı oldukları
Atatürk'ün ölümü halinde yerini ancak O'nun doldurabileceğini belirtmesi Mec
lisin bakışını göstermesi bakımından önemliydi.2 İnönü'ye alternatif olarak gös
terilmeye çalışılan Fethi Okyar ise milletvekili değildi. Bu nedenle seçilmesi için
anayasa değişikliği gerekiyordu.Tüm bunlardan sonra tek alternatif Genelkurmay
Başkanı Fevzi Çakmak'ın aday olması kalmıştı. Hatta Hasan Rıza Soyak
Atatürk'ün vasiyetini yazdırdıktan sonra kendisine Cumhurbaşkanlığına Fevzi
Çakmak'ın geçmesinin uygun olacağını söylediğini belirterek İnönü'nün önünü
kesmek istemişti.3 Falih Rıfkı Atayın vurguladığı gibi; "Atatürk kendinden son
rasına kendisinin hâkim olamayacağını" bilen "realist" bir kişiydi.4 O nedenle
de kendisine bir veliahd ataması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemenliğini
ipotek altına alma demekti. Bu da Atatürk'ün kişiliğiyle bağdaşır bir tavır değil
di. İşte Atatürk'ün bu özelliğini bilen sağduyulu yöneticiler bu söylentiye itibar
etmediler.5
Kaldı ki bu plânın yürüye bilmesi için öncelikle Fevzi Çakmak'ın Cumhur
başkanı adaylığını kabul etmesi, ardından da ya seçimlerin yenilenmesi ya da
Anayasanın değiştirilmesi gerekiyordu. Oysa o günün sıcak ortamında ne seçim
lerin yenilenmesi ne de Anayasanın değiştirilmesi mümkündü. Zira Meclis
Atatürk'ün hastalığına kilitlenmişti. Fevzi Paşa da Cumhurbaşkanlığına istekli
gözükmüyordu. Genelkurmay Başkanlığında yapılan bir toplantıda Cumhurbaş
kanını seçme yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olduğu belirtilerek or
dunun bu seçimlerden uzak kalması kararlaştırılmıştı.6 Genelkurmayda ki bu top
lantıyı haber alan Celâl Bayar hemen Genelkurmay Başkanlığına giderek or
dunun tavrını öğrenmeye çalışmıştır. Asım Gündüz "Meclisin üstünde kuvvet
tanımadıklarını", "herhengi bir tavsiyeyi düşünmediklerini, Meclis 'in en isabetli
seçimi yapacağını" söyleyince, Bayar; Meclis'te çoğunluğun Paşa'yı istediğini
belirterek aday olmasını önermiştir. Ancak Fevzi Paşa, "ben politikadan uzak or
dumla sizlere yardımcı olacağım. Asla bir müdahale ve karışıklık beklemeyin "
diyerek öneriyi kabul etmediğini belirtmiştir. 7 Ancak ordu içinde İsmet İnönü
/
2
3
4
5
6
7

İnönü, Defterler, s.255
Turan, a.g.e., s. 129
Soyak, a.g.e., s. 758.
Atay, a.g.e., s. 500
İsmet İnönü, a.g.e., s.254
Asım Gündüz, Hatıralar, İstanbul, 1973, s.216
Gündüz, a.g.e., s.217
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taraftarı çoktu. Birinci Ordu'da Kolordu ve tümen komutanlarıyla yapılan toplan
tı da, dünyada ki gelişmeler de göz önüne alınarak İnönü'nün Cumhurbaşkanı ol
ması kararlaştırılmıştı.1
Atatürk'ün sağlığını yakından izleyen İngiltere ve Fransa büyükelçileri de
Atatürk'ten sonra kimin Cumhurbaşkanı olacağı üzerinde dikkatle duruyorlardı.Bunlara göre iki alternatif vardı. Birincisi İsmet İnönü ikincisi ise Mareşal Fev
zi Çakmak'tı. Zaman zaman Fethi Okyar'ın da adının geçtiğini duyuyorlarsa da
özellikle İngiliz diplomatları Ona pek fazla şans tanımıyorlardı. Hatta Fethi
Bey'in Cumhurbaşkanı olmasının içerde çatışmalara yol açabileceğinden kaygı
duyuyorlardı. Büyük bir olasılıkla İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçileceğin
den emin gözüküyorlardı.2 Bu nedenle 4 Nisan 1938'de Prens Bahaeddin
Sami'nin Atatürk'ün ölümünden sonra, Türkiye'de saltanatın yeniden kurula
cağını, Türkiye'nin başına Almanya yanlısı Abdülmecid'in yerine İngiltere yan
lısı bir Halife-Sultanın (yani kendisinin) getirilmesi için İngiltere Dışişleri
Bakanlığına yaptığı başvuruyu bile ciddiye almamıştı.3 Çünkü ulus egemenliğine
dayalı olarak halkın katılımıyla kurulan Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk'ten son
ra da yaşayacağını, ülkede herhangi bir sarsıntıya izin verilmeyeceğini
anlamışlardı. Zira İngiliz Büyükelçisi Dışişleri Bakanı Tevfîk Rüştü Araş ile yap
tığı bir görüşmeyi 4 Ağustos'ta Londra'ya bildirirken "Bir talihsizlik eseri olarak
Atatürk ölse bile, memlekette karışıklık çıkmayacağına ve rejimin eskisi gibi nor
mal devam edeceğine Dr. Araş beni temin etti. Atatürk Cumhurbaşkanlığı için
kendi halefini kendi gösterirse, Türkiye 'nin bütün yöneticileri bunu oybirliğiyle
kabul edeceklerdir; halef göstermezse Onun yerini kimin alacağı konusunda
yöneticiler kendi aralarında anlaşmaya varmış bulunuyorlar. İsmet İnönü 'nün
seçileceğini tahmin ediyorum. Araş bunu açıkça söylemedi, bende sormadım.
Herhalde, Cumhurbaşkanlığına gösterilecek aday konusunda Türk liderleri
arasında oybirliği vardır" diye yazmıştı.4
Atatürk'ün girdiği son koma üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli
önlemleri almıştı. Atatürk'ün ölümü halinde bir iktidar boşluğu yaratmamak ve
meclisin hemen toplanmasını sağlayabilmek için Ankara dışında ki milletvekil
lerinin Ankara'ya gelmeleri bildirilmişti. Nitekim, Atatürk'ün vefatı üzerine Baş
bakan Celâl Bayar da hemen Ankara'ya dönerek Bakanlar kurulunu toplamıştır.
1
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4

Gündüz, a.g.e., s.218
Şimşir, a.g.e., s. 78 vd.
Şimşir, a.g.e., s.80
Şimşir, a.g.e., s.82
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Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı vekili bulunan Meclis başkanı Abdülhalik
Renda da şu bildiriyi yayınlayarak Meclisi 11 Kasım 1938'de toplantıya çağır
mıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetinden :
Reisicumhur Atatürk'ün milleti mateme garkeyleyen zıyaı dolayısıyla
Teşkilât-ı Esasiye Kanununun 34 üncü maddesi mucibince yeni Reisicumhur intihab edilmek üzere teşrinisaninin on birinci cuma günü saat on birde Büyük Mil
let Meclisini içtimaa davet ederim.
Reisicumhur Vekili ve
Büyük Millet Meclisi Reisi
M. A. Renda
11 Kasım 1938 Cuma günü Meclis Genel Kurulu toplanmadan önce, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu toplandı. Başbakan Celâl Bayar, Cumhurbaşkanı
adayını saptamak için milletvekillerinin özgür iradelerini kullanmalarını istedi.
Toplantıya katılan 323 milletvekilinden 322'si İsmet İnönü'ye oy verirken, Hik
met Bayur Celâl Bayar'a oy verdi. Oylamanın ardından Meclis Genel Kurulu top
landı. Başbakanlığın şu yazısı okundu:
Büyük Millet Meclisi Yüksek Huzurlarına
Ankara mebusu Reisicumhur Atatürk 'ün, müdavi ve müşavir tabiplerinin ver
dikleri ilişik raporda gösterildiği veçhile son teşrinin sonuncu perşembe günü
saat 9 dakika 5 'de terki hayat ettiklerini onulmaz acı ve teessürlerle arzederim.
11 XI1938
Başvekil
C. Bayar
Rapor
Reisicumhur Atatürk'ün umumî hallerindeki vehamet, dün gece saat 24'de
neşredilen tebliğden sonra her an artarak bu gün, 10 İkinciteşrin 1938 Perşem
be sabahı saat dokuzu beş geçe Büyük Şefimiz derin koma içinde terki hayat et
mişlerdir
Prof. Dr. Neşet Ömer Irdelp
Prof. Dr. Mim Kemal Öke
Dr. Nihad Reşad Belger

10 İkinciteşrin 1938
Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden
Prof. Dr. Hayrullah Diker
Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter
Dr. Memed Kâmil Berk
Dr. Abravaya Marmaralı
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Bu belgeler okunduktan sonra Meclis Başkanı Abdülhalik Renda şu konuş
mayı yaptı:
Çok sayın arkadaşlarım, Büyük halaskarımızın ölümünden hepimizin ve
bütün milletin duyduğu elemin ne kadar büyük ve derin olduğunu dünden beri
gerek kendimizde ve gerek millette gördüğümüz büyük acılarla anlıyoruz.
Bugün burada bunun için çok söz söylemek imkânı, Teşkilât-ı Esasiye
Kanununun bize emrettiği vazife dolayisile yoktur. Bunun başka bir güne talikına
müsaadenizi rica ederim. Teşkilât-ı Esasiyenin emrettiği vazifeyi ifa etmek, o da
bizim için büyük bir vecibedir. Bu vazifeyi ifa etmeden evvel çok aziz ve büyük
ölünün hatırasını tebcilen ayakta, beş dakika sükut ile, kalmanızı istirham ederim.
Saygı duruşu bittikten sonra başkan Anayasanın 34 üncü maddesi gereğince
Cumhurbaşkanı seçimine geçileceğini belirtti ve oy kullanımına geçildi. Oy ver
me işi bitince 9 kişilik bir ayırma grubu oluşturuldu. Oyların ayırımı bittikten son
ra durum bir tutanakla meclis başkanına sunuldu. Oylamaya 348 milletvekilinin
katıldığı ve oy birliği ile Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkan
lığına seçildiği belirtildi.
İsmet İnönü'yü and içmek üzere meclise çağırmak için 20 dakikalık bir ara
verildi. Yirmi dakika sonra İsmet İnönü Meclise gelerek and içti ve şu konuşmayı
yaptı:
Büyük Türk milletinin muhterem vekilleri,
Arkadaşlığınızla müftehir olan, şerefli vazifenizde kendi nefsi için bahtiyarlık
bulan bu arkadaşınıza Devletin en yüksek vazifesini tevdi etmek teveccühünü gös
terdiniz. Sizlere çok ve samimi şükranımı takdim eylerim.
Şimdiden omuzlarımda hissettiğim ağır vazifeyi ifa ederken, tek istinadım,
Büyük Türk milletinin itimadı ve bunun, sizin yardımınızla ve sizin dilinizden
ifadesi olacaktır.
Bu anda Atatürk'ün hatırası teselli bulmaz acılarla dolu olan kalbimizin aziz
timsalidir. Atatürk'ün fevkalâde hizmetlerini bu günkü Türk Devletinin bünyesin
de tam ve temiz eserler olarak tecessüm etmiş görüyoruz. Kadir bilen ve büyük
evlâd yetiştiren milletimizin yüreğinde, Kemâl Atatürk adı, sevgi ve hürmet için
de ebedî olarak yaşayacaktır. Şükran ve tazim hislerimi söylemeğe çalışan söz
lerimin sizin muhabbet ve takdir duygularınızı da aksettirdiğine kaniim.
Muhterem arkadaşlar; Devlet ve milletimizin insaniyet ve medeniyetin asil
hedeflerine doğru durmadan ilerleyip yükseleceğine kati inancım vardır.
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Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz. Türk vatanının
bölünmez, hiç bir tecavüze tahammül etmez, hiç bir zor karşısında millî hakların
dan vazgeçmez mahiyeti, her zamandan ziyade taze ve canlıdır.
Türk milleti Devlet kurmak, vatan korumak kudretinde kendi cevherindeki
kıymet ve faziletlere istinad eden yapıcı ve yaratıcı bir millettir.
Sulh ve terakki yolunda bütün gayretlerini asil bir surette vakfetmiş olan mil
letimiz mecbur olursa, kendisi ve şanlı ordusu geçmiş kahramanların hayran
lığını celbedecek yeni kahramanlarla dolu olan fedakâr göğsünü en parlak zafer
lerle süslemeğe hazırdır.
Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine yükseltmiş, Türk
milletine en kısa yoldan temiz cemiyet hayatını, feyizli terakki yollarını açmış
olan inkılâblar, kalb ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır.
Arkadaşlarım,
Millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa olunmasını emel edinmek başlıca kaygımızdır.
Sükûn, istikrar ve emniyet içinde çalışmaktan başka arzusu olmayan mil
letimizi anarşiden ve cebirden uzak, bütün vatandaşlar için müsavi bir emniyet
havası içinde bulundurmağı, Cumhuriyetin en kıymetli nimeti biliyoruz.
Vatandaşlar arasında muhabbeti genişletmek ve derinleştirmeği, en şerefli
vazife sayıyoruz.
Arkadaşlar,
Türk milletinin en feyizli hazinesi Büyük Millet Meclisidir. Geçmişte büyük
zorlukları yenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, gelecekte de büyük saadet
lerin, zafer ve muvaffakiyetlerin başlıca kaynağı olacaktır.
İsmet İnönü'nün deyimiyle Fethi Okyar'ın "fitneye" iltifat etmemesi,1 Fevzi
Çakmak'in İsmet Paşa yanında yer alması, Celâl Bayar'ın sağduyulu bir politika
izlemesi seçimde İnönü'yü alternatifsiz bırakmış ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi iktidar boşluğu oluşturmadan, herhangi bir karışıklığa meydan vermeden
Cumhurbaşkanlığı seçimini başarıyla tamamlamıştır.
İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Celâl Bayar Başbakanlıktan is
tifa etmiştir. Ancak İsmet İnönü onu yeniden Başbakanlığa atayarak Bayar'ın yap
tığı jeste karşılık vermiştir. Bayar aynı gün (11 Kasım) hükümetini oluşturarak
Cumhurbaşkanı'nm onayına sunmuştur. İçişleri ve Dışişleri bakanları dışında es1 İnönü, Defterler, s.254
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ki hükümet üyeleri yeni hükümette de görevlerini sürdürmüşlerdir. Yeni
hükümetin hazırladığı Hükümet Programı 16 Kasım'da Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne sunularak kabul edilmiştir.Artık sıra Atatürk'ün cenaze törenine gel
mişti.
3. ATATÜRK'ÜN CENAZE TÖRENİ
3.1. Hazırlıklar
Atatürk'ün vefatı üzerine yapılacak törenlerin giderlerini karşılamak üzere
bir kanun teklifi hazırlandı ve 14 Kasım 193 8'de bu teklif görüşmeye açıldı. Mil
letvekillerinin Atatürk hakkında ki duygu ve düşüncelerini yansıtması ve
Atatürk'ün çeşitli özelliklerini belirtmesi açısından oldukça önemli olan bu
konuşmalar tutanaklara şöyle yansıdı:
Ali Muzaffer GÖKER (Konya) : Sayın arkadaşlar; büyük bir matem için
deyiz. Atatürk 'ü kaybetmekten büyük keder olur mu? Türk milleti, onun siz sayın
mümessilleri pek iyi bilir ve bilirsiniz ki, Türk milleti çok vakurdur ve iradesine
hâkimdir, kederini için de saklar. Fakat bu sefer kederi, irademizin hududunu aş
tı ve gözlerimizle bütün Türk milletinin gözünden acı yaşlar aktı ve akıyor. Başka
türlü olabilir mi? Atatürk'ün ve onun eseri etrafında demirden bir çember gibi
toplanmış olan Türk milleti, onu arasında görmediği için duyduğu acının hududu
olur mu?
O, Büyük insan Türk milleti için, bütün dünya için neler yapmadı, Türk mil
letini kurtaran, ona bir vatan yaratan bu büyük Türk evlâdı bizim için neler yap
madı.
Aziz arkadaşlar; hepimiz pek iyi biliriz. O, yalnız milleti için çalışmadı. Tür
kün en eski zamanlarından beri yaratıcı dehası ile bin bir medeniyet kurmuş ve
bunu dört bir tarafa götürerek insanlığın saadeti ve medeniyetin terakkisi için öl
çüsüz hizmetler yapmış olan büyük Türk ırkının unutulmaya yüz tutmuş olan deha
ve kudretini bin bir fazileti ve bütün milletle beraber inkılâb ve savaş alanların
da yeniden dünyaya tanıttıran o değil mi?
Tam mânasile müstakil ve millî hakimiyete ve sevgiye dayanan kuvvetli bir
Devlet kurmak suretile dünya politikasında yurdumuz için zaman, zaman yer al
mış ihtirasları, ihtilâf mevzularını kökünden koparıp atan, yakın Şarkta, ön As
ya 'da mütekabil hürmet üzerine kurulmuş bir emniyet ve sulh havası yaratan her
tarafa Türkü sevdiren ve saydıran o değil midir ? Hangisini sayayım
'
Arkadaşlar; Atatürk'ün bu kadar büyük bir eseri nasıl kuvveden file çıkar
dığını bilmek lâzımdır. Bu zaten bir sır değildir. Müteaddid defalar o bu sırrı
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memleketine, millete tevdi etti ve dedi ki; Türk milleti kadirşinastır. Türk milletine
kendini sevdirmek için evvelâ ve her şeyden evvel Türk milletini sevmek lâzımdır.
Onu sevdikten sonra hayatını, çalışmasını, her şeyini onun emrine tahsis ettikten
sonra o sevgisini esirgemez ve bu suretle insan Türk milleti ile beraber neler yap
maz ve neler yapmamıştır.
Atatürk'ün bu dersini, Atatürk'ün Türk tarihinden çıkarılmış olan bu hakikati
bize ifâde etmesi yerinde idi ve zaten bu, arkadaşlar, sizler için, sayın millet
mümessilleri için, bir sır değildi. Sizler müteaddid defalar onun irşadile Türk mil
letine taallûk eden kararlarınızı Türk milletinin tarihinden, realiteden ve hakikî
menfaatlerden mülhem olmak üzere aldınız. Kuvveden file çıkardınız.
Arkadaşlar, fani Atatürk hayata gözlerini kapadı. Ona sordular, müteaddid
defalar söylendi. Sizden sonra ne olacak? O dedi ki, benden sonra Türk milleti
işin başındadır. Benim eserim ona emanet edilmiştir.
Arkadaşlar, Atatürk'ün, vatanı kurtarmak ve inkılâbı yaratmak için takib et
miş olduğu yolu hep biliriz. Fani Atatürk aramızdan ayrıldıktan sonra aynı yol
dan yürümek suretile ilk kararını verdi. Onun ölümile boş kalan Cumhur riyase
tine milletin kalbini ve inkılâb tarihini yoklayarak bir namzed seçti, bu ağır va
zifeyi ittifakla İnönü 'ye verdi.
Atatürk müsterih ol! Milletin eserinin başında nöbet bekliyor ve bu daima
böyle olacaktır.
Rasih KAPLAN (Antalya) : Atatürk, büyük insan; ne mutlu sana, mutlu
olarak doğdun, mutlu olarak tahsil hayatını arkadaşlarının arasında mümtaz
olarak bitirdin, hayata, millet hizmetine böylece girdin. Günlerin, daima şerefle
ve altın yazılarla, Türk milletinin tarihinde yer alacak menkıbelerle dolu bir
surette geçti. Aramızdan çekilmen, bu gün şu fani âleme veda ederek daha geniş
bir âleme göçmen, bütün dünya milletlerini Türk milletile beraber senin mate
mine iştirak ettiriyor. Ne mutlu sana Büyük insan. Bütün dünya milletleri acımıza
iştirak ediyor. Bizimle beraber Atanın yasını tutuyor. Atanın büyüklüğü önünde
bütün, Türk milletile beraber, dünya milletleri onun büyüklüğünü sayarak, onun
yaptığı işlerin azametini sıralayarak ona tahsis ettikleri yazılan ve bizim
matemimize iştirak için gösterdikleri yüksek alâkalar Türk milletinin yetiştirdiği
evlâdın ne kadar büyük, ne kadar kıymetli olduğunu ve yaptığı hizmetlerle ken
dini bütün dünyaya nasıl tanıttığını gösteriyor.
Arkadaşlar, tarihte çok büyükler gelmiş geçmiştir. Fakat Atamızın büyüklüğü
o kadar büyüktür ki... Türk milleti nerede sıkışmışsa oraya yetişmiştir. Trablusgarb 'de mi ararsın, Çanakkale de mi ararsın. Bilhassa son istiklâl mücadelesin
de Türk ulusunun başına geçerek ona şerefli istiklâl zaferini kazandırmıştır. On827

dan sonra Türk ulusunun, Türk yurdunun'yükselmesi için, bütün milletler arasın
da Türk milletinin lâyık olduğu mertebeyi bulması için, onu her yerde, Türk mil
letinin önünde, muzaffer kumandan, muzaffer siyasî olarak görüyoruz. Bu gün
Ata, yaptığı inkılâblara, kurduğu müesseselere iman ederek, emniyet ederek
aramızdan çekilmiştir.
Bu emniyet ve itimadı şu Meclis, geçen gün geçirdiği tecrübe ile, bütün dün
yaya karşı gösterdi. Onun için ne mutlu Büyük Ata sana. Seni, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak Meclisi ilk açtığın gün, isim verdiğin bu Meclisle sen hakika
ten, seni takib edecek bir Meclis kurmuşsun. O Meclis, senin eserini, daha ilk an
da koruyacağını büyük kararlarile bütün dünyaya karşı göstererek kanaatini iz
har ederek meydana çıktı. Onun için Büyük Ata ne mutlu sana. Kurduğun eser
daima bütün milletler arasında gıpta edilecek, hayretle ve hürmetle görülecek
vaziyette yaşıyor ve yaşayacak.
Milletin genci, ihtiyarı, çocuğu, anası, babası, okumuşu, okumamışı, en hücra köşelerden tutunuz da en büyük şehirlere gelinceye kadar günlerden beri
Atasının matemile yaşıyor. Ne kadar ve ne kadar kendisine tazimlerimizi, minnet
hislerimizi duyurmak için ağlasak, sızlansak yeridir. Son söyleyeceğim; Ata biz
Türk milleti ve Türk ulusu, hepimiz senden razıyız, sen bize hiç kimsenin yapa
madığı ve yapmayacağı hizmetleri yaptın. Allah da senden razı olsun.
Muhiddin Baha PARS (Ordu) : Aziz kardaşlarım! bu gün bu hitab tamamile
yerindedir. Size ve bütün millete aziz kardeşlerim diyorum. Eskiden de böyle hita
beler yapıldı. Fakat bugünkünün manası başkadır. Bugün 3 yaşındaki çocukla 80
yaşındaki ihtiyarın ayni göz yaşları döktüğünü, bir kardeş gibi bir baba için ağ
ladığını görüyoruz. Dünyada ilk defa olarak 3 yaşındaki çocukla 80 yaşındaki ih
tiyar kardeş oluyor. Hastalık başladığından beri çektiğimiz ıstırablar, 5 günden
beri her evin penceresinden, her sokağın köşesinden, her mektebin bahçesinden
ve her Türkün kalbinden fışkıran hıçkırıklar bizi birbirimize bir kere daha ve
daha çok bağladı. Büyük Atatürk'ün 6 aydan beri eridiğini, yavaş yavaş müthiş
akıbete yaklaştığını yaşlı gözlerle görüyorduk. Fakat onun iradesinden o kadar
emindik ki, o büyük irade bu müthiş hastalığı ve insafsız eceli bile durdurabilir
diyorduk. Evet arkadaşlar bu çok görüşüldü ve çok yazıldı. Onun iradesi istiyor
duk ki, insafsız ve onulmaz hastalığı, yenilmez eceli de mağlûb etsin. Bu hal ona
gösterdiğimiz itimadın, sonsuz itimadın en büyük delili addedilse sezadır. Fakat
ne yapalım ki, Allah 'in ve tabiatın dediği oldu.
Fani Atatürk için, her fani için olduğu gibi, nihayet müthiş âkibet tecelli etti.
Ölüm. Fakat Allah ta, tabiat ta bilsin ki ölüm hiç bir zaman bu kadar zalim, bu
kadar muzlim olmadı, ölüm, hiç bir zaman dünyada bu kadar umumî teessür
uyandırmadı, ölüm, hiçbir zaman kanlı gözyaşlarile bu kadar birlik vücuda getir828

medi. 18 milyon Türkün, vatanın her tarafından yükselen hıçkırığı, teessürümüzü
göstermeğe kifayet etmiyor. O kadar büyük adama, bu kadar büyük milletin mer
siyesi ancak bu kadar azametli olabilirdi. 18 milyon Türk, 3 yaşından 80 yaşma
kadar, aynı teessürle ağlıyor, aynı azap ve ıstırabı çekiyor. Bütün dünya da böyle
. Biz o Türk olduğu için iftihar ediyoruz, insan olduğu için de dünya iftihar etti.
Matemini müşterek tutuyoruz. Biz babamızı, şefimizi, Atatürk'ümüzü kaybettik.
Dünya da en büyük adamını kaybetti. Bizimle matem tutan medenî âleme buradan
teşekkür etmeği bir vazife bilirim. Fakat şunu söylemeyi bir vazife bilmekteyim:
fanı Atatürk öldü .. Cismi, fanı olan cismi aramızdan ayrıldı fakat ruhu müebbeddir, kalblerimizde yaşıyor. Dünya bilsin ki Türk milleti dahi Atatürk gibi on
dan aldığı kuvvetle, kalbine doldurduğu muhabbetle, kalbine yığdığı ruh ve ener
ji ile onun gibi hareket edecek vatanı için onun emrettiği gibi kıskanç olacak hay
siyetini, şerefini, onun istediği, arzu ettiği gibi muhafaza edecektir. Dünya bilsin
ki haysiyeti, şerefi dahilinde Türk milleti Atatürk gibi sulh koruyucusu olacaktır.
Atatürk'ün gittiği yoldan gitmek bizim vazifemizdir. Fakat bu yeisli günlerde bu
çok kederli günlerde dünyanın bilmesini istiyoruz ki yeisimiz, füturumuz çok sev
diğimiz bir babayı ne diyeyim onun en büyük vasfı Atatürk'tür, Atatürk'ü kaybettiğimizdendir. Yoksa maziye bakan gözlerimizi istikbale çevirdiğimiz zaman istik
balimizden dün olduğu gibi eminiz. Biz Atatürk'ün bu günkü nesli onun sayesin
de iki kere Türk olduk, iki Türk kadar kuvvetliyiz, vazifemiz onun bize bıraktığı
emaneti onun istediği gibi, muhafaza etmektir. Onu yapmak için de bir an geri
durmayacağız. Burada bir küçük çocuğun feryadını hatırlamaktan kendimi
alamıyorum. Zavallı çocuğa o zaman demiştik ki; yavrum, sen daha küçüksün, el
bette görürsün, zavallı göremedi...
Geçen sene manevra için Aydın'da idik. İstasyonda Atatürk'ü bekliyordum.
Mektebler toplanmış, halk birikmişti. Beş altı saat bekledikten sonra, Atatürk'ün
treni durmadan geçti gitti. Bir hıçkırık duyduk. Yedi yaşında bir kız çocuk dur
madan ağlıyordu. Yanına gittik, ne var yavrum? Annesi izah etti: Atatürk'ü gör
mediği için ağlıyordu. Ne bilirdik bir daha onu, Atayı göremeyecekti. Artık biz de
göremeyeceğiz. Zavallı yavruya teselli verdik, çocuksun dedik, daha küçüksün o
da aslan gibidir. Büyürsün, ne vakit olsa görürsün. Çocuğun ismini bilmiyorum.
Fakat zavallı yavru göremedi.
Zamanında yaptıklarını okur, anlar, dinler, o da görmüş gibi olur. Atatürk'ü
hepimiz ne kadar severdik, ne kadar severdik, malûm, fakat kim derdi ki anası,
babası öldüğü vakit gülen üç yaşındaki çocuk Atatürk'ün öldüğünü işitince hıç
kırarak ağlasın, kim derdi ki kötürüm yatağında yatan ihtiyar ile üç yaşındaki bir
çocuk büyük ölü için ayni teessürü duysun.. Kim derdi ki on sekiz milyon Türkün
başında bulunan bir Reisicumhurun ölümü dünya için azim bir hâdise olsun.
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Onu müebbeden kaybettik, cismini kaybettik. Ruhu daima içimizde yaşayacak
birbirimizi gördükçe onu hatırlayacağız. Yaptığı eserleri gördükçe onu hatır
layacağız, her iyi iş yapıldıkça onu hatırlayacağız ve yalnız biz değil evladlarımız
da, onun müebbet hatırasile yaşayacak, onu evladlarımız da bizim gibi hürmetler
minnetle ve hatta bu günkü gibi sırası gelince göz yaşlarile hatırlayacaktır.
Atatürk öldü. Büyük namı Türk milletile, müebbet Türk milletile ebediyete
kavuşsun, ebediyete mazhar olsun. Allah size de, millete de, ne diyeyim, tahammül,
sabır ihsan etsin ve Allah bu milleti Atatürk'ün istediği saadetlere kavuştursun.
Emin SAZAK (Eskişehir) : Evvelâ Atatürk'ün yüksek ruhu önünde hürmet
le, tazimle eğilirim.Atatürk'ün, bu milleti ne halde bulup, nasıl meydana getirdiği
hakkındaki sözleri bütün arkadaşlar söyledi. Dünyada da bunu bilmeyen yoktur.
Yalnız, bana atî için dahi emniyet veren bir ciheti huzuru âlinizde söylemeden
geçemeyeceğim. Atatürk'ün ziyama ağlarken kendi ruhuma baktım. Bu kadar
sarsılmadan sonra bu milletin hali ve istikbali ne olur ki endişesini bir an için
hatırladım. Bir de baktım ki, Türk milletini o yetiştirmiş, gideceği yolları açmış
ve o millet açtığı yoldan yürüyor ve yürüyecektir. Ruhu şad olsun, Ulu Atatürk en
büyük vazifesini yapmıştır. Müsterih olarak yatsın. Allah onun ruhunu en kudsî
ulviyete eriştirsin.
Hikmet BAYUR (Manisa) : Büyük kurtarıcımızı, büyük koruyucumuzu,
büyük şefimizi, büyük önderimizi, büyük arkadaşımızı ve içimizdeki en büyük kal
bi kaybettik. Türk milletinin cevherini kendi dehasile birleştirip azamî surette
verim alan büyük adamı kaybettik. Türk tarihi kadar büyük, yeni devirler yarat
mış, dünyayı alt üst etmiş ve yeniden büyüklükler yaratmış tarih yoktur. Bu büyük
adam tarihin bir devrini kapattı yeni bir devir açtı. Sade Türk tarihi için değil,
cihan tarihi için de öyledir.
Tarihimizin son safhalarında her mühim vakada onu ilk safta görüyoruz.
Daha mektebde iken Abdülhamid'in öldürücü idaresine karşı tertibat, teşkilât
yapanlar içinde buluyoruz, sürülüyor. Ondan sonra meşrutiyet oluyor. Meş
rutiyette ilk esaslı noktayı gören adam oluyor. Meşrutiyet olur olmaz İttihad ve
Terakki Cemiyeti içinde, ordu politikadan ayrılsın diye ilk o çalışmağa başlıyor.
Bazılarını da o kadar kızdırıyor ki, kendisini öldürmek istiyorlar, tertibat alını
yor. Ondan sonra Çanakkale 'de görüyoruz. Cihanın mukadderatını değiştirmek
için büyük Devletler Çanakkale 'ye hücum ediyorlar. Orada Türk askerînin, Türk
milletinin emsalsiz cevheri o büyük adamın dehasını buluyor. Birlikte düşman
hücumunu durduruyorlar, büsbütün yeni bir târihî safha açılıyor. Bunun ne kadar
büyük bir safha olduğunu, cihan tarihinde ne kadar tesirler yapacağını ve
Atatürk'ün ne kadar büyük bir kumandan olduğunu en iyi görmüş, yazmış olan830

lar, gene oradaki düşmanlarıdır. Biz bile o kadar sarih ifade edememişizdir ve on
lar bunu daha bu günkü dostluk kurulmadan çok evvel yazmışlardır.
Ondan sonra mütareke oluyor. Mütareke olur olmaz mukavemet göstermek
lâzım geldiğini, felâkete rağmen bundan ürkmemek lâzım geldiğini ilk olarak
Hükümete o yazıyor. Kumandanlıktan çıkıp İstanbul'a gelirken o vakit Eskişehir
mutasarrıfı olan Zekâi 'den, sancakta ne kadar silâh olduğunu soruyor. Felâket
anında ve herkes bunalmış iken doğru yolu buluyor.
Bütün dünyayı yenmiş olan cihan galilblerine kafa tutabiliriz düşüncesile on
lardan uzak Anadolu 'da bir Hükümet kurulmasını tasavvur ediyor ve işe girişi
yor. Herkesin başını düşündüğü; şurada burada çalıştığı bir anda o ne türlü
hareket edilmek lâzım geldiğini keşfediyor. Bunun en iyi şahidleri de yine ec
nebilerdir. Erzurum 'da silâh toplamakta bulunan İngiliz miralayı hatıralarında
diyor ki, yeni müfettiş gelinceye kadar silâhları topluyorduk. O geldikten sonra
artık silâh alıp İstanbul'a gönderemiyoruz.
Ondan sonra Millî mücadele başlıyor, Hükümeti merkezde kuruyor ve sağ
lamlaştırıyor, ondan sonra ordunun başına geçiyor iki buçuk asır evvel
Viyana 'dan beri gerisin geriye gelen Türkün aksi talihini Sakarya 'da durduruyor.
Yeniden ileri hareket başlıyor ve tarihte misli olmayan bir zafer kazanıyor. Af
yon 'la İzmir arasında kendisinden kuvvetli bir düşmanı tamamile mahvediyor.
Bütün askerî tarihlerde örnek olarak gösterilen Kan muharebesinden daha kuv
vetli bir Dumlupınar zaferi yapıyor. Bundan sonra baş döndürücü inkılâblar baş
lıyor. Cihan galiblerine Türkün hakkını tanıttıktan sonra asırlardan beri Türkü
zincirlerle bağlamış olan bütün eski kayıdları ortadan kaldırıyor, dini dünyadan
ayırıyor. Milletin yarısına öbür yârısile eşitlik veriyor, analarımızı, kız kardeş
lerimizibize akran yapıyor, kanunlarımızı, hukukumuzu, her şeyimizi değiştiriyor,
asrileştiriyor, modernleştiriyor. Ö vakte kadar geri, iki asırdan beri alay edilmeğe
lâyık addedilen Türk milletini herkes şerefli bir millet diye telâkki ediyor ve artık
Türk'le alay etmek, Türkü hakir görmek, Türk'ü tahkir etmek dünyada unutulu
yor, bilâkis Türk, en şerefli milletlerden sayılıyor. Daha evvel Avrupa 'da ve dün
yada milliyetini saklamayı düşünen bir çok kişiler Türk olmasalar bile Türk 'üz
demeye başlıyorlar.
Sonra bize tarihimizi öğretiyor. Türk tarihi kadar ihmal edilmiş hiç bir şey
yoktur. Onu inceliyor, tedkik ediyor, görüyor ki; birçok Avrupa âlimleri Türkün
bütün medeniyetin başında olduğunu bulmuşlar, fakat bir türlü itiraf etmek is
tememişlerdir. Bundan başlayarak tarihi derinleştiriyor ve evvelâ bize gösteriyor.
Sonra herkes itiraf ediyor ki, ilk medeniyet Türk medeniyetidir. Medeniyette Türk
bütün milletlerin babasıdır.
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Ondan sonra asırlardan beri ihmal edilmiş olan bu memlekette bir kaç asır
geri kalmış olan bu memlekette ekonomik inkılâb yapıyor. Yavaş yavaş kuvvetli
bir sanayi kuruyor ve gösteriyor ki, biz yalnız memur ve asker olmak için yaratıl
mış değiliz. Dünyâda mevcud bütün faaliyetlerde muvaffak olabileceğimizi gös
teriyor. Hem de bunu en müthiş iktisadî buhranın bütün dünyayı sarstığı bir
zamanda yapıyor.
Ondan sonra, cihanda büyük harbden sonra teessüs eden muvazene bozul
maya başlıyor. Bir takım Devletler yeni yeni menfaatler temine kalkışıyorlar ve
muvaffak olmağa başlıyorlar. Derhal Atatürk, o devrin icabı olarak Türkiye'yi de
bu devletler gibi, yeni yeni menfaatler temin eden, büyüyen, ilerleyen bir millet
olarak ortaya atıyor. Boğazlar mukavelesini lehimize değiştiriyor, Hatay mese
lesini bildiğimiz gibi hallediyor ve oradaki 100 binlerce Türk'e istiklâl temin
ediyor. Binaenaleyh dünyada bir taraftan büyüyen, ilerleyen Devletler, bir taraf
tan gerileyen Devletler varken, büyüyen, ilerleyen ve kazanan Devletler arasında
Türkiye'yi bulunduruyor. Bunları yaparken düşmanlarının da gönlünü alarak
yapıyor. Kimseyi aleyhimizde söyletmiyor; hem biz menfaatler temin ediyoruz
büyüyoruz, dinamik devletler arasında yer alıyoruz, hem de bundan muhtelif
şekillerde mutazarrır olanların dostluğunu perçinlemiş oluyoruz. Zannederim ki
bu kadarını hiç kimse yapamamıştır. Kendilerine menfaatler temin eden diğer
dinamik Devletleri ele alırsak görürüz ki, her muvaffakiyetleri üzerine düşman
ları kat kat düşman olmuşlardır. Türkiye böyle değildir, hem kazanmıştır ve hem
de kimden kazanmış ise o daha ziyade dostu olmuştur.
Devlet adamlarının bir hususî hallerini ele alırsak şunları görürüz:
O en müşfik bir arkadaştı. Her hangi bir arkadaşı, kendisine kederim var
dediği zaman, ona elinden geleni yapmasın ve onun derdile kendi derdi ile olduğu
kadar alâkadar olmasın; bu görülmemiştir. Onun kadar affedici bir Büyüğümüz
olmamıştır. Millî meseleler mevzubahs olurken amansız olurdu. Fakat millî mese
leler vahametini kaybetti miydi derhal babalık, müşfıklik hissi galib gelir ve der
hal affederdi. Bunların yüzlerce misali vardır, içimizde doğrudan doğruya şahid
olanlar vardır.
Her türlü muameleye tahammül eder bir adamdı. Samimî olduğuna kani ol
duktan sonra ne söylerseniz kabul ederdi. Tarih davası en üzerine almış olduğu
ve sökmek istediği bir dava idi. Şahsî bir misal anlatayım. Bu dava başladığı vakit
ben Kabilde bulunuyordum. Yazılan iki kitab bana gelmişti. Ben de bir mütalaa
yazdım, alaylı idi, istihzalı idi. Zira o iki kitabdan kâfi derecede anlayamamıştım.
Ondan sonra Ankara 'ya geldim. Bana bir şey söylemedi, beş altı tane kitab ver
di. Bazı fasılları çizmişti. Bunları oku seninle sonra konuşalım, niçin alay ettin
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bizimle dedi. O eserleri okuyunca haklı olduğunu anladım ve evvelce bunları bil
miyordum dedim, iş o suretle, geçti.
Öğretici, yetiştirici idi. Bir şey sorar, onun hakkında yanlış mütalaa verirseniz
öğretmeğe çalışır, kısa cümlelerle izah ederdi. O kadar kolay doğru yolu gösterir
di ki, iki kelimesi ile aylarca düşündüğünüz bir şeyi aydınlatıverirdi.
Manevî tahamülü kadar maddî tahammülü de harikulade idi. Onun kadar
çalışkan adam görmedim ve onu görünceye kadar da tasavvur ve tahayyül et
medim. Bir işi üzerine aldı mı, üzerinde 24 saat 44 saat 66 saat durmadan çalışır
dı. Ben de kendimi mütehamil zannederdim. Onu gördükten sonra tahamüle hay
ret ettim. Halbuki benden on yaş daha büyük, bu kadar meşakkat çekmiş bir
vücudda, hayret verecek surette çalışırdı. Bir işi eline alır, üzerinde çalışır ve onu
olgunlaştırıp başkalarına maledecek vaziyete getirirse devrederdi ve devamını ve
şerefini onlara bırakırdı, kendisi ise, yeni bir iş alırdı.
Kalb acılığının, kendini sevdiriciliğinin derecesini hepimiz biliriz. Bu sihire
benzer bir şeydi. Bir defa konuştu mu muhatabının kalbini, vasfını derhal kavrar
dı. Bunu hepiniz ayrıca tecrübe etmişinizdir.
O milletine çok güvenirdi. Esasen Türk milleti güvenilecek bir millettir ve o
da ona güvendi. En ziyade kızdığı şeyler nelerdi arkadaşlar? Kendisinden sonra
bu milletin berbat olacağının düşünülmesi, tasavvur edilmesiydi. Bu millet
namütenahi büyüklükler yaratmış ve yaratacaktır, derdi ve aynı zamanda ben bir
gün ölebilirim, şefleriniz vardır, peyda olacaktır, yetişmişlerdir, onların peşinde
gideceksiniz derdi. Ben hayatta oldukça elimden geldiği kadar yeni yeni şeyler
yapacağım. Fakat benden sonra yeise düşmenize katiyen tahammül edemem der
di ve bunu hissettirenlere kızardı.
Kendisinin ne kadar sevildiğine hepimiz mütemadiyen şahid olmaktayız.
Vefatinden üç hafta kadar evvel geçirdiği üç, dört günlük buhran esnasında her
keste duyulan acıya ufak bir örnek göstermeyin; bir kaç kişi otomobilde gidiyor
lar. Aralarında Atatürk'ün sıhhatinden bahsediyorlar, şoför bunu duyuyor, ağ
lamağa başlıyor, otomobili idare edemiyor, sağa sola sapmağa başlıyor, bunu
gören yolcular otomobili durdurmağa mecbur oluyorlar. Daha Atatürk ölmemişti, halkımız bu kadar heyecanlı idi. Öldükleri anda İstanbul'da idim. Beyoğ
lu 'ndan geçerken en büyük emellerini, en büyük hayallerini zirüzeber ettiği in
sanları dahi gördüm, samimî olarak ağlaşıyorlardı. Samimî olarak hepsinin için
de bir durgunluk bir heyecan vardı. O yalnız yendiği milletlerle değil, yalnız Türk
milletinin menfaatini temin için çarpıştığı milletlere onların ferdlerine dahi ken
disine düşman olmaları aklen icab edenferdlere dahi kendisini sevdirmişti.
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Onun söylediği gibi bu millet daima kuvvetli olacak, gitgide daha kuvvetleşecektir. O bunu görmüş ve söylemiştir. Eser yaşayacaktır, büyüyecektir. Bizde
ve ecnebide bazı aklı ermeyenler, Atatürk ölürse ne olacak diyorlardı, bu idare
kalacak mı diyorlardı. Bir kaç gündür bunun cevabını millet verdi, biz de vermek
teyiz, önderlerimizin arkasında bu günkü gibi toplu durursak Atatürk'ün eserleri
dünya durdukça yaşayacak, atmış olduğu tohum ve büyüttüğü ağaç dünyalar dur
dukça yaşayacaktır ve büyüyecektir. Yarattığı yeni çığırda gidecek olanlar nelere
kadir olmazlar. Tarih bize gösterecektir. Önümüzde olanlarla mütesanid yürüye
ceğiz ve büyüyeceğiz. Bu büyümenin bir kısmını biz, bir kısmını da torunlarımız
görecektir..
Benal ARIMAN (İzmir) : Sayın arkadaşlarım,
Bu gün bütün Türkler, bilhassa Türk kadınlığı en kederli, en sıcak göz yaş
larını döküyor. Türk kadınlık tarihinin elem ve göz yaşı dolu siyah sayfalarını
kapayıb, önümüze bembeyaz, nurlu yapraklar açan büyük Atamızı, kıymetli, eşsiz
babamızı kaybettik.
Yakın zamanlara kadar peçelerin, kafeslerin arkasında dünyayı bile görmek
ten men edilen, bir sözle, en ufacık bir suçla, kurduğu yuvadan, çocuklarının
arasından kovulan Türk kadınını yuvasına sahib eden, evlâdına sahib eden, or
dularla kahraman yetiştiren Türk anasını insanlık kurumundaki lâyık olduğu
mevkie çıkaran büyük kurtarıcımız ebediyyen aramızdan ayrıldı. Kayıbımız
büyük, kederimiz büyüktür
Onun ziyama ne kadar yanşak, ne kadar göz yaşı döksek yine azdır.
Atatürk'ün dünyayı aydınlatan eşsiz adı, asırların kanatları üzerinde ebediyete
kadar gidecektir.
Arkadaşlarım; bu gün kalblerimizde kanayan bu büyük yaranın yegâne şifası,
döktüğümüz bu sıcak göz yaşlarının en büyük tesellisi de, Atatürk'ün kıymetli ar
kadaşı aziz İnönü 'yü başımızda görmekten duyduğumuz sonsuz inan, onun kuv
vetli iradesinin ve kıymetli arkadaşlarının kalblerimize doldurduğu çok büyük it
minandır.
Var ol aziz İnönü.
Müsterih ol büyük Atam, senin eserin ebediyen yürüyecektir.
Fuad GÖKBUDAK (Konya) : Aziz ve yetim arkadaşlar; siz vatan işlerinde
istediğiniz kadar rüştünüzü ısbat ediniz. Bu gün her biriniz ve on yedi milyon
vatan çocuğunun her biri, birer yetim halindesiniz, Kamutayınız kararile adına
Atatürk dediğiniz babanız nerede? O aylarca ölümle pençeleşti, mevzuu bu mil
letin ölümü olsaydı mutlak yenerdi, mevzuu kendi şahsının ölümü idi: Yenildi...
Dolmabahçe 'de batan güneş; on yedi milyonu ışıklandıran ve insanlık cihanını
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ziyalandıran büyük deha güneşinin sönüşü; ne can yakan, ne acı bir grubdu. Biz
bu güneşin hâlâ tulûuna doymamıştık, güneşin kemalini gördük, Çanakkale 'den
Hatay 'a kadar zafer şualarile parlayan bu kemal bize yetmedi. Her kemalin bir
zevali var hayır, aczin sembolü olan bu tekerleme; Atatürk neslinin kafasından
kazınmıştır, biz zeval dininin münkirleriyiz! biz Atatürk'le temessül eden kemale
koşarız. Azimetimize kara toprak; mâni olmaktan çok uzaktır. Hakikatin tahlilin
de belki bin Atatürk vardır. Fakat şuurda mutlak iki Mustafa Kemal vardır. Birisi
herkese benzeyen gözlü, başlı, ayaklı, kollu ve karaciğerli Mustafa Kemal. Öbürü
Türk tarihini ebediyetin en son hududuna götürecek olan Kemalizmin Mustafa
Kemali. Kemalizm; dâhi bir Türk recülü devletinin insanlığa açtığı ulusal yolun
ifadesi, millî bir dehanın beşer kurtuluşunu kurmasının kelimesidir. Hasta ve
mağlûb milletler bu iksiri kendi bünyelerine tatbik edince derhal dirilirler. Bu ik
sir ile hasta adam adındaki kendi milleti dirilmiş ve onu model ittihaz ettiğini söy
leyen Avrupa 'nın ortasındaki milletin tarumar ve perişan hali üzerinden kalkarak
nüfusu 80.000.000 'e ve nüfuzu ummadığı mertebeye ermiştir. Onu Iran ve Efgan
hîrzı can ederek kullanıyor, onu mahkûm olan ve kurtulmak isteyen her millet
tereddüdsüz kullanıp kurtulabilir. İsmet İnönü 'nün Reisicumhur olarak ilk nutku;
ferd olarak Kemalizmi hazmetmiş bir insanın çıktığı yüksek şahikayı gösterir.
ingilizlerden Lehlilere kadar bütün garb matbuatı müttehiden, insaniyetin
içinden büyük bir adamın ayrıldığını işaret ediyor, tarihin büyük recülü devleti öl
müşse de Kemalizm beşeriyetin bağrında ve Türk ırkının ebedî taahhüdü altında
millet ve devlet mefhumu yaşadıkça devam edecektir. Hatta onun millet ve devlet
mefhumu haricinde beşerin içine ve izzeti nefsine işleyen ayrı ve hususî kudreti
vardır.
Atatürk'ü en hakikî manasında kimse tarif edememiştir. Bilhassa bizim nes
limiz; Çanakkale'den Hatay'a uzanan zaferler destanını, beşeriyetin yüz akı olan
büyük Türk inkılâbını o büyük Adama lâyık olacak veçhile ne şiirde, ne resimde,
ne musikide terennüm edememiş, bir Türk âlimi onu tam bir ilim gözü ile ihate ve
ifade edememiştir. Atatürk'ün tam ifadesini, Üniversiteden en küçük köy mek
tebine kadar bu gün onun ölümile genç ve çocuk bağırları yanan yeni nesilden
bekliyoruz. Atatürk mevzuu üstünde dehakâr zekâ ışıkları istiyoruz. Biz Çanak
kale senfonisini yaratacak Türk musikisi; Atatürk ruhumuzun en ince yerinde iş
leyecek Türk şiir ve nesri istiyoruz. Atatürk portreleri şuurumuzun derinliğindeki
Atatürk'ü bize göstermelidir. Hukuktan Atatürk inkılâbının sentezini bekliyoruz,
Tıp Fakültesi beşeriyetin karaciğerine imdada koşan ve kurtaran Türk çocuğunu
sen doğurmayacak mısın?
Atatürk ölürse ne yaparsınız? Bu suali geçen nisan ayında bir Beyrut aile sos
yetesinde tesadüfen bulunmuş olan münevver bir Türk kızına sormuşlardı. Türk
kızı cevab vermişti:
835

Bu sualiniz beni can evimden vuran bir azrail sorgusudur. Fakat ben içimin
bütün hicranını uyutarak söylüyorum ki Atatürk ölünce de onun müesseseleri
fasılasız işleyecek, onun lâyetenahi idealine ermek için Türk nesilleri birbirinden
nöbet değiştireceklerdir.
Şimdi Atatürk'ün ölmez bayrağı; zafer parolası ile İsmet İnönü 'nün mübarek
elindedir. İsmet İnönü ki Atatürk 'ün sağ kolu ve Atatürk 'ün bu memlekete en baş
ta ve büyük verimi ve nimetidir.
Sözlerimi bitirirken Büyük Atatürk'ün hastalığı esnasında beşer vüsatinin
bütün imkânları ile büyük adamın baş ucunda heyecan ve imanla aylarca bek
lemiş ve büyük hastaya lâyık olduğu büyük ihtimam vazifesini hakkile görmüş
olan Celâl Bayar ve Hükümetine muhterem ve aziz arkadaşlarımın müsaadeleri
ile Kamutayın derin şükranını sunmak isterim .
Selim Sırrı TARCAN (Ordu) : Çok kıymetli hatib arkadaşlar Atatürk'e aid
söylenmesi lâzım gelen şeylerin hepsini söylediler. Ben, burada, huzurunuzda yal
nız Atatürk'ün bundan üç gün evveline kadar olan hayatının bilebildiğim bir
küçük kısmını söyleyeceğim. Atatürk nasıl konuşurdu... O müstesna şahsiyetin
talâkat ve belagatını, bilmem ki bu aczimle sizlere anlatmağa muktedir miyim.
Onda kendisini dinleyenleri mıknatıslayan bir kuvvet vardı, O insanların doğ
rudan doğruya vicdanlarına hitab eder, en duygusuz olanları, en hissizleri bile
imana getirirdi. Söz, Onun elinde kuvvetli bir silâhtı. Onunla gönülleri fetheder
di. O konuşurken lakırdılar ağzından billur sular gibi çağlardı. O Şimalden
Cenuba, Şarktan Garba akan bir muazzam nehirdi. Bazan sakin, bazan munis
görünen ve bilinemez nasıl bir ilâhî membadan kaynayan bu nehir galeyana gel
diği zaman etrafa köpükler saçan bir Niyagara şelâlesi olurdu.
O herkesin anlayış kabiliyetine göre hitab etmesini bilirdi. Onun
müsahebesinden ihtiyar, genç, kadın, erkek, şehirli, köylü derin bir zevk duyardı.
O en yüksek tanınmış âlimlerle olduğu gibi 4 yaşında masum çocuklarla da
konuşmasını bilirdi, insan onu dinlerken bir ince sazın tatlı nağmelerini işitiyormuş gibi olurdu. Onun dilindeki Türk sazı Bethofen musikisi gibi cihanı alâkadar
ederdi.Bir Türk kadar bir Amerikalı bazan bir İngiliz, bazan bir Fransız onun
belâğati karşısında hayranlık duyduğunu itiraf ederdi. O Büyük Millet Meclisinin
kürsüsünde her yıl senelik nutkunu söylerken mebusların bu sevâka ve dikkatle
dinledikleri ah o görülecek bir manzara idi. O müessir sözlerile bazan düşün
dürür, bazan sevinç yaşları döktürürdü. Onda büyük bir kumandan, müdebbir bir
siyasî, mükemmel bir terbiyeci, emsalsiz bir mürşid hali vardı. Derin bir nüfuzu
nazara malikti. Dünü bilir, bugünü görür, yarını düşünürdü.
836

O kendi ehle kurduğu; Millet Meclisine gelirken bütün Ankara güler yüzünü,
tatlı tebessümünü, canlı bakışını görmek için sokaklara dökülürdü. Mebuslar
candan bağlı oldukları o büyük sevgiliyi yaşa, varol nidaları ile karşılarlardı.
Mecliste herkes yerini işgal eder, localarda ecnebi sefirlerle, onların
refikaları yer alır, halk kendilerine ayrılan mahallere oturur ve biraz sonra istik
lâl marşı çalmağa başlar.
Geliyor, Büyük Şef geliyor, Atatürk geliyor, sesleri duyulurdu. Bütün çehreler
gülüyor. Bilâ istisna herkes şevk ve neşe içinde birbirinin kulağına fısıldıyor:
Geliyor...
İşte büyük kapılar ardına kadar açıldı. Atatürk bir güneş gibi doğdu ve Mec
lis nurlandı. Bir alkış tufanıdır koptu. O ne alkış... O ne içten gelen sevgi ve say
gı. Bunu anlamak için görmek lâzım, işte karşımızda duruyor. Gök mavisi gözleri
birer projektör gibi her çehreyi, en sakin, en yorgun yüzleri bile aydınlatıyor. Bu
sürekli sevinç tezahürüne Büyük Şef vakar ve tevazu ile başını eğerek mukabele
ediyor.
Kırlaşan sarı saçlarını itina ile arkaya taramış, açık parlak alnı bir kat daha
tebarüz etmiş.
Sırtındaki frak zarif endamının hatlarının bütün inceliklerini gösterecek ve en
güzel giyinen bir centilmeni imrendirecek kadar şık.
Sol iç cebinden el kadar küçük beş, on kâğıdı çıkarıp kürsünün üstüne koydu
ve sonra kendine has olan bir nezaketle milletvekillerine taltif kâr bir kaç cümle
sarf ederek söze başladı.
Kelimeleri gayet güzel telâffuz ediyor. Cümleler sarih ve tam olarak bir fikri
ihtiva ediyor. Pür ahenk sesi muhtelif derecelerde bazan yükseliyor bazan iniyor,
önündeki masaya bıraktığı kâğıdlara ara sıra bir göz atıyor. Derinden bakan göz
leri, düşüncelerindeki katiyeti ifade eden elleri ve ince uzun parmaklarının mev
zuu hareketleri sözlerini takviye ediyor. Vatanın istikbaline aid mülâhazalarını
söylerken millet coşuyor, alkıştan Meclisin kubbesi inliyor. Atatürk, o canlı hey
kel hafifçe başını eğerek memnuniyetlerini izhar ediyor. Yine nutkuna devam edi
yor.
Heyecandan, millî gururdan, nefse itimaddan doğan bir itminan ile bu büyük
dâhiye bir kat daha bağlanıyor ve onun memleketin hayrına matuf olan her ar
zusunun husulü yolunda can vermeği cana minnet bildiğini lisanı hâl ile izhar
ediyor.
Büyük hatibin bizleri meclûb eden sözlerinin bütün kıymeti bir kelime ile
hulâsa edilebilir: Feragat.
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işte zannımca Atatürk'ün, bu emsalsiz hatibin bütün büyüklüğü burada. O,
memleketin selâmeti uğrunda fedakârlığı kâfi görmüyor, feragat istiyor ve bunu
önce kendi gösteriyor. Feragat. Bu temiz, bu hırstan, şahsî menfaattan uzak fikir
leri cazib ve canlı bir ifade ile anlatırken o fâni insanlıktan tecerrüd ediyor, baş
lı başına bir vatan oluyordu. Onun içindir ki onu sevenlerin, ona gönül bağlayan
ların muhabbetinde vatan sevgisi beraber tecelli ediyor, vatanın büyük evlâdını
vatanı gibi seviyor ve ona prestij ediyordu.
Atatürk ölmedi ve ölmeyecek, çünkü onun her gönülde bir heykeli var.
Ruşenî BARKIN (Samsung : Aziz arkadaşlar, engin bir matem içindeyiz.
Hududsuz büyüğümüz için söylemek lâzım gelen sözleri benden evvelki hatibler
kâfi mikdarda söylediler. O sözleri tamamlamak için bütün milletin göz yaşları
kâfi mikdarda akmıştır, daha da çok akacaktır. Beni buraya sürükleyen zaruret
onun, kanaatımca en büyük mucizesini tebarüz ettirmektir. Onun en büyük
mucizesi nedir? Niçin böyle duyuyorum, niçin böyle anlıyorum, ona niçin en
büyük mucize diyorum. Sabrınızı suiistimal etmeden bunu izaha çalışacağım.
Arkadaşlar; ben yaşta, aşağı yukarı kısmı küllimiz, ben yaşta olan insanlar;
imparatorluğun üç yüz seneden beri mütemadiyen ters tarafa yürüyen idbar
akınının en son hamlelerini gören insanlarız. Biz öyle günler görmüşüz ki mem
leketin, bu imparatorluğun serhadleripek çok kırpılmış olduğu halde dahi bir ucu
Fizan, bir ucu Yemen, bir ucu Kafkas 'ta idi. Bir ucu da Tuna 'ya varıyordu, öyle
bir devirde o büyük vatanın ışıklı kalan tek bir yerinin kalmadığını da gözümüzle
görmüştük. Nereye aksak karanlık, zulmet çökmüştü. Biz o karanlık günleri türeye
titreye yaşadık, o devrin içinde bilmeyerek bizim çağda bir çocuk doğduğuna
şahid olduk. Onun küçüklüğünü, çocukluğunu pek çoğumuz yakından tanırız.
O kara günler karardıkça o küçük yaş açılmağa başlamıştır. Artık ne hacet,
bütün dünya tasdik ediyor. Memleket battıktan sonra o, bir güneş olarak mem
leketin ufkuna çıktı. Onun sıcağı bütün karanlık noktaları ışıklattı. Evet öyle bir
güneşti ki Türk olsun, yabancı olsun onun huzuruna çıkabilen en yüksek zekâlar
ve kabiliyetler, güneşin karşısında sönen yıldızlar gibi sönmüyorlardı. Bunu inkâr
edecek dünyada hiç kimse yoktur, işte bu güneşi insan olarak aramızda senelerce
gördük. Emirlerini başımızın üstünde tuttuk. Gösterdiği istikamette yürüdük.
Bütün dünyayı hayrette bırakan inkılabları yaparken onu gördük. Onun güzel
yüzünü, mübarek vücudunu her gün temas edercesine yakından görüyorduk. Her
fırsat düşdükçe elini öpüyorduk. Onun madenî sesi her gün kulağımıza geliyordu,
onun güzel bakışları her an üstümüzde çağlıyor, parlıyordu. Atamızdı, ha
yatımızın kaynağı idi, yaşayışımızın en büyük kuvvet membaı idi. En karanlık dal
galar arasında en korkunç hâdiseler karşısında ilk hatırımıza gelen Atatürk idi.
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O var İken, ne olabilir derdik. Burada uzatmağa, açmağa hacet yoktur, vakit vakit
siyaset aleminde mübalâğalı haberler dolaşıyordu, fakat Atatürk var, ne korku
var. Her şey orada idi biz ona temas ederken her gün onu görürken bundan beş
gün evvel onun vücudunun gözümüzün önünden ebediyen ayrıldığını gördük.
Kendisine yakın olmak, arkadaş olmak saadetine mazhar olan bizler onu küçük
yaşından beri tanıyan bizler onun bütün eserlerini gören bizler nasıl oldu da çıldırmadık, çil yavrusu gibi dağılmadık. Herkes bunu bekliyordu. Fakat bizi bugün
birleşmiş bir yumruk gibi onun ruhu yanında milleti bütün istikbale hazırlamış
olan ve hiç korkmadan, irkilmeden, sağa sola sapmadan ilelebed ileri daima ileri
yürütecek olan onun en büyük mucizesidir. Evet gözünü kaparken yürüyen, bir
olun, ben yine varım diyordu. Benim kanaatimce arkadaşlar, Atatürk'ün en büyük
mucizesi kendi ölümünden sonra başlıyor. Yüz sene sonra gelecek olan nesil dün
yanın en medenî en üstün, en zengin,, en mesud, en müreffeh vatanını görecek,
bizi hatırlayacaktır. Diyecekler ki, onunla beraber yaşayan insanlar ne mesud in
sanlardı. Tarihi tedkik ederlerken bu günkü manzara gözlerinin önünde tecessüm
edecek ve o büyük Atanın, o büyük kudretin birdenbire uful ettiğim kendisile
beraber yaşayanlar gördüler de nasıl oldu da, çıldırmadılar diyecekler. Onun en
büyük mucizesi işte bu gün bizim çıldırmadan ve dağılmadan onun gösterdiği yol
da yürümemizdir. O, bu vatanı ebediyen mesud etti. O büyük varlık ebedî bir var
lık olacaktır.
Sırrı İÇÖZ (Yozgad) : Muhterem arkadaşlar Atatürk bizim, hepimizin
canımız, ruhumuz hayatımız, her şeyimizdi. Ne fayda ki, onu elden kaçırdık.
Atatürk sevgisine misal olmak üzere bir arkadaşımız bir şoförü gösterdiler. Ben
denizin henüz daha yeni söylemeğe başlayan ufak bir yavrum var. Geçen gün elin
den tutarak heykelin karşısına getirdim. Selâm Atatürk dedi. Yanı başımda tanı
madığım bir zat bu vaziyeti görünce çocuğu kavradı ve öptü. Yani demek is
tiyorum ki, Atatürk 'e saygı, sevgirçuuuklarla beraber doğuyor.
Şimdi huzurunuzda, bir cismi camidgibiyim. Maneviyatım, ruhum Atatürk'ün
maneviyatı, ruhu huzurunda baş eğmiş bulunuyor. Kendisine soruyorum: Neden
bizi yetim ve öksüz bıraktın! Atatürk bana cevab veriyor, diyor ki: İçöz, -bu İçöz
soyadını kendileri lütfen bana teberru ettiler, ebedî bir hatıradır - ben ölmedim,
ben olgun bir millet yetiştirdim, temkinli, vakarlı bir meclis kurdum. Bu millete ve
bu Meclise bir takım emanetler tevdi ettim. Bu millet ve bu Meclisin bu emanet
leri yapıp yapmadığına nezaret edeceğim. Ruhum, maneviyatım daima sizlerle
beraberdir müsterih olunuz,.. Bu hususta müsterihiz, arkadaşlar.
Şimdi hatırıma ufacık bir şey geldi: bir zatin 25 yaşında bir evlâdı vefat edi
yor. Onu teselli için bir arkadaşı geliyor, görüyor ki hakikaten çok müteessirdir.
Soruyor : nedir bu kadar teessürün? Diyor ki; falan zatin bende 58 seneden beri
839

taşıdığım çok kıymetli, baha biçilmez bir emaneti vardı, onu o kadar benimsemiş
tim ki... Dün geldi aldı. Bundan çok müteessirim, mümkünse tavassut et ve git
bunu bana geri al.. Hem emanet, hem bu kadar kıymetli ve baha biçilmez bir
emanet olduğunu söyledi. Hepimizi alaydı da o kalaydı. Bu acı kanun dolayısile
bu kürsüden hitab ederken bir kaç gün içinde muttali olduğum bazı arzuları da
burada söylemek istiyorum. Bu gün gazete de halde sahibi alırsa çok mudur?
Keşke ölüm gördüm; Atatürk'ün mübarek cesedi muvakkaten, kati surette kabri
taayyün edinceye kadar, müzede kalacaktır. Halk Atatürk'ü sağlığında başında
taşıdı ve onu maneviyetinde de daima başında görmek istiyor. Hem de mübarek
kabirlerinin Ankara 'nın hiç bir noktasından aşağıda yapılmasına razı değiliz.
Kalenin ortasında yüksek bir yere yapılacak, makamı mahsusuna defnedilsin ve
uzaktan en evvel görenler ona tazim ile eğilsin, icab ederse bütün malımızı, mül
kümüzü de bu uğurda feda edebiliriz. Bütün arzumuz budur.
Sonra şurada bir levha var Egemenlik ulusundur diyor. Bundan evvel Ulus
egemenliğin idi. İşte bu kıymetli levhanın altında o mübarek şahsiyetin bir büs
tünün daimî surette kalması arzu ediliyor.
Sonra memleketin her tarafı bu gün kan ağlıyor. Yalnız 17, 18 milyon Türk
değil, matbuatta gördüğümüz gibi, cihan bu teessürümüze iştirak ediyor. Bütün
Türk halkı, Türk vatandaşları bizzat bu merasimde hazır bulunmak istiyorlar.
Tabiî buna imkân yoktur. Mübarek kabrinin bütün vilâyetlerden birer parça top
rak celb ederek onunla örtülmesini teklif ve bunun arzuyu umumîden olduğunu
arz ederim.
Müsaadelerile buna dair bir takririm vardır. Kanunun neticesi reye konulduk
tan sonra okunmasını istirham ederim.
Naşid ULUG (Kütahya) : Bundan 20 sene evvel Türkler yetim düşmüştü,
vatanlarını kaybetmişlerdi. Çok iyi kalpli insanlar, kitleler ağlıyordu, içlerinde
ağlamayan bir tek adam vardı. Bu gün bütün bir cihanın ve Türk ulusunun ar
kasından ağladığı bu büyük adam, kalbinin acılarını, yüreğinin sızılarını azm ve
iradeye kalbetti: Ya, istiklâl, ya ölüm, dedi. Anadolu'ya koştu, cihan harbinden
sonra zincirleri reddeden ilk o, oldu. Arkadaşlar, bu gün arkasından bütün bir
cihanın ağladığı bir insan; onu tanırsınız, onu hayatı boyunca tanırsınız, 33 sene
istibdad bu memleketin maddî ve manevî bütün kuvvetlerini eritiyordu, herkes
müşteki idi, ağlıyordu. Yalnız o, daha mekteb sıralarında bu istibdad idaresini
yıkmak ve onun yerine hiç değilse bir meşrutiyet kurmağa çalışıyordu, arkadaş
lar bu millete meşrutiyeti bile çok gördüler, fakat büyük adam yine herkes ağlar
ken kendisi ağlamıyor, İstanbul'a bir hareket ordusu yolluyordu.
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Arkadaşlar, Trablus, Deme, Bingazi... Birer çöl parçası dahi olsa vatanın bir
parçası idi, düşmanlar saldırmıştı; herkes ağlıyordu, o ağlamadı, gençliğini bu
çöllerde eritti.
Arkadaşlar, nihayet bir gün Çanakkale 'de milli mukadderatın hiç bir zaman
bir yabancıya teslim, edilemeyeceği biranda, çıktı, kumandayı kendi eline aldı ve
cihana yepyeni bir istikamet verdi.
Arkadaşlar, millî mücadelenin kara günleri, çok acı günleri oldu. Bir çok iyi
insanlar göz yaşları döktü, fakat tek ağlamayan âtiden emin Mustafa Kemal idi.
Zafer oldu, bir gün Bursa, kurtarıcısını karşılıyordu, 38 senesinin kışı.. Bursalılar
onu alkışlıyor, kucaklıyorlardı; ayağa kalktı dedi ki: -Arkadaşlar, Bursa istilâ
edilmişti. O gün Büyük Millet Meclisinin kubbesi hıçkırıklarla çınlıyordu, içlerin
de ağlamaktan memnu olan bir tek adam varsa, bağrına düşman dayamış han
çerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? Yerimden fırladım, yanlış söy
lüyorsun, dedim; vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak
vatanın bahtı kara maderinilo da bendim. Bir hatib arkadaş, kürsüden feryad
ediyordu;
Arkadaşlar, Mudanya mütarekesile Lozan arasında, annesini kaybetmişti, bu
kara haberi kendisine getirdiler. Gözyaşlarını bize göstermedi, İzmir 'de anasının
mezarı başında saf bağlamıştık, herkes ağlıyordu, ağlamayan bir tek adam var
dı, o gene Mustafa Kemal 'di. Bize orada da istibdadla mücadele etmek dersini
veriyor, millî hâkimiyete sarılmak lüzumundan bahsediyordu.
Arkadaşlar, Mustafa Kemali ağlarken de gördük. 1927 senesinde Cumhuriyet
Halk Partisinin büyük kongresini kapatırken şimdi hürmetle bulunduğumuz bu
noktada, bu hitabet kürsüsünde, nutkunu tamamlayıp büyük eserini, Türk genç
liğine emanet ettiği zaman, o, ağlıyordu. Diyordu ki, Ey Türk istikbalinin evlâdı;
işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtar
maktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kanda mevcuddur.
Atatürk, hayali karşımda duran ve acısı yüreğimi yakıp kavuran Atam; sana
burada bütün bir millet önünde, bütün milletin dili olarak, tekrarlıyorum : Senin
eserinle saadete eren Türk milleti eserin için ağlamayacaktır. Halk kütlelerini
kölelikten kurtaran, şeref, haysiyete ve fazilete istinad eden Cumhuriyet, tezâdsız
rejim, Şark dünyasında vicdanların hürriyetine ve hür tefekküre dayanan
Kemalizm ebediyen yaşayacaktır.
Arkadaşlar, Atatürk eserini gençliğe emanet ederken içinde bulunduğumuz
günün şartlarına bakmayarak müdafaasını istemiştir. Gözleri zaferden kararmış
bir cihanın önünde bu vatanı esaretten kurtaran Atatürk; senin manevî huzurun
da and içiyoruz ki, o günkünden daha korkunç silâhlarla mücehhez tecavüzler
karşısında dahi Türk Cumhuriyeti ve istiklâli için göğüslerimizi siper edeceğiz .
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Berç TÜRKER (Afyon Karahisar) : Sevgili ve kederdide arkadaşlarım,
Bu fanî dünyanın merhametsiz kaidelerinden biri de ölümdür.
Benim gibi naçiz kimseler öldükten sonra toprağa gömülür ve unutulur.
Fakat, büyük adamlar, büyük dehalar, ölmezler, onlar dünyanın sonuna kadar
ruhlarda, kalblerde yaşarlar, tarihlere geçerler, işte bu gün bizim Ulu Şefimiz,
mübarek Babamız Atatürk ölmedi, Onun mukaddes vücudu bizden ayrıldı, fakat
onun muazzez hatırası, Onun yüksek eserleri, ebedî olan kahraman Türk mil
letinin kalbinde ve ruhunda ebediyen yaşayacaktır.
Atatürk bu güzel yurdu esaretten kurtardı, Cumhuriyet rejimini kurdu, Türkün
prestijini yükseltti ve Türkün şanını, şöhretini artırdı ve bütün dünyanın hayran
lık ve sempatisini celbetti, yurdumuzun dahilinde ve bütün unsurlar arasında
muhabbet ve vahdet hislerini uyandırdı, o sayededir ki, bu gün, bilâtefrik cinsü
mezheb, yek vücud olan on sekiz milyon Türk, kahraman ordusu ile, bu güzel yur
dun ve Cumhuriyet rejiminin muhafaza ve müdafaası için kanının son damlasını
akıtmaya hazırdır. Atatürk'ün son zaferi sevgili Hatay'ımız oldu. Atatürk yalnız
Türkiye 'nin değil, bütün dünyanın en büyük adamı idi. Türk milletinin matemine
bütün cihan iştirak ediyor.
Atatürk, dünyanın sulh peygamberi oldu. Onun yüksek fikirleri sulhu isteyen
milletler için bir düstur oldu ve bu gün o mukaddes fikirlerin ve direktiflerin
yavaş yavaş kök bağlayışını görüyoruz.
Bütün Türklerin canı olan Atatürk! sen ölmedin, sen ebediyen yaşayacaksın!
Senin muazzez ruhun, sevgili annene kavuştu, onun ağuşunda, senin kurduğun ve
öğrettiğin bütün yüksek prensiplerini, bizim harfiyen takib ettiğimizi göreceksin,
millet ebediyen bunu ifa etmek için and içmiştir.
Bütün Türk milletinin sel gibi akan göz yaşları senin mübarek kabrinin üs
tünde yetişecek olan nadir çiçekleri sulayacaktır.
Senin mübarek vücudun bizden ayrıldı, fakat senin mukaddes hatıran kal
bimizde ebediyen yaşayacaktır.
Türk milleti var olsun!
Kahraman Türk ordusu var olsun!
Kahraman bir asker olan, âlemşümul bir şöhret ve bütün milletin sevgi ve iti
madını kazanmış olan yeni Cumhurreisimize uzun ömürler dilerim...
İsmail Memed UĞUR (Sivas) : Büyük Atam, asırlardan beri garib, fakir,
öksüz, yetim, iç döğen biz köylüleri elimizden tuttun, bağrına bastın, bizi yetim
likten, fakirlikten, sahipsizlikten kurtardın, bize insanlığı öğrettin.
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Ah; Atatürk, bizim benzimizi sararttın, boynumuzu eğri koydun, yine bizi
yetim ettin Büyük Atam. Seni unutmayacağız. Milyonlarla köylü kadınları beşik
teki çocuğunu ırgalarken onlara Atatürk yavrusu diyecekler..
Esma NAYMAN (Seyhan) : Arkadaşlarım, uğradığımız felâket ve matem o
kadar büyüktür ki, hangi kelime ile ifade edilebilir.
Hürmetle dinlediğimiz hatiblerin coşkun sözleri onun kaybile yanan bütün bir
milletin kalbinden diline intikal etmiş samimiyet ve acı feyezanlarından başka
nedir ki?
Uğrunda, hayatımızı fedaya her zaman hazır olduğumuz yurdun aziz
Atatürk'ü için ne kadar göz yaşı döksek, ne kadar yürek tüketsek gönlümüze az
görünür. Çünkü teessürümüz o kadar büyüktür, derindir.
Ancak bütün bu elemli ve kara günlerde görmekte teselli bulduğumuz şeyler
den birisini arz etmek isterim:
Milletimizin, büyük ve kıymet seçer büyük milletimizin matemi ile vekarı ve
şerefi ile aklı selimi el ele yürümektedir, inanalım ki, canımıza akıttığımız yaşlar,
gözlerimizde hâsıl olanlardan bin kat fazladır. Ancak işte büyük milletimizin en
değerli vasfı: Türkoğlu, kalbinin acısı ile yurdunun emrettiği vazife ile karşılaşın
ca mutlaka bunlardan ikincisinin sesini duyar ve derakab kulağını da, gönlünü de
o tarafa verir.
Hem bir ferde, hem bir kavme ebediyet namzedliğini vadeden bu yüksek vas
fın kaç gündür yüksek tecellisini görmedik mi?
Arkadaşlar, Atatürk'ün eserleri sayılmakla bitmez. Ancak bunların içinde bir
kadın yurddaşın gönlünü ayrıca tutmuş olanlar vardır.
Atatürk yalnız Türk milletinin değil, o milleti yetiştiren Türk anasının da şere
fini kurtardı. Türk kadınlığının ona minnettarlığı sonsuzdur. Yalnız Türk kadın
lığından değil, bütün dünyadaki kadın hukukunun kurtuluş tarihinde Atatürk bir
medeniyet kahramanı diye anılacaktır.
Vaktile Türklük hakkında en karanlık düşünceler besleyen başlar, davalarının
en mühim delili diye Türk kadınının halini ileri sürerlerdi. Bu gün dünyanın en
ileri gitmiş memleketlerinde dahi, Türk kadınının medenî ve siyasî durumunu gö
rerek gıpta edenlerin adedi ne kadar çok olduğunu bu arkadaşınız gözü ile gör
müştür.
Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim ki: lâyık olduğu hakları Atatürk'ün
büyük dehası ile kazanmış olan Türk kadını, bütün millî ödevlerini ifa için hazır
dır. Bundan zerre kadar şüphe edilmesin.
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Teessürümün hududu yoktur. Ve sözle bitmez. Ancak huzurunuzda şu cüm
leleri yan yana getirmek için bana yardım eden tek kuvvet, bu vazife saatlerinin
büyüklüğüne olan şuurumdur. Eğer o âmil olmasa bu kadar da söyleyemezdim,
İfademe nihayet vermezden evvel Büyük aziz Şefi bütün Türk anaları ile,
bütün dünya kadınları ile ve bütün Türk milleti ile beraber yeniden tebcil eder,
muazzez yurdumuza saadetler dilerim ..
Cavid ORAL (Niğde) : Sayın arkadaşlarım; dilimizin alışamadığı, gön
lümüzün katlanamadığı çok büyük ve çok elemli bir kayıb karşısındayız.
Atatürk'ün ölümüne, bir türlü inanamıyoruz, bir türlü kanamıyoruz. Nasıl olur
muş? Millî bir mabud da nasıl olurmuş? Fakat ne çare ki inansak ta budur, inan
masak ta budur. Bütün ağılarımız, feryadlarımız, elem ve ıstırablarımız ne kadar
derin ve ne kadar yeyici olursa olsun ortada değişmeyen bir hakikat vardır, işte o
insafsız, merhametsiz, gaddar tabiat kanunudur ki on sekiz milyon insanın beşik
teki çocuktan seksenindeki ihtiyarına kadar tazallümüne, ahına, figanına, duası
na bakmadan onlara acımadan, duymadan hükmünü yapmıştır. Onu elimizden al
mıştır, bizi öksüz, yetim ve Atasız bırakmıştır. Koca bir milleti yeis ve elem içinde
boğmuştur.
Kör olsun, sevinsin, doymak bilmeyen o kara toprak. Evet sevinsin ve öğün
sün. Çünkü şereflenmek, onurlanmak, için ihtirasla kucağına çektiği o insan dün
ya kurulalıdan beri bir eşini görmediği, bir ikincisini bulmadığı kahramandır.
Öyle bir kahraman ki tarihin ihtiyar ve genç yaprakları içinde bir eşi yok, bir
üstünü yoktur, öyle bir adam ki ne Anibal, ve Napolyon gibi mağlûb olmuş bir
kumandan, ne Sezar gibi taç zannile katledilmiş bir diktatör ve ne de İskender
gibi eserlerini Diyadokların elinde parçalatacak bir hükümdardır. O milletinin
bağrından çıkmış, milletinin sevgisinden kuvvet almış ve o kuvvetle yeni bir mil
let yaratmış, yeni ve büyük bir Devlet kurmuş daima muzaffer, daima muvaffak ol
muş, varını, yoğunu, hayatını, milletinin uğrunda feda etmiş ve milletinin ebedî
sevgisi, muhabbeti, saygısı ve dinmeyen ve dinmeyecek olan göz yaşları içinde
mesud ve güvençti ebediyete karışmıştır. Hayır arkadaşlarım, hayır milletimin
sayın vekilleri, ey milletimin ak saçlı ihtiyarları, saçlarını yolan yaslı analar, in
leyen babalar karalar bağlamış yosma gelinler ağlaşan genç kızlar genç kardeş
ler; sizlere hitab ediyorum. Hayır... Atatürk ölmemiştir. Atatürk ölmez ve öl
meyecektir. O bizim bir varlığımızdır. Ebediyete kadar yaşayacaktır. O bizim mil
lî bir mabudumuzdur. Kıyamete kadar kalacaktır. Onun eşsiz eseri, büyük vatan,
büyük inkılâb bütünlüğü, sağlamlığı, azametile onun fikir ve iş arkadaşı olan,
kardeşi olan Büyük İnönü 'nün elinde ve biz onun etrafında, arkasında içimizdeki
sarsılmaz, sönmez, silinmez inkılâb inancı ve sevgisile daha çok yükselecek, daha
çok parlayacak ve daha çok güzel olacaktır.
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Müsterih olsun Atam, varolsun Türk milleti, varolsun İnönü 'müz.
Ziya KARAMURSAL (İstanbul) : Atatürk ölmüş dediler, inanamadım,
inanmak istemedim. Fakat baktım, memlekette matem, yüzlerde elem, gözler için
de yaşlar, her tarafta hıçkırıklar, yarıda bayraklar..... Atatürk ölmüş. Hayır
Atatürk ölmemiş. Buna ölmüş denmez. Atatürk fânî hayattan çekildi. Çekilen
onun maddî varlığıdır. O, bir millet idi. O, kurtardığı milletin, on yedi milyon Tür
kün sinesinde yaşıyor. Atatürk! sen bir güneştin. Bizi ısıtan, bizi nurlandıran, bize
kuvvet veren bir güneştin.
Nasıl ki, akşamları gurub ederken güneş bizleri yine ısıtıyor, bizleri yine nurlandırıyor ve kuvvetlendiriyorsa senin yaptığın o muazzam inkılâblar, sarsılmaz
rejim daha kökleşerek memleketi yine ısıtacak, nurlandıracak ve ona hayat
verecektir. Biz o güneşin nurundan, kuvvetinden daima müstefıd olacağız. Çünkü
o rejimin bekçisi millettir.
Atatürk, sen gözlerini kapamadın, Boğazın hareli mavi suları kenarında fânî
hayata veda ederken mavi nurdan olan gözlerini mavi göklere diktin ve böylece
Türk milletinin yeri göklerde olduğunu işaret ettin. Evet Atatürk! kurtardığın ve
yükselttiğin milletin yeri göklerdedir. O senin bıraktığın nurlu izleri daima takib
ederek daha yükselecektir. Atatürk, sen mesud olarak ebediyete çekildin. Evet hiç
şüphe yok ki, mesudum. Çünkü senin o yüksek inkılâblarda el ele vererek birlikte
çalıştığın o muhterem sima, büyük bir enerji ve büyük bir kuvvetle senin o feyizli
eserlerini muhafaza edecek ve hiç şüphe yok bir kat daha kuvvetlendirecektir.
Atatürk, sen mesudsun, çünkü atası olduğun o kahraman milletin kalbinde
yaşıyorsun ve daima yaşayacaksın .
Refik İNCE (Manisa) : Sayın arkadaşlarım, matemi içinde fikirlerimizi ve
asabımızın hareketini tevkif eden büyük tesir altında en büyüğümüzün manevî
huzurunda vicdanların ezelden gelen sedasını, hürmet ve saygı sedasını bu millet
kürsüsünden, Atatürk'ün defaatla millet işlerini ifade ettiği, gördüğü millet kür
süsünden işittiren, onun muakkibi olarak söz söyleyen arkadaşlar; büyüğümüz
bizden ayrılırken bize büyük bir miras bıraktı; insanlık mirası, milliyetperverlik
mirası, vatanperverlik mirası ve millete faydalı olmak mirası. Ayrılırken bu mil
lete mazisinden kalmış en ufak bir pürüz bırakmadan ayrıldı. Dahilde bırakmadı,
hariçte bırakmadı. Bununla da iktifa etmedi., istikbalde takib edeceğimiz yolları
da gösterdi.. Ne bahtiyarlık... Ne bahtiyarlık bize ki büyük huzur içinde aldığımız
mirası muhafaza etmek saadetini yaşıyoruz. Bu saadeti evlâdü ensalimize, gene
onun bize tavsiye ettiği veçhile, pürüzsüz vermek vazifesile mükellef bulunuyoruz.
O ne idi? Benim gördüğüm gözle Atatürk, her şeyden evvel, bir emniyet adamı
idi. Omuzundaki forması, işgal ettiği mevkii, deruhde ettiği vazifenin büyüklüğü
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ile değil, bizzat ve bizzat bütün davayı kavramış ve bu davanın millet davası ol
duğuna inanmış ve herkesi inandıracak, emniyet telkin edecek kabiliyette büyük
bir insandı, işte böyle bir adam sıfatile, bütün memleketin yabancılar tarafından
tehlikeye maruz bırakıldığı bir zamanda, bunlar yetmiyormuş gibi, içten şahsına
ve meslekine taarruz eden bin bir düşman içerisinde, Anadolu'nun göbeğine
gelip, tek başına, feryad ediyor ve herkes onun arkasından gidiyor, işte bu em
niyet ve itimadı temin etmek, elde etmek, zannederim ki onun bize başardığı
davanın esasını teşkil ediyor. Arkadaşlar, Atatürk fedakârlığın müstesna timsali
idi. İcab ettiği zaman insan idare etmiş olmak için kanaatlerini susturmasını ve
icab ettiği zaman kükremiş bir aslan gibi kendini göstermesini, icab ettiği zaman
mantıkini, icab ettiği zaman kuvvetini, şehametini zamanında kullanmasını bilir
gayet büyük bir dâhi idi.Biz onun binlerce ve milyonlarca misalini görmek bah
tiyarlığı içerisindeyiz. Her halde fedakârlık babında hepimizin içinde mevcud
olan kıymet ondan alınmış eserlerle tecelli etmiş bir fazilet halinde, her zaman
için kendisini göstermektedir.
Arkadaşlar, Atatürk'ün en büyük fazileti, arkadaşların da dedikleri gibi, mil
let sevgisi ve milletine olan itimadıdır. Bütün bu itimadın neticesi, milletin hakikî
mümessili olduğunu, 23 nisanda başlayıp millete tekrar ettiği Türkiye Büyük Mil
let Meclisine hürmetidir. Türkiye Büyük Millet Meclisini de, Türk milletini temsil
edilmiş görüp, onun huzurunda eğilmekte olduğunu ve bütün milletin hayatı
hakikisinin ancak bu Meclisten çıkacağını ve buradan tecelli ettiğini tekrar ede
ede bizlere bu kürsüden buranın, Meclisin büyüklüğünü anlattı. O ne düşman kar
şısında eğilir ve ne de hiç bir zaman kendi zekâsının fevkine çıkamayan muhtelif
zekâlar karşısında eğilir, ne şu veya bu insanların mağlub oldukları hissiyat ve
hevesatın karşısında eğilirdi. O, ancak inhina ile, hürmet ile Büyük Millet Mec
lisi huzurunda eğilirdi ve ona hürmet gösterirdi. O, Büyük Millet Meclisinde,
tamamen kendisinin, kendi vicdanının mihrakını teşkil eden milleti görür ve
huzurunda eğilirken, saadet ve hazzını bize duyururdu. Biz bunu görür ve anlar
dık. O halde biz onun evlâdları sıfatile onun bu meziyetlerine dahi tevarüs et
menin saadeti içerisindeyiz..
Arkadaşlar, bir milletin toptan gönlünü kazanmak bahtiyarlığı, zannederim ki
Atatürk'ten maadasına karşı dünyada bu kadar vahdet göstermiş değildir.
Sakarya muharebelerinin heyecanlı günlerini göreceğimiz dakikalardı.
Düşününüz, İzmir'den kalkan düşman Anadolu'nun göbeğine, tâ Sakarya'ya
kadar gelmişti. Büyük Millet Meclisi burada millî davanın heyecanlarını
geçiriyordu. Atatürk'ten Başkumandanlık ricasında bulunduk. Eski padişahların
Başkumandanlık vekili, Erkânı harbiye reisi ve Harbiye nazırı gibi sözlerinden
tamamen nefret ederdi. Dedi ki, ben, Başkumandan olacağım. Fakat içinde
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bulunduğumuz vaziyet, saat, dakika işidir. Salâhiyet isterim. Büyük Millet Mec
lisinin, bir orduyu idare edebilmek için haiz olduğu salâhiyeti isterim. Çünkü
benim yapacağım icraat için kanun müzakere etmeğe vatanın saadeti ve selâmeti
müsaid değildir. Bunun üzerine bütün Meclis müttefikan; Paşam, sen bu ordunun
başına geç, başkumandanlığı kabul et, dediği ve orduyu idare etmek hakkındaki
salâhiyeti ve orduyu idare etmek için lâzım gelen her türlü tedabiri yapmak hak
kındaki salâhiyeti verdiğimiz zaman, kendiliğinden, Meclisin teşriî salâhiyetine
müteallik olan hudud ve salâhiyeti istememişti. Hiç birimizin aklından geçmediği
halde, mebus hakkında B. M. Meclisinin hukukuna tecavüz etmek istemiyordu ve
o başkumandanlığı üzerine aldıktan sonra büyük zaferin mukaddemesi olan
Sakarya 'yi kazandı. Bu kadar necib duygu ve bu kadar asil bir haleti ruhiyenin
timsali olan Atatürk'e, her üç ayda biryenileştirdiğimiz bu salâhiyetleri, istihlâstan sonra tekrar yenilemek istiyorduk. O, bize; arkadaşlar, memleket artık benim
başkumandanlığımın devamına lüzum göstermeyecek bir vaziyete gelmiştir. Bu
kanunî salâhiyeti istemiyorum, dedi.
Düşünün arkadaşlar; bir zata T.B.M. Meclisinin Başkumandanlığını teklif
ediyoruz. O zat lüzumu olmayan bir kuvvetin üzerinde kalmasını kabul etmiyor ve
bu kuvvetin B.M. Meclisinde kalmasını istiyor. Bu kadar necib bir dersin intibaını
ve faydasını üzerimde taşırım.
Arkadaşlar, Atatürk hiç bir zaman, ben yaptım demedi. Millet yaptı, biz yap
tık dedi. Gururdan, tefahürden tamamen uzak ve her yaptığını millete izafe eden,
her yapılan işin membaını millette gören bir zihniyeti biz kendimiz bir ders halin
de daima taşıyacak ve yaşatacağız. Onun içindir ki, millete taallûk eden
meselelerde ben yok, millet var davası hizmetlerimizin her zaman şiar ve şuuru
olacaktır.
Atatürk hayatında namağlûb tasvirine layık bir zat idi. Her hangi bahiste, her
hangi safhai hayatta olursa olsun mağlûbiyet, onun hayatına girmedi, hav
salasına dahi girmedi. Bütün hâdiseleri önceden görüp anlamak ve onları yenil
mez iradesile halletmek, milleti için takib edilecek bir yoldur. O halde arkadaşlar,
Atatürk'ü bu gün, bu kürsünün bize verilmiş olan mahdud dakikaları içerisinde
halletmeğe imkân yoktur. Mekteb hocalarımız, tarihçilerimiz, yazıcılarımız ve
vatandaş ve evlâd terbiyesile alâkadar herkes, onun menakibini numune alacak
ve hepsi numune olmağa lâyık olanları kitablar halinde, sinemalar halinde neş
riyatın muhtelif şekillerinde, zaten mevcud olan imanlarını kuvvetlendirmek
suretiledir ki, biz Atatürk'ten almış olduğumuz mirasın hakikî sahihleri ol
duğumuz davasını ispat etmiş olacağız. Atatürk emanetini bizlere teslim etti. İs
pat edeceğiz ki, tarih yazacak ki, biz bu emaneti hüsnü muhafaza ve teslim ettiğin
den daha iyi yapmağa lâyık eminleriz.
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İbrahim Necmi DİLMEN (Burdur) : Arkadaşlar, ne bedbahtlıktır ki bu kür
süden ilk hitabım bu kadar acı, bu kadar hazin, bu kadar tahammül edilmez bir
vesile ile oluyor.
Atatürk... ölüm. Bu iki sözü nasıl bir araya getirebildik, nasıl böyle bir ihtimal
tasavvur edilebildi? Bunu havsalaya sığdırmak bile güçtür. Fakat o duyduğumuz
acıyı daha evvelden tahfif etmeği düşünmüştü. Daha senelerce evvel söylemişti:
iki Mustafa Kemal vardır. Biri ben; fani Mustafa Kemal, Öteki; milletin daima
içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Çok defa
tekrar etti: Her hangi bir tehlike anında ben zuhur ettimse beni bir Türk anası
doğurmadı mı? Türk anaları daha Mustafa Kemaller doğurmayacak mı? Feyiz
milletindir, benim değildir. Hakikaten onun acı gaybubetine ağlıyorken onun yük
sek terbiyesi altında Türk analarının millet içinde Mustafa Kemalleşmeğe namzed insanlar yaratmış olduğunu isbat edecek manzaralar gördük. Burada cuma
günü bir an içinde iki muhtelif manzara gören bütün dünya mütehayyir kaldı. O
beş dakikalık sükût içinde sanki zayıf omuzları üstüne çöken yükün altında ezil
miş, nasıl kalkacağını düşünen bir adam gibi hıçkıran millet vekilleri.. Fakat
biraz sonra, yapılan inkılâbı müteakib sanki o yükün altında yeniden kalkan, san
ki onun ilhamile yeniden ileriye doğru yürüme azmini gösteren aynı millet vekil
leri. Bunu dahi ona medyunuz. Ancak onun bu kadar senelik terbiyesi içindedir ki
biz bu kadar metin, heyhat, onun acısına dahi dayanabilir kuvvette bir millet ol
muşuzdur. Onun ne menkıbeleri, ne yaptığı büyük inkılâblar bir, on, yüz celsede
anlatılmakla bitecek gibi değildir. Bunların arasından bir tanesini şimdi zikredil
memiş gördüğüm içindir ki bir iki dakikanızı almak zaruretinde bulunuyorum. O
da aşağı yukarı 10 seneden beri üzerinde çalıştığı dil inkılâbıdır.
Arkadaşlar, Atatürk esasen askerdi ve büyük zaferi kazandıktan sonra belki
bir çokları zannettiler ki muhakkak o zaferin arkasını yine askerî teşebbüslerle
getirecektir, işte tarihte eşi görülmemiş fevkalâde mucizekârane bir şey: O andan
itibaren asla tecavüzkâr olmayan, daima kültürü ve daima milletin yükselmesini
düşünen yepyeni bir ruh ve incelikte bir millet adamı olduğunu gösterdi. Bu an
dan itibaren bu memleketin hiç bir vakit bir daha tehlikeye düşmemesini temin
edecek çareleri aradı. Her şeyden evvel milletin irfan ve idrak sahibi olmasını
düşündü. Bu gayeyi mümkün olduğu kadar geniş sahada vücuda getirmek için
harfinkılâbile işe başladı. Bu suretle memlekette okur yazanların adedi on senede
iki buçuk milyon daha arttı. Zahirde gayet basit görünen bu inkılâbı yarattı.
Bununla kalmadı, tarih inkılâbından ilham alarak dil inkılâbını yaptı. Dilimizi
ileriye götürmek ve milletimizi yer yüzündeki diğer bütün Türklerle anlaşacak ve
bütün medenî ihtiyaçlarını temsil edebilecek bir dil vücuda getirmek için bütün
gayretini sarf etti. Bizzat mütehassıs bir dilci gibi, mütehassıs bir dilci gibi değil,
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mütehassıs dilcileri kendisinin şakirdi yerine koyacak şekilde bu inkılâbın üzerin
de uğraştı. Hiç bir nutkunda, hiç bir sözünde bu arzusu eksik değildi. Hastalığı
esnasında bile onu düşündü. Bu gün onun arkasından inlerken hepimiz onun yap
tığı bu inkılâbı asla geri bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Daha bu sabah An
kara 'daki Dil ve Tarih fakültesi talebeleri Dil kurumuna geldiler. Hepimiz ağlaşarak and içtik. Hepimiz onun izinde yürüyeceğiz. O asla ölmez, ölmeyecek,
Mustafa Kemal ebediyen yaşayacaktır.
Alâettin TİRİDOĞLU (Maraş) : Sayın arkadaşlar; büyük millî şef
Atatürk'ü kaybettik. Muhakkak ki en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar tees
sürümüz çok büyüktür. Ben bu kürsüden Atatürk'ün geçmişini, vasfını kendisini
tarif edecek değilim. Çünkü benim kanaatim bugünkü beşerî kuvvetin buna kâfi
gelmediğidir. Esasen benim bildiğim kelimeler de bunu tarif edemez. Onu ben ta
rihe bırakıyorum. Atatürk'ün büyüklüğünü tarih tarife çalışsın.
Eğer Atatürk'ün büyüklüğü hacmine sığdırabilirse. Söz almaktaki maksadım,
Atatürk'ün öldüğü gün şahid olduğum bir kaç manzarayı bu kürsüden arz ederek
bilhassa bu müşahedelerimi bu millet kürsüsünden tesbit etmektir. Türk milleti
için meşum denilebilecek o gün bir mebus arkadaşımla beraber evden çıktık, saat
10'du. Atatürk'ün ölüm haberi şehirde yayılmıştı. Arkadaşlar bütün Ankara,
bütün sokaklar bana ağlıyor gibi geldi, ağaçlar ağlıyor gibi geldi, binalar ağlıyor
gibi geldi, hülâsa bütün bozkır ağlıyor gibi geldi. Meclise geldik, Meclis kapısının
önünde her gün gördüğümüz dimdik vazifesini yapan üniformalı Türk askerî, va
zifesini yaparken gözleri yaş içinde idi. Kapıda polis ağlıyordu, hademe ağlıyor
du, binanın içine girdik mebusların hepsi hıçkırıyorlardı. Bu haleti ruhiye içinde
bir kaç mebus arkadaşla dışarıya çıktık, Atatürk'ün heykeli önünde binlerce genç
toplanmıştı. Bu toplantıda Atatürk gençliği konuşuyordu. Bu, bütün dünyanın bil
diği bir toplantı değildi, bir miting değildi, siyasî bir fırka tarafından politik bir
maksadla yapılmış bir miting değildi, içten gelen bir toplantı idi. Bunları kim ve
ne için toplamıştı? Onu kimse bilmiyordu. Hepsi konuşuyordu. Ne yazık ki onların
konuşmaları tesbit edilemedi. Biz de kalabalığa karıştık onları dinliyorduk. Ar
kamdan bir mebus arkadaşımın birdenbire hıçkırdığını gördüm. Döndüğüm
zaman bana bir çocuk gösterdi 8-10 yaşlarında vardı, kalabalık gittikçe
çoğalıyordu. Bir polis çocuğu korumak için demiş ki, çocuğum geri çekil ezilecek
sin. Bu çocuğun, polisi iterek verdiği cevab şu idi: Atatürk ölmüş ben ezilmişim
ne çıkar ? Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki, bu tek çocuğun sözü Türk milletinin
bir tek kalp gibi ifadesi idi. Bilhassa bunu tesbit ve ifade için söz aldım. Arkadaş
lar, bence Atatürk etten, kemikten bir insan değildir. Atatürk bir zihniyettir, bir
devrin zihniyetidir. Bütün cihanda bir tarih devrinin zihniyeti olan bu adam Türk
milletinden gelmiştir ve Türk milletinin gururudur. Atatürk bir millî gururdur.
849

Atatürk bütün Türk milletinin kalbinde tıpkı başımızda dalgalanan bir millî bay
rak gibi bütün tarihin boyunca yaşayacaktır.
Arkadaşlar, ne mutlu Atatürk kanından bir damla taşıyana. 18 milyon demi
yorum, damarlarında Atatürk cinsinin kanından bir nebze taşıyan her Türk'e
bence o kanı taşıyanlar bütün beşeriyet içinde bütün beşeriyet boyunca gurur
duyacaklardır.
Sayın arkadaşlar, Türk milletinin başı sağ olsun.
İlyas Sami MUŞ (Çoruh) : Ulu Atam; ...Arkadaşlarımın şu hitabesine im
tisal etmek mecburiyetindeyim. Şarkın ve garbin mechulât âlemine rağmen öl
dükten sonra, birfaninin cesedi öldükten sonra, sahibine yani toprağa tevdi olun
duktan sonra ruhunun, bütün efradü ailesi, kendinden sonra, fazilet, şuur, rüşdve
ilhamı altında ne yaptığını görmek için bekler diye bir anane vardır. Onun için
tekrar Atanın ruhu huzuruna hitab ile realitesini, mesaisini ve ölümü günlerinin
Büyük Meclise verdiği ilhamı muhtasarın arz edeceğim. Realitesi: Bu parçadır.
Fıtratın bir milleti mesud eden her kuvveti daima bir ferde vermektir kadim âdeti
işte karanlık günlerde herferdin cevheri bir araya toplanıp ondan bir Kemal tim
sali meydana gelmiştir. Bu Atatürktür.
Mesaisi bu beyitlerle hulâsa edilebilir:
Kaydü tarih ile tam on beşe girdi yaşımız
Nereden nereye çıkardın bizi olgun başımız
Korudu, kurdu, yetiştirdi bu mesud yurdu
Lakin insan idi eyvah hayatı söndü
Sekafonun, Meclis onun, yurd ile iller de onun
Nasıl izhar edelim matemi diller de onun.
Bu elim boşluğu, bu azim ziyaı kelime, dil, tâbir ve ifade edemeyince ölümü
iki gündeki hal ve vaziyetimizde gördüğümüz rüşd ve ilhamının asarıdır. Birinci;
bütün hayatı birfeyzü irfan olarak geçen Şefimizin ölümünden sonra devam eden
bu hal onun ruhunu işbaa kâfidir.
İkinci; bu güneşin ufulünün tesiri ile titreyen yürekleri ve halefinin yarım saat
içinde takdir ve sürür ile intihabını, istikbalde yüce zafer ve saadet şahikalarına
milletimizin namzedliği parıltısını görmemek için kör olmak lâzımdır.
O halefi ki âbidelerinde onu tebid etmiş ve bu kısa müddete her yaptığının ic
ra vasıtası, eli ve kolu olmuştur. O boşluğun bu doluşu ve o karanlığın bu âti ışığı
Türk istikbalinin zâmin ve kâfilidir.
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Herkesin hayatı gıbtalarla geçer, fakat bu kadar gıbtalı ölümlere kavuşmasını
Türk ulularına candan temenni ederim...
Besim ATALAY (Kütahya): Arkadaşlar, kardeşlik duygusu, topluluk ve bir
lik duygusu, felâket günlerinde belli olur. Görüyoruz bir vücud gibi kalblerimiz
sızlıyor, gözlerimiz ağlıyor, yüreklerimiz çarpıyor. Arkadaşlar, sorarım, ruh ölür
mü, nur ölür mü, azim ölür mü ? O bizim kalblerimizde bir ruh gibi daima yaşa
yacak, gözlerimizde nur, yollarımızda kılavuz olacaktır. Şu ışığı burada kapatsanız başka bir yerde tecelli edecektir. Tabiat büyük doğumları büyük acılardan
sonra meydana getirir. Ağlayan Türklük, ölüme doğru yuvarlanan Türklük büyük
bir evlâd doğurmuştur. Bu gün onu kaybetti. Yine acı içindedir. Fakat o acı ile bu
acı arasında fark vardır: O korku acısı idi, bu ayrılık acısıdır.
Arkadaşlar, ben bu ölüme inanmıyorum. Bana, Atatürk ölmedi gibi geliyor.
Ben onun karanlıkları delen gözlerinin ışıklarını seziyorum, onu burada görüyo
rum. Onun kür ve hâkim sesini işitiyorum. Fakat herkes diyor ki, o öldü. Belki, ne
bileyim. Öldü ise ağlayın arkadaşlar, ağlayın; büyük bir Şeften olduk. Ağla Türk
ulusu ağla. Öksüz kaldın, büyük Atandan oldun. Ağlayın kadınlar, ağlayın çocuk
lar.
Arkadaşlar, benim seksenlik bir ninem var. Bu kara haberin duyulduğu gün
eve vardım. Onu ağlıyor gördüm. Nine ne oldu, niçin ağlıyorsun dedim. Atatürk
öldü ona ağlıyorum dedi. Nine ihtiyarsın, hastasın, bırak ağlama, dedim. Ev
lâdım, beni bana bırak. Ben kaç şehid annesiyim. Şehid kocadan dul kaldım, üç
çocuk yetiştirdim, ikisini şehid verdim. Nihayet senin yanına sığındım dedi. Ben
ninenin kucağına düştüm. Ben ağladım, o ağladı, bilmem ne kadar sürdü. Beni
uyandırdı kalk oğul vazifene dedi.
Ey Türk ulusu ... Bilki iki Atatürk vardır. Biri maddî Atatürk, ... Onu bir kaç
gün sonra çok sevdiği Ankara 'nın sıcak koynuna tevdi edeceğiz. Diğeri de manevî
Atatürk.... O hiç bir zaman ölmeyecektir. O üzerimizde meleküssiyane gibi daima
yaşayacaktır. Bize gideceğimiz yolu gösterecektir, karanlıklarda bize ışık verecek
tir; bizim daima koruyucumuz olacaktır. Onun eserleri ne İskender gibi sağlığın
da yıkılacak ne Napolyon gibi gözünün önünde parça parça olacaktır. Millet ve
onun süzme bir muhassalası olan meclis bunun yıkılmayacağını geçen gün gös
termiştir. Bu, Türk milletine mahsus bir meziyettir. Bununla ne kadar övünsek
yeridir. Onun attığı temelin bir taşı bile sarsılmayacaktır. Bu, bizim için bir ödev
dir, bir şereftir, bir şandır.
Vaktile bir Türk büyüğü; memleket at üstünde alınır, fakat at üstünde idare
edilmez demişti, geldi kurultayı topladı, yasalar yaptı.
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Atatürk de Anibal gibi Anadolu'dan düşmanı kovduktan sonra denizi
geçebilirdi, büyük ülkeler fethü istilâ edebilirdi. Fakat bunun faydasızlığını gör
dü ve durdu. Türk misakı millîsile çizilmiş hududlardan dışarı çıkmak istemedi.
Barışmaz düşman sanılan gönülleri birleştirdi, Tuna'dan Sint ırmağına kadar,
Ceyhunlara kadar sulh havası estirdi ve bir birlik vücuda getirdi. Memleketin is
tiklâlini kurtardığı gibi her taraf da sulh ve saadet havası estirmeğe çalıştı; mem
leketin yalnız iktisadî istiklâlini değil; yalnız siyasî istiklâlini değil, kültür istik
lâlini de kazandırdı. O diyordu ki, millet demek dil demektir. Bir Osmanlı top
luluğu vardı, bunun içinde kendi âdetine, ananelerine, diline, her şeyine ayrı ay
rı malik insan kütleleri vardı. Bu dağıldı, bunun bir de dili vardı. O dilde bu mil
letlerin hepsinin hisseleri vardı. Bu dil de dağılmakta idi. Nasıl pürüzsüz ve temiz
bir Türk devleti ve vatanı vücuda getirmişse o suretle temiz ve pürüzsüz bir Türk
dili meydana getirmek için de çalışıyordu. Bizi bir talebe gibi yetiştiriyordu.
Ey Türk milleti, sana baş sağılar dilerken seni İsmet İnönü gibi ikinci büyük
bir adama, büyük bir öndere malik olmandan dolayı kutlulamayı da unut
muyorum.
Dr. TAPTAS (Ankara) : Sayın arkadaşlar, bir çok hatibler büyük Atamızın
faziletlerini, memlekete ve bütün insaniyete yapmış olduğu hizmetleri, eyilikleri
saymağa çalıştılar. Acaba buna tamamile muvaffak olabildiler mi? Böyle bir
dehanın eserini, ruhunu anlamak, onu tesbit etmek, bu günkü insanların işi değil
dir. Bunu ancak gelecek asırlarda yazılacak beynelmilel siyasî tarih meydana
çıkarabilecektir. Ben bu hususta tabiidir ki, bir şey ilâve etmekte acizim. Bu kür
süye çıkmaktan maksadım başkadır. Bu gün matem içinde bulunan 17-18 milyon
vatandaş içinde yaşayan Rum vatandaşlar büyük küçük kâffesi ayni şekilde ağ
lamaktadır. Bunlar Atatürk'ün ismini daima, ebediyen şükran ve hürmetle kalblerinde muhafaza edeceklerdir. Sadık evlâdları olduğunu isbata çalışacaklardır
Atatürk ölmedi, hepimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır.
Hasan Reşid TANKUD (Muş) : Arkadaşlar, FilezofNiçe büyük adamların
büyüklerini ayırıp tarif edebilmek için insan üstü diye bir tabir icad etti. Alman
ca olarak yazdığı eserinde bunu Übermensch diye tarifeden İnsan üstü denen bu
harikalar, beşeriyeti kısmen olsun, yürüdükleri yoldan daha doğru ve daha kolay
bir yola sokmak ve düştükleri çamurlardan çıkarıp arıtmak kudretini gösterebilen
büyük zekâlardır. Muharrirler bunların karakterlerini yaparken bazan kah
ramanlar ismini, bazan da devler tâbirini kullanırlar. Titanlar büyük insanlardır.
Atatürk öldükten sonra cihan matbuatında gördüğümüz vasıf ve tarifler, bu
büyük adamın yer yüzü kahramanlarının ve titanlarının ayrı ayrı haiz olduğu
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vasıflara toptan tasarruf ettiğini gösterdi. Ben kemali aczile diyorum ki, Büyük
Atatürk'ün tarifini yapmağı yine Nicenin bir insan üstü varlığına bırakalım.
Atatürk büyük bir Türk babası sıfatile milletini bağrına basmış ve bütün aş
kını ona vermiş bir varlıktı.
Huzurunda, feyzü nimetini görmüş bir arkadaşınız sıfatile, bir gün gördüğüm
bir teveccüh eserini burada misal olarak arz ediyorum: Kendisine henüz Atatürk
diye hitab etmiyorduk, Gazi Hazretleri, diyorduk. Gazi Hazretleri tâbirinin nere
den çıktığını, nereden geldiğini de tedkik ediyorduk. Bir gün bana söz verdi, sen
anlat dedi. Ben dedim ki, Gazi Hazretleri sizi bu günün muharrirleri, edibleri
kalblernin en samimî köşesinden fışkırarak çıkan, muhabbet ve takdir cümleleri
ile anarlar. Kimi Gazi der, kimi kurtarıcı der, kimi münci der, kimisi de milletin en
büyüğü olarak tasvir eder. Bunların hepsi hakikati ifade eder kelimeler olmakla
beraber benim anladığım Atatürk 'ü samimî olarak tarif edemezler. Bence Atatürk
şöyledir: Atatürk, insan olarak mağlul olduğu ve kullanılmasını insanî bir hak
tanıdığı bütün zevkini, huzuratını ve ihtiraslarını milletseverlik mihrakında top
ladıktan sonra tatbik sahasına koyan bir adamdır. Bunları söyleyince o büyük
adamın gözleri yaşardı, işte Mustafa Kemalin hakikî tarifi budur, dedi ve ilâve et
ti: Her şeyden evvel millet ve daima millet.
Arkadaşlar, Atatürk'ün bir eseri de, bundan evvelki celsede beş dakikalık
sükût vakfesinde ince ve sessiz elemimizin üzerinde tahaccür etmiş, bazalt kesil
miş olan büyük vekardı. Onun, o büyük vekarın cephesinde Atatürk'ün rölyefi
vardı. O kabartmayı ebediyen muhafaza edecek ve silmeyeceğiz. Çünkü günün
birinde hâdisat bizi çetinliklerin dehlizinden geçmeğe mecbur ederse, onun ev
velâ millet dediği gibi, biz de evvelâ, çetin ve kolay her işimizin başı onun adı
olacaktır.
Onun adı şimdi, çelikleşen matemimizin mirası gibi daima önümüzü aydın
latan, manileri, uğursuzlukları yarıp yıkan ebedî bir kuvvetimiz olacaktır.
Her şeyde ve her halde: Önce Atatürk.
Örge EVREN (Balıkesir): Arkadaşlarım, hepimiz gibi benim de inancımdır.
Atasını bilmeyen Türk olamaz. Onun için Atatürk'ü onun çocuklarına Türklere
anlatmağa ihtiyaç yoktur. Atatürk milletini ne kadar anlamış, sevmiş inanmış ve
güvenmişse, Türk milleti de yaratıcı, kurucu ve koruyuculukta Türkün müşahhas
timsali olan öz benliği Atatürk'ü tıpkı onun anlayışı gibi anlamış; onun gibi sev
miş, onun gibi inanmış ve onun gibi güvenmiş ve bağlanmıştı.
Atatürk'ün milletine yaptığı hizmetleri mi sayalım? Onun her biri,
mucizelerin kıymetini azaltan eserlerinden mi bahsedelim. Pekâlâ... bunu bir
cümle ile ifade edebiliriz: Atatürk insanlığa ve medeniyete, emsalsiz Türk in
kılâbını verdi.
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O Atatürk ki; kendine, Türk inkılâbı senin eserindir diyenlere o daima ve
katiyetle, hayır demişti. Türk inkılâbı yalnız benim tek bir şahsın eseri değildir
ve olamaz, .o, bütün Türk milletinin eseridir. İşte Atatürk. Yaratan ve yaratıcılığını
yarattığı ile birlikte milletine veren milletinde gören en büyük insan.
Atatürk öksüzleri kardeşlerim; başımıza çökmekte çok acele eden kara musi
betin, ezici ve kavurucu tesiri altında eriyen yüreklerin ıztırabını tazeleyecek söz
ler söylememek için sarsılmış asabıma hâkim olmağa çok çalışıyorum.
Lâkin; size yalvarırım bana bir kaç dakika izin verin. Şimdi size, cihanşümul
acı bir tesir yaratan bedbaht üfulün dünya milletlerine neler itiraf ettirdiğini on
ların dilinden, onların yazılarından alınmış cümlelerle arz etmek istiyorum.
Diyorlar ki:
Türk bütünlüğünün bu günkü mutlak tesanüd mucizesi, Atatürk'ün en hayretbahş eseridir.
Diyorlar ki; Onun ruh kuvveti ve azmü iradesi, kim olursa olsun diğer her
hangi bir şefi sarsabilecek zorlukları yenmesine kâfi gelmiştir. Dünya yaratıldığı
günden beri talileri tersine çevirmiş olan tek insan Atatürk'tür.
Diyorlar ki; Atatürk tarafından hazırlanıb kendisi tarafından idare edilmiş
olan Türk inkılâbı, erkek, kadın bütün vatandaşlara Türkiye'nin evvelki nesil
lerinden hiç birine nasib olmamış hür, tam ve emin bir hayat verdi. Avrupa 'daki
şeflerden hiç biri daha fazlasını yapmamış ve bu kadar zorlukları yenememiştir.
Diyorlar ki; Atatürk'le, Türkiye herkesin hased ettiği bir adama, dostlarının
ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamına, ziyaı yalnız Türkiye için
değil, bütün medeniyet ve dünya için bir ziya teşkil eden büyük bir adama malik
bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur.
Diyorlar ki; onun adı tarihinin kahramanları arasında silinmez bir şekilde
kalacaktır. Zira şahsiyeti kendi memleketinin hududlarını aşmıştır.
Diyorlar ki; insanları sevk ve idare eden büyük çehreler arasında yeni Tür
kiye'nin banisi Atatürk 'ünki kendine has çizgilerle ayrılmaktadır. Tarihte çok, pek
çok inkılâbçılar görüldü; fakat hiç biri Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak ol
duğu şeyleri yapamadı.
Diyorlar ki, Atatürk, on beş yılda, gençlik ve kuvvetle dolu, kudretli, istediğini
ve nereye gittiğini bilen yeni Türkiye 'yi yaratmağa muvaffak olmuştur.
Diyorlar ki, Atatürk tabiatın kudretidir.
Diyorlar ki, Büyük Türk, büyük Balkanlı, büyük adam; bütün dünya modern
tarihinin en büyük çehrelerinden biridir.
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Diyorlar ki, Atatürk, ölümünden evvel, herkes tarafından hürmet ve riayet
edilen kuvvetli, haysiyet ve faaliyet dolu yeni bir Türkiye yaratmak ülküsünü
tamamen başardı.
Diyorlar ki, Atatürk'ün Türkiye 'de yaptığını hiç bir kimse, hiç bir tarafta yap
madı, ilham ettiği kimseler ve kendi prensiplerine göre kurduğu yeni nesil onun
eserine devam edeceklerdir.
Diyorlar ki, Atatürk; karakteri yapıcı elemanlarla büyük bir vataperverliğin
ve demirden bir iradenin birleşmiş bir timsalidir.
Diyorlar ki; Atatürk, arkasında istikbalinden korkmayan kuvvetli, millî bir
Devlet bırakmıştır.
Diyorlar ki; bir adam, yeni bir Türkiye yarattı. Dikkate değer müessir
hareketile devlet reisleri arasında biricik bir vaziyete sahib olan yalnız
Atatürk'tür.
Diyorlar ki; Atatürk Türkiye 'yi yeniden yaptı ve emin bir yol üzerinde ileri
yürüyüşüne devam eden bir memleket bıraktı.
Diyorlar ki; Atatürk; dâhi, harikalar yaratan, teşkilâtçı, idareci ve kurtarıcı
en büyük insandır.
Diyorlar ki; Atatürk'ün yarattığı eserler birer mucizedir.
Diyorlar ki; Atatürk'ün vefatı bütün Türkleri mateme gark etmiştir. Fakat
Türkiye'yi yüksek faydalara mazhar inkılâbçı bir rejim içinde bırakmıştır.
Diyorlar ki; Atatürk; muazzam bir yapıcı bir vatan babasıdır.
Diyorlar ki; Atatürk asker, politikacı, idareci, inkılâbçı olarak emsalsiz bir
dâhidir.
Diyorlar ki; seciyesi ve hayatı itibarile insanlara en yakın olan Atatürk, eserlerile, beşeriyetin üstüne çıkan biricik inkılâbçıdır.
Diyorlar ki; Atatürk ölümü ile bütün insanlık fakir olmuştur arkadaşlar.
Ölümünün bile milletine bu kadar emsalsiz faydası olmuş. Beşeriyetin başka bir
çocuğu var mı?... Artık susacağım. Ancak..
Atatürk'ün büyük ve yüce huzuru maneviyatında o kudsiyete yemin ederek
susacağım.... Ulu Önder: Biz Türk çocukları sana ve senin önderliğine lâyık Türk
olarak kalacağız ...Ahdimiz budur, andımız budur, insanlığın düşmanı olanların
büyük ve yegâne düşmanı Yüce Önder müsterih ol..
Kâmil DURSUN (İzmir) : Sayın arkadaşlar, benden evvel söz söyleyen hatib
arkadaşlar Atatürk'ün büyüklüğünü tebarüz ettirmekte devam ettiler. Fakat bu
mebhasta ne kadar söz söylense yeri ve değeri vardır, işte bu düşünceye daya855

narak ben de arkadaşlara, imtisal edebilmek için yüksek huzurunuza geldim.
Cumhuriyet bayramının 15 nciyıl dönümüne tesadüf eden cumartesi günü herkes
gibi Cumhuriyetin sevinç ve neşelerini duyuyordum. Yalnız bu sevincimi bozan bir
düşünce vardı. Çünkü büyük şef Atatürk hasta idi ve ağızdan ağıza sızan haber
ler onun mukaddes maddî hayatının ufule doğru gitmekte olduğunu anlatıyordu.
Bu endişe ile onun gençliğe ve kahraman ordumuz da dahil olduğu halde bütün
millete emanet ettiği cumhuriyetin yıl dönümü törenine iştirak için evimden çık
tığım vakit muhitte ve her nâsiyede hem sürür, hem keder görüyor gibi idim.
Büyük Kamutayda da arkadaşlarımın ayni halde olduğunu seziyorum.
Merasim başladı. Riyaseti Cumhur salonuna giriyorduk. Gözlerim salonda her
sene olduğu gibi o büyük kurtarıcıyı, büyük koruyucuyu, büyük kurtarıcıyı, hulâsa
o büyük varlığı aradı. Bulamadı. Derhal sarsıldım, ve tebrikleri kabul eden muh
terem reisimizin yüzünün de sapsarı kesilmiş olduğunu gördüm. Salondan çıkar
ken düşmemek için çok gayret sarfettim. Aradan on gün geçti. Çıkan bir tebliğ
bütün milletin hiç beklemek istemediği büyük acıya doğru daha çok yaklaştığımızı
ilân ediyordu.
Nihayet 10 teşrinisani perşembe günü kara haber her tarafı kapladı. Bütün
millet mateme garkoldu. Çarşılarda, sokaklarda, mekteblerde, evlerde, her yerde
herkes bu canhıraş acıyı duydu. Türkiye umumî bir matemhane manzarası aldı.
Harice akseden bu kara haber bütün dünyayı sardı ve sarstı. Ona bütün kürreiarz
halkı ağladı. Çünkü insanlık en büyük evlâdını kaybetmişti. Memleketimizde eski
bir tabir vardır: Yedisinden yetmişine kadar. Halbuki, bu tabiri bu elîm hâdise
genişletti. Beş yaşından yüz beş yaşma kadar herkes ağladı. Hıçkırıkları ile mem
leketi baştan başa matemhaneye çevirmişlerdi.
Ertesi günü Büyük Kamutayda intihab yapılacaktı. Herkes bir teselli noktası
arıyordu Cumhuriyet, kahraman ordumuz da dahil olduğu halde bütün millete ve
betahsis gençliğe emanet eden Büyük Atanın vasiyetini yerine getirmek için Mec
lisin bütün muhterem azası adetâ manevî bir ittifak akdetmişlerdi, işte bu in
tihabın samimî neticesi bize büyük bir teselli ve ümid noktası olmuştur. Büyük
Atatürk, Büyük milletin kalbinde ve tarihinde ebediyen yaşayacaktır. Muhterem
halefleri İsmet İnönü ve Cumhuriyet Hükümetimize işlerinden asla yorulmayarak
pek çok seneler muvaffak ve muzaffer olacaklardır. Millet ve Cumhuriyet ebe
diyen yaşayacaktır. Aziz millet için ve mukaddes yurd için en büyük temennilerim,
budur. Öğünden beri ağlayan ve ağlamakta devam eden necib milletimize ve kah
raman ordumuza bu kürsüden taziyetlerimi sunarım. Şu kadar ki, müteellim ol
masınlar. Bu millet yekpare bir Atatürk olarak yaşayacak ve onun emel ve um
delerini takib edecek ve tahakkuk ettirecektir.
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tstamat ÖZDAMAR (Eskişehir) : Arkadaşlar, en son sözü bendeniz söy
lüyorum.
Bunu söylemekle en âciz bir arkadaşınız, bu elem içinde tabiî kalbinin
okuduğunu ifade edemeyeceğinden dolayı kendini huzurunuzda pek mahcub
görüyor ve kusurunun affını sizden rica ediyor.
Bu gün, kalbimizde açılan yara, felâket pek derindir. Duyulan acı ve sarsıntı
pek kuvvetlidir. Bunu, bilmem hangi hatibin dili, hangi şairin kalemi tavsif ve
ifade edebilir? Bu gün memleketin her köşesinde, her tarafında baştan başa
çocuklar, gençler, ihtiyarlar, analar, babalar, bütün vatan ağlıyor, inliyor. Ne
kadar ağlasa azdır, ne kadar inlese yeri vardır. Türk milletine hürriyet ve istik
lâlini, namuskâr bir hayatı, medenî bir yaşayışı veren Atatürk değil midir? Türk
milletini karanlık bir maziden parlak bir istikbale doğru götüren yine Atatürk
değil midir? Türk milletine garb âleminde onu medenî ve kuvvetli bir millet tanıt
tıracak varlık veren o büyük deha, Atatürk değil midir?
Aziz arkadaşlarım; Atatürk'ün baştan başa bir tarih, bir destan olan yüksek
eserleri etrafında ne kadar söz söylesek o kadar aczimizi ifade etmiş oluruz. Ben
bunun etrafında fazla söylemeyeceğim. Yalnız bu elem içerisinde inlerken bizi
teselli edecek, göğsümüzü kabartacak bir takım cilveler gözümün önünde tecessüm ediyor. Tarihte görüyoruz ki, bir çok büyük adamlar ölmüşlerdir. Onların
etrafında kendi ırkdaşlarının, kendi muhitinin ağladığını görüyoruz. Fakat
Atatürk'ün ölümü böyle midir? Atatürk'ün ölümü, yalnız kendisinin yarattığı
Türk milletini değil, bütün Türk camiasında yaşayan Ortodoksları, musevileri ve
hatta onlardan da uzakta bulunan garb medeniyet âlemini mateme garketmiştir.
Bütün Devletler, bütün milletler bizim elemimize samimiyetle iştirak ediyorlar.
Bu yüksek kürsüden müsaadenizle onlara şükranımı arz edeyim. Çünkü onlar
kadirşinaslık göstermişlerdir. Beni de sizin gibi büyük bir kuvvetle teselli edecek
bir idealim vardır. Atatürk ölmemiştir. Atatürk 'ün fânî olan cesedi içimizden ay
rılmış, fakat bu millete, bu ülkeye ebediyen can verecek, şeref verecek ideali kal
mıştır. Atatürk, senin toprak altında huzur içerisinde kalacağına kaniim. Çünkü
senin esaslı temeller üzerine inşa ettiğin bu metanetli binanın başına geçen
halefin İsmet İnönü 'nün kudreti, bütün Büyük Millet Meclisince ve onun mümes
sili olduğu milletçe daima ileri götürülecektir. Onun için müsterih oluyorum. Ey
yüksek Türk milleti ve onu temsil eden aziz vatandaşlar! Sizi bütün kalbimle tesel
li sadedinde bir kaç sözle tasdi ettiğim zaman sizi de teselli ve tebrik ederim. Çün
kü bu varlık, çünkü bu şeref Atatürk'ün hayatı nasıl ki başlı başına bir tarihse
ölümü de başlı başına bir tarih olacaktır. Ölümünün şerefi hiç kimseye nasib ol
mamıştır. Yaşasın Türklük, yaşasın Kemalizm ideali..
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HAMDİ ONGUN (İçel) : Sayın arkadaşlar; Ulu Şefimiz Atatürk'ü gaybetmekle duyduğumuz ıstırab çok derindir. Hiç bir millî ıstırap bu kadar acı gel
memiştir. Türk ulusu kurtarıcısını, Türk Devleti: kurucusunu, beşeriyet: en büyük
evlâdını kaybetmiştir. O büyük adamı kaybettiğimiz günden beri en küçük çocuk
lardan tutunuz da en yaşlısına kadar bütün bir millet ağlıyor, dünya ağlıyor, kâi
nat ağlıyor, hep ağlıyoruz. Fakat bu ağlamamız yeisimizden, ümidsizliğimizden
değil, ona karşı olan sevgimizden, bağlılığımızdan, hasretimizdendir.
Bir taraftan onun eserlerine bakarak, onun eserini yaşatmağa çalışırken, o
ölünün hatırasile göz yaşlarımızı akıtırken; diğer taraftan böyle kahramanlar
kahramanı yetiştiren bir ulusun çocukları olduğumuzdan, onun kanını
taşıdığımızdan dolayı göksümüz kabaracaktır. O bizim için daima kuvvet ve kud
ret kaynağı olacaktır.
Arkadaşlar, yurdu kurtaran, evrensel devrimleri yapan ve yepyeni, dipdiri bir
devlet kuran, şöhreti, sevgisi ulusal sınırları aşarak evrensel bir hal alan en
büyük insan Atatürk ölmemiştir. O büyük ölü, ebedî olan yurdunda, da yaşamak
tadır ve daima yaşayacaktır.
Arkadaşlar, kaybımız ve bundan doğan acımız, teessürümüz, bundan doğan
acımız ölçü kabul etmez derecede büyük ve derindir. Buna rağmen tesellimiz de
aynı derecede büyük ve kuvvetlidir. Şuna şükretmeliyiz ki; Atatürk az zamanda
bütün eserlerini ve onların yaşaması sebeblerini ikmal etmiştir. Harbde, sulhde,
kuruculukta ve yapıcılıkta onun daima yanında, en yakınında bulunan ve onun
sağ kolu olarak en büyük yardımcısı olan İnönü bu gün başımızda bulunuyor.
Bütün bu işler başarılırken İnönü, Atatürk'ten sonra Türk ulusunun en büyük
evlâdı olarak tanınmıştır.
Türk ulusu: Atatürk 'ün etrafında nasıl bir kütle halinde toplanmış tek bir kalb
olarak duymuş ve tek bir vücud olarak hareket etmişse bu gün de İnönü 'nün et
rafında aynı şekilde toplanmış bulunuyor.
Türk ulusu: İnönü'nün başbuğluğu, altında, Atatürk'ün izinde, kendisine
mevud olan medeniyet ve refah seviyesinin, kudret ve kuvvetin en yükseklerine
doğru durmadan süratle ilerleyecektir. Bunda hiç bir tekin şüphesi yoktur. Göz
yaşlarımızı akıtırken bir taraftan içimizi ferahlatan, bizi teselli eden budur.
Türk ulusu var olsun.
Atatürk'ün, o ulu ölünün aziz ruhu şad olsun.
Fazıl Ahmed AYKAÇ (Elâzığ) : Türk milletinin aziz başı sağ olsun.
Arkadaşlar; bilmiyorum, insan dilile bu günkü matemimizden nasıl bah
sedebileyim. Onun kadar sonsuz bir unsur arasak belki hatırımıza kaybettiğimiz
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dâhinin ulviyeti gelebilir. Fakat hemen itiraf edeyim ki ondan da büyük bir şey
var: bu günden itibaren başlayacak olan âti önündeki kıymetli vazifemiz.
Eğer huzurunuzda çok solgun, çok kuşetsiz bir surette konuşursam beni
mazur görünüz. Hatta arz etmek istediğim bir kaç mevzudan bahsederken bu
şerefli kürsüden ayrılmak mecburiyetinde kalırsam, sözlerimi bitiremezsem,
bununla, gerek sizin vicdanınız ve gerek benim kalbimdeki acının en hakikî bir
tercümanı olmuş olacağıma inanınız. Çünkü arkadaşlar; bu gün bu kürsüden,
teessürden ezilmeden lâkırdı söyleyen zaten bu kürsüye lâyık değildir. Zaten han
gimiz tam bir kavrayışla şahsında, okyanuslar gibi, semalar gibi kâinatın tanıdığı
büyük bir dehayı kaybetti. Bunu hatırlarken arkadaşlar bir noktayı bir türlü
unutamıyorum. Bütün kuvvetim işte oradan geliyor.
Arkadaşlar; biz cihana Atatürk gibi bir insanlık mücevherini, bir deha
mücevherini hediye etmiş olan milletin, ulusun çocuklarıyız.
Arkadaşlar; icab eder ki, yeniden cihana bir hakikat gösterelim. Yani
Atatürk'ün maddî varlığı, ulusumuzdan ayrılmış dahi olsa, manevî kuvvetinin
yaşadığını, onu daima başımız üstünde taşıyacağımızı cihana isbat etmemiz
lâzımdır. Zaten görüyorsunuz ki, cihan da bizim kadar matem içindedir. Fakat
hakikat budur. Önder ölmüştür. Şüphe yok Bunun yanında Türkiye şerefli, muzaf
fer, kahraman Türkiye, Atatürk Türkiyesi, ebediyete namzed olan Türkiye, Tür
kiye'miz yaşıyor. Binaenaleyh, hangi vazife, hangi gaye bizi, matemimizin içinde,
onun ilerlemesine aid olan işten alıkor?
Arkadaşlar, bugün acılarımızı bağrımıza basarak, göz yaşlarımızı kabil olur
sa canımızın içine akıtarak ancak yarının yüzünü güldürecek faaliyete teşebbüs
etmekle idi ki, Atatürk'ün lâyık halefleri olduğumuzu ispat edebilirdik.
Çok rica ederim, 1918'i bir dakika düşünün. 1918'de Atatürk ne halde idi?
1918'in günlerinde Atatürk, bu gün Atatürksüz kalmış Türkiye'nin hicranından
başka ne çekiyordu? Onun önünde de böyle virane hale gelmiş can çekişen bir
vatan vardı. Amma biliyorsunuz ki, gözlerini yaşla değil, kanla değil, o büyük ve
muazzam azmile, metanetle, neşe ile doldurdu ve yine biliyorsunuz ki, bütün
cihanı ilelebed yalnız hayran değil, müftehir eden bin türlü fevkalâdelik gösterdi.
Şu halde dönüp dolaşıb aynı mevzua geliyorum. Hepinizin bildiğiniz fakat ebe
diyetin mütemadiyen bilmesi lâzım gelen mevzuun üzerine geliyorum. Yani vaz
ifemizin... Arkadaşlar, Türkiye Teşkilâtı Esasiye kanunu bu millete, en ileri an
layışta en ileri duyuşta kavimlerin malik oldukları hakları hukuku tabiiyeden say
mış bulunuyor. O anayasaya dayanmış olan kanunlarımız, kurumlarımız mem
leketin hayatına, siyasetine yan gözle bakabilecek herhangi bir gözü yıldırab idecek mahiyettedir. Şu halde yol açık ödev meydanda, demek ki karanlık hiç bir
taraf yok, korkacak hiç bir taraf yoktur.
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Türk milleti, işte pekiyi gördünüz ki son defada vekarla, aklı selimin yeni bir
numunesini verdi. Yani bütün dünyayı salabetine hayran etmiş bir ebediyet âbidesi
ni elimizden aldı, ve bir İsmet âbidesini tuttu, onun yerine koydu. Bize, bu gurbet an
larında bundan daha fazla teselli edici bir manzara yoktur ve tasavvur edilemez.
Onun için arkadaşlar, var olsun Türkiye, aziz Türkiye ebediyyen yaşayacaktır. Ne
mutlu Türküm diyene. Çünkü Türk, Atatürk'ün mensub olduğu nesle mensub mesud
bir mahluk demektir. Hepinize teselli ve kudret temenni ederim.
Dr. ABRAVAYA (Niğde) : Arkadaşlar, şimdiye kadar, son dakikaya kadar
huzurunuza çıkmak şerefine mazhar olub da söz söyleyeceğimi katiyen bilmiyor
dum. Fakat son dakikada, kırılacak derecede çarpan kalbimin heyecanı beni
buraya şevketti. Buraya geldiğim dakikada dahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
Atatürk'ün büyüklüğü, Atatürk'ün dehası, Atatürk'ün eseri hakkında neler söy
lendi, neler yazıldı. Kütüphaneler dolusu kitablar mevcud. Radyoda neler din
ledik, Bunlara ilâve edecek söz bulmak şimdilik benini için kabil değildir. Esasen
maksadım bunlardan bahsetmek değildir. Gözümün önünde hazin ve elim tabloyu
gördüğüm zaman elini, ayağını seve seve öptüm. Fakat bu dakikada o arzu yine
bende uyandı ve huzurunuzda huzurunuz diyorum çünkü huzurunuz demek doğ
rudan doğruya Atatürk 'ün huzuru manevisi demektir.Eğilmek ve milyonlarca defa
elini, ayağını öpmek için buraya geldim. Sağ olsun Türk milleti...
Remzi ÇİNER (Sivas) : Sayın arkadaşlar; kalblerimizi, tekmil milletin kal
bini parçalayan bir felâketimiz olan Ulu Ata'nın ölümü dolayısile burada söy
lenen sözlere çok kıymetli, coşkun sözlere benim de belki en son olarak bir
iki.kelime ilâve etmeme müsaadenizi rica ediyorum.
Artık maneviyatımızda ebedî ve mukaddes bir varlık olan Ulu Atatürk 'ün mil
letin kalbinde yaratmış olduğu büyük ve çok derin minnet ve hayranlık, taziz ve
takdis duygularını millet, hepimiz kıyamete kadar nesilden nesile miras olarak
kendi varlığımızın ebedî ve mukaddes hazinesi olarak taşıyacağız.
Maneviyatımızda daima onun aziz ve mübarek ruhundan kuvvet alacağız
BAŞKAN : Maddelere geçilmesini reye arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Atatürk'ün Cenaze Merasimi İçin Yapılacak Sarfiyata Aid Kanun
MADDE 1.- Atatürk'ün cenaze merasimi dolayısile yapılacak sarfiyat için,
Başvekâletçe teşkil edilecek hususî bir komisyonun emrile sarfedilmek üzere
Ziraat Bankasında açtırılacak bir krediden beş yüz bin liraya kadar tediyat ic
rasına Maliye Vekili mezundur.
Bu tediyatın ne gibi hizmetler için yapılacağı İcra Vekilleri Heyetince tesbit
ve tediye mikdarı bilâhare Maliye Vekâleti bütçesinde 246 rakamı ile açılacak
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hususî bir fasla tahsisat kaydedilir. Bu tediyatın komisyonca musaddak evrakı
müsbitesi badessarf Divanı muhasebata tevdi olunur.
BAŞKAN : Madde hakkında nıütalea var mı? (Yok sesleri). Maddeyi reye arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2.- Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir
BAŞKAN : Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3.- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BAŞKAN : Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun Heyeti Umumîyesini açık reyle tasvibinize arz ediyorum. Bir defa
müzakereye tâbi maddelere geçiyoruz.
Sırrı ÎÇÖZ (Yozgad) : Muhterem arkadaşlar ; demin kürsüden Atatürk'ün
mübarek makamının kale üzerinde yapılması ve şu levhanın altına bir büstünün
konulması, sonra vilâyetlerden toprak alınarak, makamının o topraklarla örtül
mesi hakkında ricada bulunmuştum. Beş dakikalık celse tatili esnasında temas et
tiğim arkadaşlar, benim şu takrirdeki arzularımı daha şümullü olarak yerine
getireceklerini beyan buyurdular. Binaenaleyh, takririmi geri alıyorum.
Bu konuşmalardan sonra İstanbul'da yapılacak cenaze törenine Meclisi temsilen katılacak milletvekillerinin seçilmesine geçilmiş ve ad çekilerek MüşfîkAyaşlı (Ankara), Yahya Kargı (Ankara), Ali Barlas (İstanbul), Rahmi Köken
(İzmir), Mükerrem Unsal (İsparta), Raif Dinç'in (Zonguldak) katılması kararlaş
tırılmıştır. Bunlara Başkanlık Divanından da Reisvekili Refet Canıtez (Bursa) ile
idare Âmiri Halid Bayrak (Bayazıd) ve Kâtib Ali Zırh (Çoruh) katılmıştır.
3.2. İstanbul'da Yapılacak Törenin Programı
Atatürk'ün vefatı üzerine İstanbul ve Ankara'da ayrı ayrı törenlerin yapılması
kararlaştırıldı.İstanbul'da tören 16 Kasım 1938 Çarşamba günü başlayacak ve şu
sıra izlenecekti:1
Katafalk; Dolmabahçe sarayında Atatürk'ün ilk defa halk temsilcilerini kabul
buyurdukları salona konulacaktı. Katafalkın bulunduğu salonun kapılan 16
Kasım çarşamba sabahı saat 10.00'dan itibaren, ziyaretçilere açık bulun
durulacaktı. Üstü Türk sancağı ile örtülmüş, etrafı güllerle çevrilmiş ve altı oku
temsilen yanan altı meşalenin yanlarında tazim vaziyetini almış bulunan general,
amiral, kara deniz ve hava albay ve yarbaylarından altı yüksek rütbeli subay nöbet
bekleyecekti.
/ bkz. Ayın Tarihi, İlave sayı Atatürk'ün vefatları, No.:60, Ankara, 1938, s.28 vd. Bundan sonra
ki kısım bu kaynaktan alınmıştır.
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Katafalk'ın önünden saygı geçişi, şu sıraya göre yapılacaktı:
1- İstanbul vilâyetinde bulunan teşrifata dahil askerî erkân,
2- Teşrifata dahil mülkî erkân,
3- Rektör, dekanlar ve profesörler başta olmak üzere Üniversite ve yüksek
okul öğrencileri,
4- Kumandanları, öğretmenleri ve subayları başta olmak üzere harp
akademisi ve ardından yedek subay okulu öğrencileri,
5- Halk partisi erkânı,
6- Halkevleri idare heyetleri,
7- Malî, ticarî ve idarî teşekküllerin ileri gelen erkânı,
8- İzciler.
Saat 14'ten başlayarak ta halk geçmeğe başlayacaktı. Geçiş Çarşamba, per
şembe ve cuma günleri saat 10'da başlayacak saat 24'e kadar sürecekti.
Cenaze ise 19 Kasım 1938 Cumartesi günü İstanbul'dan ayrılacaktı. Prog
rama uygun olarak tabut, sabah saat 8,30 da 12 general tarafından kaldırılacak ve
Dolmabahçe Sarayının dış kapısı önünde bulundurulan top arabasına konacaktı.
Tören alayının önünde, yolu törene açık bulundurmak üzere, atlı polis kıtası
görev yapacaktı.Tören alayının başında atlı olarak tören komutanı, mızraklı bir
süvari alayı, bir piyade taburu, bir topçu taburu, bir deniz taburu bulunacak
onu,çelenkler izleyecekti. Bunun ardında cenazenin bulunduğu top arabası
gelecekti. Top arabasının sağ ve sol taraflarında altışardan on iki general
bulunacaktı. Atatürk'ün harp ve istiklâl madalyalarını taşıyan bir general,
Atatürk'ün aile bireyleri, Başvekil, Büyük Millet Meclisi'ni temsilen Ankara'dan
gelen heyet, İstanbul Vali ve Belediye Başkanı ile mevki ve deniz komutanı, İs
tanbul'da bulunan konsoloslar, İstanbul Vilâyetince törene çağrılan askerî ve mül
kî erkân, Rektör, dekanlar ve profesörler başta olmak üzere Üniversite ve yüksek
okul öğrencileri, komutanları, öğretmenleri ve subayları başta olmak üzere harpakademisi, Halk partisi erkânı, Halkevleri idare heyetleri, malî ticarî ve idarî
heyetlerin temsilcileri, İstanbul'da bulunan izciler,yedek subay okulu öğrencileri,
bir piyade taburu ve halk yürüyecekti
Bu düzen içinde oluşacak olan cenaze alayı; saat 9'da yürüyüşe başlayacak,
tramvay yolunu izleyerek Tophane, Karaköy, Köprü yolu ile Eminönü meydanı,
Bahçekapı, Sirkeci ve Salkımsöğüt üzerinden Gülhane parkına ve park içindeki
yolu izleyerek Sarayburnu'na ulaşacaktı.
Cenaze alayının Dolmabahçe'den Sarayburnu'na kadar olan güzergâhının iki
tarafına asker, jandarma kıtaları ile öğrenciler ve halk dizilecekti. Cenaze alayının
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kolbaşısı Sarayburnu nhtımına geldiği vakit alay duracak, kıtalar yolun sağ
kenarına çekilecekler ve cenazeyi taşıyan top arabası geçerken saygı duruşuna
geçilecekti.
Alaya katılan kişiler ve izciler top arabasını izleyerek rıhtıma kadar tabutu
taşıyan top arabasını izleyeceklerdi.
Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma yaklaşacak ve tabut generaller tarafından
top arabasından kaldırılarak rıhtımdaki dubaya yanaşacak olan Gür veya Dumlupınar denizaltı gemilerinden veyahut Zafer veya Tınaztepe destroyerlerinden
birisine bindirilecekti.
Tabutu taşıyan denizaltı gemisi veya destroyer Selimiye veya Haydarpaşa
açıklarında âkıntısız bir yere demirlemiş bulunan Yavuza yanaşmak üzere ağır
ağır yol alacaktı.
Tabut,Yavuza nakledilecek ve arka taret topları önüne konulacak ve bir müf
reze saygı vaziyetinde bekleyecekti.
Cenazenin Dolmabahçe'den hareketi anında Galata kulesindeki "Varda-bandıra, tarafından verilecek işaret üzerine Yavuz her beş dakikada bir top atacaktı.
Cenazenin gemiye konmasından sonra Yavuz top atarak cenazeyi selam
layacaktı. Limanda bulunan yabancı harp gemileri bu selamlamaya katıldıktan
sonra Yavuzu ada açıklarına kadar izleyeceklerdi.
Gerek karada yürüyüş halinde iken ve gerek denizde seyir sırasında hava filo
larımız da cenaze törenine eşlik edeceklerdi. Hava filosu törene havadan
katılacaktı. Seyir esnasında İzmit'e kadar on beşer dakika ara ile top atılacaktı.
İzmit'e kadar Yavuz kruvazörüne, deniz komutanı ve amiraller, donanmamıza
mensup denizaltı ve destroyerler eşlik edecekti.
Atatürk'ün aile bireyleriyle cenazeye eşlik edecek olanları taşımak için
Denizbank vapurlarından biri Sarayburnu'nda bulundurulacaktı. Diğer taraftan,
cenaze alayına eşlik eden memurlarla halkın törene katılımını sağlamak üzere
saat 13 te Sarayburnu'nda ve Akay iskelelerinde ikişer vapur bulundurulacaktı.
Bu vapurlarla İstanbul'a gelmiş bulunan yabancı harp gemileri; Büyükada açık
larına kadar filoya eşlik edecekler ve daha sonra döneceklerdi.
Yavuz kruvazörü, İzmit önlerinde demirleyecek ve cenaze bir denizaltı gemi
sine veya bir destroyere alınarak Mayn iskelesine çıkarılacak ve orada bulun
durulacak olan bir top arabasına konulacaktı.Cenaze bu şekilde İzmit istasyonun
da Atatürk'ün fotoğraflarıyla iki büyük Türk sancağı ve defne dalları ile süslen
miş özel vagona bindirilecekti.
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İzmit'te yapılacak törene vilâyet erkânı, kara ve deniz kuvvetlerine mensup
kıtaat ile öğrenciler ve halk katılacaktı. Cenazeye eşlik edecek olanlar bu trene
bineceklerdi. İzmit'ten Ankara'ya kadar sürecek yolculuk sırasında altı subay
cenazeyi bekleyecekti. Cenazeyi taşıyan trenin gece geçeceği istasyonlarda
meşaleler yakılacak, tren kasaba ve köylere yakın olan istasyonlardan geçerken
başta o yerin en büyük mülki memuru olmak üzere, kasaba ve köy halkı tarafın
dan selâmlanacaktı.
Cenazeyi taşıyan trenin Eskişehir'e ulaşmasında askerî tören yapılacaktı.
Törene vilâyet askerî ve mülkî erkânı iştirak eyleyecekti. İstasyonun uygun yer
lerinde meşaleler bulundurulacaktı.
Tren Polatlı ile Ankara arasındaki istasyonlardan gündüz geçeceğinden köy
ve kasaba okullarının öğrencileri de istasyonlarda treni selamlayacaktı.
Ankara'da yapılacak tören ise; 20 Kasım 1938 Pazar günü cenazeyi taşıyan
trenin saat 10 da Ankara istasyonuna girmesiyle başlayacaktı.
Cenaze, istasyonda Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi Reisi, Mareşal, İc
ra Vekilleri Heyeti ve Milletvekilleri tarafından törenle karşılanacaktı. Bu kar
şılama törenine bir piyade taburu eşlik edecekti. Tabut vagondan indirilecek ve bu
esnada saygı kıtasına eşlik eden bando tarafından Chopin'in matem marşı
çalınacaktı. Tabut 12 general tarafından istasyonun büyük holünden geçirilerek
istasyon merdivenleri önünde bulundurulacak olan top arabasına bindirilecekti.Top arabası istasyon caddesini izleyerek Büyük Millet Meclisi'ne gelecekti. İs
tasyondan Ulus meydanına giden caddenin iki tarafına askerler dizilecekti.
Tabutun top arabasına taşınması sırasında 101 pare top atılacaktı.Tabut frak
giymiş 12 milletvekili tarafından top arabasından indirilecek ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi binasın da önceden hazırlanan yere konulacaktı. Katafalkın iki
tarafına altı meşale konulacak ve bu meşalelerin yanlarında sağ ve solda birer
general, birer subay ve erden oluşan altı kişilik bir heyet üniformalı ve kılıçlan
çekilmiş bir vaziyette saygı nöbeti tutacaktı.
Saat 13 den itibaren İstanbul'da yapıldığı gibi Cumhurbaşkanı, Büyük Millet
Meclisi reisi, Başvekil, İcravekilleri Heyeti, milletvekilleri, başta mareşal olmak
üzere Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri mensupları ile mülkî erkân, Cumhuriyet
Halk Partisi erkânı dekan ve profesörleri başta olmak üzere Ankara'daki fakül
teler, diğer yüksek okulların öğrencileri, memurlar, malî, ticarî ve idarî teşekkül
mensupları, basın temsilcileri ve arzu eden halk katafalkın önünden geçerek say
gılarını ifa edeceklerdi.
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İstanbul Valiliği de 16, 17, 18 Kasım'da ilk orta ve lise öğrencilerinin
Atatürk'ün cenazesini ziyaretleri sırasında herhangi bir izdihamla karşılaş
mamaları için Millî Eğitim Müdürlüğünde bir toplantı yapmış ve şu programı
hazırlamıştır:
16 Kasım'da Atatürk'ün cenazesini ziyaret edecek okullar:
Saat 13.30'da; Galatasaray, Işık, Şişli, Terakki, Alman Lisesi, İtalyan Ticaret
Lisesi, Sen Lüi, Feriköy Sen Misel, Sen Benua Erkek, Nişentaşı Hayskol Erkek,
Nötr Dam Dösion, Sen Jorj Alman, Beyoğlu Zoğrafyon, Zaybon Kız, Galata Getronaga, Pangaltı Lisesi, Musevi Lisesi, Akşam Sanat Okulu.
Saat 14.30'da; İnönü Kız Lisesi, Kabataş Lisesi, Arnavutköy Amerikan Kız
Lisesi, Bebek Amerikan Lisesi, Boğaziçi Lisesi.
Saat 14.45'te; Erenköy Kız Lisesi, Çamlıca Lisesi, Haydarpaşa Lisesi,
Kadıköy Sen Jorj ve Kadıköy Kız Sanat Enstitüsü.
Saat 15.00'te; Üsküdar Amerikan, Üsküdar Kız Enstitüsü, Kandilli Kız
Lisesi.
Saat 15.15'te; İstanbul Erkek ve İstanbul Kız Liseleri, Yüce Ülkü, Bölge
Sanat Okulu, Akşam Kız Sanat Okulu.
Saat 15.30'da Cumhuriyet Kız Lisesi, Darüşşafaka, Hayriye ve İstiklâl
Liseleri, Vefa Lisesi, Fener Rum Mektebi Kebiri, Yuvakimyon Lisesi, Selçuk Kız
Enstitüsü, Kız Muallim Okulu.
Saat 16.00'da bütün orta mektep öğrencileri geçecektir.
17 Kasımda Saat 10.10'dan itibaren Kartal, Bakırköy Adalar, Beyoğlu,
Eminönü, Beşiktaş ve Fatih'te bulunan ilkokul öğrencileri
18 Kasım saat 10.10'dan itibaren de Sarıyer, Beykoz, Eyüp, Üsküdar,
Kadıköy, Beyoğlu, Eminönü, Beşiktaş ve Fatih kazalarının geriye kalan öğren
cileri
İstanbul Valiliği, Atatürk'ün cenazesini ziyaret amacıyla gelecek olan asker
lerin 'büyük üniformalı', mülkî erkânın ise caket atay ve silindir şapkalı; 19
Kasımda yapılacak cenaze töreninde protokolda bulunacak askerlerin 'büyük
üniformalı', mülkî erkânın siyah yelekli, beyaz boyun bağlı frak giymiş ve 'silin
dir şapkalı' olmalarını bildirmiştir.
3.3. İstanbul'da Yapılan Tören
İstanbul programına uygun olarak, cenaze atlas bayrağa sarılı bir sanduka
içinde Dolmabahçe Sarayı'nın büyük muayede salonuna getirildi. Sanduka gül
lerle örtülü idi. Başuçlarında General Nuri Yamut ve General Osman Tufan ile
büyük üniformalı dört Subay saygı nöbeti tutuyordu. Tabutun arkasında da 6
büyük meşale yanmakta idi.
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Ziyaret zamanı gelince ilk olarak başlarında Orgeneral Fahrettin Altay olmak
üzere teşrifata dahil 12 general geçişini yaptı.
Bundan sonra teşrifata dahil mülkî erkân geçmeğe başladı. Vali ve Belediye
reisi Muhittin Üstündağ, İstanbul'da bulunan milletvekilleri, büyük memurlar,
sefaret ve konsolosluk erkânı Atatürk'ün tabutunu selâmladılar. Rektör, dekanlar
ve profesörleri dört kişilik gruplar halinde geçişlerini yaptı. Onları üniversite ve
yüksek okul öğrencileri izledi. Bundan sonra başta İstanbul kumandanı General
Halis Bıyıktay olmak üzere kumandanlık erkânı, kara, deniz, hava ordusuna men
sup subaylar, kumandanları ve öğretmenleri ile harp akademisi, yedek subay
okulu, süvari binicilik, topçu ve piyade atış okulları öğrencileri, Halk Partisi er
kânı, Halkevleri idare heyetleri, malî, ticarî idarî teşekküllerin ileri gelen erkânı
geçmeğe başladı.
Öğleden sonra halk kütlelerine, lise ve orta okul öğrencilerine sıra gelmişti.
Tam saat 14,30 da kesif yığınlar halinde biriken halk arasında bir kaynaşma
oldu. Kalabalık, arkası kesilmeyen bir sel halinde akmağa başladı.
Yüzleri buruşmuş ve belleri bükülmüş ihtiyarlarla küçük çocuklar omuz
omuza geçiyorlar, sevgisi ve matemi ile kuşakları birbirine bağlıyan büyük
ölünün önünde derin bir huşu ile eğiliyorlardı. Geniş merasim salonu tutulamayan
hıçkırıklarla sarsılıyordu. Yaşlı bir kadın gözyaşları arasında bağırıyordu:
- Atam, sen ömrünü bizim için harcadın..
Küçük bir ilkokul öğrencisi sarsıla sarsıla feryat ediyordu:
- Yüzünü bile görmedim Atam.
Genç, ihtiyar, erkek, kadın on binlerce insan, ağlayarak, hıçkırarak büyük
Atatürk'ün cenazesi önünden geçti.. On üç yaşında bir kız çocuğunun bayıldığı,
yıkılan bir ihtiyarın kollarına girilerek salondan çıkarıldığı görüldü. Durmayan
bir sel halinde akan insan kalabalığı, akşama doğru daha da arttı. Saat on yedide
caddeler daha da kalabalıklaştı.
Halkla birlikte lise ve orta okul öğrencileri de Atatürk'e son görevlerini yap
tılar. Geleceğin gençliği Atatürk'ün cenazesi önünden ağlayarak geçti. Bu durum
19 Kasıma dek sürdü.
19 Kasım'da daha gün ağarmadan şehir adeta ayağa kalkmıştı... Evinden çıkan
sahile Beşiktaş'tan Sarayburnu'na inen yollara doğru koşuşuyordu. Vakit ilerledik
çe bu telâşlı akın insan seline dönüşmüştü. Bayraklar yarıya indirilmiş, çarşılar
kapatılmış, tramvaylar durdurulmuş kent adeta bir ölü evine dönmüştü. Zira düne
kadar geçtiği yerleri bayram yerine dönüştüren Atatürk'ün, Türk bayrağına sanlı
tabutu o gün İstanbul'dan ayrılacaktı. Bu ayrılışı görebilmek, bu tabutun önünde
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eğilmek ve gözyaşları dökebilmek tüm İstanbulluların en büyük arzusuydu.
Saat 8'den itibaren deniz seferleri durduruldu.İnsanlar Boğazdan,
Kadıköy'den, Üsküdar'dan motor ve kayıklarla geçmeye çalışıyorlardı. Ulaşım
araçlarında bir kişilik yer bulabilmek için 30 misli fazla para ödemeyi göze al
mışlardı. Ancak yinede yer bulamayanlar pek çoktu. Adalar ve Anadolu kıyılan
İstanbul sokakları gibi büyük bir kalabalıkla dolmuştu. Yarı bulutlu, fakat güneş
li bir hava, sabahın dördünden beri yollarda biriken halkı ısıtıyordu. Alınan tüm
önlemlere karşın yer yer barikatlar kınlıyordu. İtfaiyenin ve motosikletli polis
lerin yardımı ile düzen güçlükle sağlanabiliyordu.
Dolmabahçe Saraymda hazırlıklar erken başlamıştı. Atatürk'ün son saygı
nöbetini bekleyen yaverleri ve dostlan, büyük üniformalı subaylar, vali ve
belediye reisi, bu hazırlıkları yönlendiriyordu. Sarayın büyük kapısı önünde yüz
lerce çelenk vardı. Dolmabahçe'nin ağaçlı caddesi iki sıra çelenklerle bir çiçek
bahçesi haline gelmişti.
Tören başlamadan, ailesinin isteği ile Atatürk'ün cenaze namazının kılın
masına geçildi. Cenazenin önünde biri subaylardan biri erlerden üçüncüsü de
sivillerden olmak üzere üç büyük saf oluşturuldu. Tekbir Türkçe verildi, namazı,
İslâm Tetkikleri Enstitüsü Direktörü Ordinaryüs Profesör Şerafettin Yaltkaya kıl
dırdı. Müezzinliği de Hafız Yaşar Okur ve Hafız İsmail yaptı. '
Cenazeyi taşıyacak top arabası saat 8.15 'te tören salonunun mermer basamak
lı girişine geldi. Arabaya üç çift siyah katana koşulmuştu. Başta gözleri ağlamak
tan kızarmış Başvekil Celâl Bayar olduğu halde generaller, yakın çalışma ar
kadaşları ve yaverlerin tümü orada toplanmıştı. 8.15'te silâh arkadaşlarından on
iki tümgeneral-Ekrem Baydar, Sabrı Ertuğ, S. Ziya Ekiner, Nuri Yamutjshak Avni Akda, Osman Tufan, Hakkı Özgener, Enis Erkoçak, Zeki Erokay, Kurtcebe
Noyar, Kemal Balıkesir, İlyas Aydemir cenazenin baş ucunda toplandı. San
dukayı eller üstünde, vakur adımlarla top arabası önüne getirdiler.Tabutun üstüne
vişneçürüğü renginde bir kadife örtü ve ipek bayrak örttüler. Bu sırada Es
kişehir'den getirilen hava alayı uçakları alanın üzerinden geçmeye başladı.
Saat tam 9 da saraydan hareket edildi. Alayın önünde atlı bir polis kıtası yol
açıyordu. Bunu bir süvari kıtası, bandolu bir piyade taburu, bir topçu taburu, bir
deniz taburu izliyordu. Yukanda tayyareler geçiyordu. At üstünde Orgeneral Fah
rettin Altay törene komutanlık ediyordu.
Askerî kıtaları üniversite gençleri tarafından taşınan çelenkler izliyordu.
Çelenklerin arkasından Atatürk'ü taşıyan top arabası geliyordu. 12 General kılıç
1 Cumhuriyet, Tan, Ulus, 20 Kasım 1938
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çekmiş olarak top arabasının iki tarafında yürüyorlardı. Arkasında siyah kadife
den bir yastık üzerinde Atatürk'ün istiklâl madalyası ve harp madalyası, Tüm
general İlyas Aydemir tarafından saygıyla taşınmaktaydı. Bundan sonra Ata'nın
yaverleri ve Genel Sekreteri, Atatürk'ün yakın dostu olarak eski Afgan Kralı
Amanullah, Başvekil Celâl Bayar, Büyük Millet Meclisi heyeti, İstanbul vali ve
belediye reisi, mevki ve deniz komutanları, konsoloslar, vilâyet erkânı, üniversite
profesörleri ve yüksek tahsil gençleri, cumhuriyet halk partisi erkânı, halkevleri
idare heyetleri, izciler, yedek subay okulu öğrencileri ve halk yürümekte idi. Yol
larda ağlayan, hıçkıran ve bayılanların sayısı çoktu. Alayın kolbaşısı Sarayburnu
rıhtımına geldiği vakit alay durdu. Burada cenazeyi Yavuz zırhlısına götürecek
olan Zafer torpidosu sabahtan beri rıhtıma yanaşmış beklemekte idi. Parkın
büyük yolunun kapı kısmında askerî liseler ve deniz erbaş okulu yerlerini almış
lardı. Saat 12'de parkın büyük kapısı önüne gelindi. Çelenkleri taşıyan üniversite
öğrencisi ve teşrifata dahil kişiler iki tarafta selâm vaziyeti alan kıtalar önünden
geçerek rıhtıma geldiler. Torpidonun güvertesinde donanma kumandanı amiral
Şükrü Okan, harp filosu kumandanı amiral Mehmet Ali, Erkânı Harbiyesi ve
bütün torpido görevlileri cenazeyi selâmladılar. Tabutun torpidoya nakledileceği
geçidin bir tarafında Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden heyet, diğer tarafında
başvekil ile Cumhurbaşkanlığı erkânı dizilmişlerdi. Genç subayların elleri üzerin
de tabut, zafer torpidosuna geçirilerek hazırlanan özel bölüme yerleştirildi. Üzer
ine ipekli büyük sancak örtüldü. Başvekil, amirala Atatürk'ün cenazesinin İzmit'e
kadar donanmaya teslim edildiğini söyledi. Amiral, ona her hizmetin yapılacağını
söyledi. Başvekil, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri, generaller ve
gazeteciler de Zafer'e bindiler ve tam saat 13.00'te Zafer Sarayburnu'ndan ayrıl
dı. Sahili dolduran on binlerce halk İstanbul'dan ayrılan cenazeyi dakikalarca
gözyaşları içinde selâmladılar.
Saat 13.27'de Zafer Moda açıklarında demirli bulunan Yavuz zırhlısına yanaş
tı. Büyük Millet Meclisi üyeleri Yavuz'a geçtiler. Tabut zırhlının mor kadifelerle
örtülü özel bölümüne konurken Yavuzdan atılan yüz bir pare saygı topuna İngiliz,
Fransız, Alman, Sovyet, Yunan ve Romen harp gemilerinden 21 pare top atarak
karşılık verdi. Toplar atılırken de Yavuzda bulunan Başvekil, B. M. Meclisi tem
silcileri, general ve amiraller ve bütün subaylar selâm vaziyeti aldılar.
Yavuz zırhlısı saat 15.40'ta cenazeye Ankara'ya kadar eşlik edecek olan baş
vekil, Cumhurbaşkanlığı erkânı, generaller ve milletvekilleriyle birlikte limandan
ayrıldı, 15 dakikada bir atılan toplar büyük Atatürk'ün İstanbul'dan son ayrılışını
gözleri yaşlı İstanbul halkına bildiriyordu.
Yavuz'un etrafında kalabalık bir gemi grubu vardı: İngilizlerin Malaya, Fran
sızların Emil Beattin, Almanların Emden kruvazörleri, Sovyetlerin Mosko,
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Yunanlıların Hidrao, Romenlerin Rejina Maria torpidoları birbirlerinin dümen
suyunda Yavuzun izinden gidiyorlardı. Hamidiye, Zafer, Tınaztepe, Dumlupınar,
Gür harp gemileri ve Savarona da Yavuz'u dümen suyundan izliyordu. Yanlarda
ise Sus, Suvat, ve halkı taşıyan diğer vapurlar seyrediyordu.
Yavuz Selimiye, Haydarpaşa, Kadıköy, Moda ve Fenerbahçe sahillerini hın
cahınç dolduran kalabalığın göz yaşları arasında adalara doğru ilerliyor, her çey
rek saatte bir top atarak saygı görevini yapıyordu. Geminin üstünde birbirini iz
leyen tayyarelerin geçtikleri görülüyordu.
Program gereğince, yabancı harp gemileri Yavuz'a Ada açıklarına kadar eşlik
ettiler. Orada başta İngiliz Malaya zırhlısı olduğu halde tüm yabancı harp gemi
leri birer birer Yavuzun sağından geçerek geri döndüler. Bu sırada bu harp gemi
lerinin subay ve erleri selâm vaziyetinde sıralandılar.
Yavuzun güvertesinde bulunan başvekil ve generallerimiz de bu selâma kar
şılık verdiler.
Yabancı gemiler döndükten sonra Yavuz hızını arttırdı.Gemide milletvekilleri
onun meclis hatıralarını, genaraller de harp hatıralarını anlatıyordu. Her hatıra
gözlerdeki yaşları yineliyordu. Cenazeyi bekleyen büyük üniformalı subaylar her
yarım saatte nöbet değiştiriyordu. Nöbetten çıkan subaylar kılıçları ile önünde
eğilerek Atatürk'ü selamlayıp yanından ayrılıyorlardı.
Saat 18.30 da Yavuz, İzmit önünde demirledi. Vali Hâmid Oskay, Amiral
Hulusi tümen, müstahkem mevki ve üs komutanları Seymeri motoru ile Yavuza
giderek cenazeyi selamladılar.Cenaze 19.45'te eller üstünde Zafere ve oradan da
karaya taşındı.İskele üzerinde hazırlanan katafalkın üzerine kondu. Bir denizci
birde karacı asker iskelede bulunuyordu.Top sesleri arasında ve saat 20.00'de is
keleden istasyona doğru hareket edildi.
Cenazeyi karşılamak üzere öğleden sonra 20 bin İzmitli demiryolu ve istas
yon boyuna akın etmişti. Bütün dükkânlar ve kahveler kendiliğinden kapanmıştı.Kent derin bir mateme bürünmüştü. Başta yöneticiler olmak üzere, kentleri,
kazaları ve nahiyeleri temsil eden heyetler, askerler, öğrenciler tersane bahçesin
de toplanmışlardı.
Başvekil ve B. M. Meclisli heyeti, yüksek rütbeli komutanlar da cenaze ile
birlikte bulunuyorlardı. Başta büyük üniformalı beş emniyet komiseri ve tören
komutanı, piyade kıtası, deniz kıtası ve mızıka gerek şehirde gerekse İstanbul'dan
gelen ve sayısı yüzleri bulan çelenkler tabutunun önünde yerlerini aldılar.
Tabutun arkasında Atatürk'ün harp ve istiklâl madalyasını taşıyan general ve
sırası ile Başvekil, B. M. M. heyeti, İzmit valisi ve üs komutanı, belediye reisi ve
İstanbul'dan gelen zevat, daha arkada askerî ve mülkî erkân, kazalardan gelen
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heyetler, parti ve halkevi erkânından oluşan cenaze alayı bandonun çaldığı matem
marşı arasında ağır ağır tersane kapısından geçerek istasyona yürümeğe başladı.
Türk bayrağına sarılı tabut yüksek rütbeli subayların ve erlerin elleri üstünde
taşındı. Alay geçerken halk artık gözyaşlarını tutamaz olmuştu. En küçükten en
büyüğe kadar herkes ağlıyordu. Bu göz yaşı seline "Atam gidiyorsun, o tabuta
nasıl girdin" diye dövünenlerin sesleri karışıyordu.
Cenaze alayı istasyona ulaştı, orada bir vagonu iki Türk bayrağı, defne dallan
ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla süslenmiş tren bekliyordu.Tabut derin bir acı içinde
generallerin omuzlarında vagona yerleştirildi. Bu sırada Yavuz projektörleriyle
vagonu aydınlatıyor ve her 5 dakikada bir top atarak Atatürk'ü son kez selam
ladığını bildiriyordu. Tabutun etrafında altı meşale yanıyordu ve büyük üniformalı
üç deniz ve üç kara subayı kılıçlarını çekmiş bir şekilde nöbet bekliyordu. Saat tam
21'de tren ağır ağır hareket ederek matem havası içinde istasyondan aynldı.Tren
hareket edince cenazenin bulunduğu vagonun perdeleri de açıldı. Böylece, bütün
İzmit halkı büyük lidere son görevini yapma fırsatını bulmuş oldu.
Arifiye'de Adapazarı'nda ve Bilecik'te de halk meşalelerle treni karşıladı.
Bilecik'ten sonraki istasyonlarda da ayni hazin ve candan karşılamalar yapıl
dı. Gece yarısından sonra olmasına rağmen her istasyonda ellerinde meşaleler
tutan kadın ve erkek binlerce insan büyük Atayı ziyaret ve tavafa geliyordu. Ağ
layan ve dövünen insanların büyük ölünün bulunduğu vagon etrafında gösterdik
leri hazin ve matemli tezahürat oldukça içten bir ifadeyi yansıtıyordu. Ellerinde
meşale tutan ihtiyarlar, kadın ve çocuklar "Atamızı kaybettiğimize inanmıyoruz"
diye feryat ediyorlardı.
Cenazeyi taşıyan tren, 3.14'te Eskişehir'garına girdi. İstasyonda binlerce in
san toplanmıştı. Şehrin büyükleri, her yaşta halk, Atasına son saygı görevini ye
rine getirmeye gelmişti. İstasyonda hıçkırık havası esiyordu. Küçük yaştaki okul
çocukları kıpkızıl gözleriyle inler gibi nefes alıyorlardı. 14 dakika kalan tren bu
matemli havanın içinden geçerek Atayı Ankara'ya götürmek üzere hareket etti.
Atatürk'e son saygı görevini yerine getirmek isteyen Eskişehir halkı, akşam
dan beri istasyonda bekliyordu. Cenazeyi getiren tren belirtilen saatten doksan
dakika geç gelmesine karşın hiçbir kişi yerinden kımıldamamıştı. Tren istasyona
girmeden on dakika önce kolordu erkânı ve subayları, vali, belediye reisi, vilâyet
ve belediye erkânı, esnaf cemiyetleri, parti üyeleri, halkevi mensupları, lise ve ilk
okulların öğretmenleri ve öğrencileri, askerî kıtalar, bando, polis ve belediye
zabıtası, belediye memurları ve on binden fazla halk istasyonun bir ucundan öbür
ucuna dek dizilmişti. Yüzlerce meşalenin ışığında bütün gözler yaşlıydı. Tren ağır
ağır gara girince, sürekli bir hıçkırık ve derin bir inilti her yeri kapladı. Herkes
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Atatürk'ü derin uykusunda rahatsız etmemek için seslerini yükseltmeden içli içli
ağlıyordu. Tren garda durunca on binlerce elemli baş saygıla eğildi. Atatürk'ün
naaşının bulunduğu vagon tam altı oklu meşalenin önüne gelince tren durdu.
Bando matem havası çaldı. Halkın, genç kızların, vilâyet ve belediyenin okullar
la, cemiyetlerin hazırladıkları çelenkler vagonun etrafına kondu. Tren istasyona
bir nur ırmağı gibi girmişti. Yollarda ışıktan huzmeler ve kalplerde derin kederler
bırakarak Eskişehirlilerin göz yaşlan arasında ağır ağır uzaklaşmağa başladı.
Saatlerce acısını dindirmeye çalışan halk coştu, taştı ve sarsıldı. Kadın, erkek,
genç, ihtiyar herkes "Atamız gitme, Atamız nereye gidiyorsun, diye inledi durdu.
İstasyonun bir ucundan şeker fabrikasına kadar uzanan bütün demiryolu boyunca
binlerce halk Ankara'ya doğru bakarak hıçkıra hıçkıra ağladı.
Tren Polatlı'da da büyük üzüntüyle karşılandı. Etimesgut'ta; Atatürk'ün naşını
geniş kavisler çizerek trenin üzerinde uçmağa başlayan tayyareler karşıladı.
Alaca karanlıkta hattın iki tarafına dizilen halk yığınları görülüyordu. Herkes
boynu bükük, yaşlı gözlerle Ataya son görevini yapıyordu. Tren dört dakika is
tasyonda durduktan sonra Ankara'ya doğru hareket etti.
3.4. Cenazenin Ankara'da Karşılanışı
Ankara, 20 Kasım Pazar sabahı erken saatlerden başlayarak, Atatürk'ün
cenazesini selâmlamak için caddelere ve yollara dökülmüştü. Onu, daima her
dönüşünde, en büyük bayram sevinci içinde şevk ve heyecanla karşılayan, bağ
rına basan Ankara; bu defa, fanilerin duyabileceği acıların ve ıstırapların kah
redici üzüntüsüyle bekliyordu. Saat 8.30'tan itibaren saygı kıtaları B.M. Mec
lisinden istasyona kadar yolun iki tarafında yer almış, vekiller, milletvekilleri, or
du ve kolordu kumandanları ve yüksek rütbeli subaylar, vilâyet ve belediye er
kânı, vilâyetler heyetleri, banka direktörleri, yerli ve yabancı basın ve ajans
muhabirleri ile fotoğrafçılar akın akın istasyona geliyordu. Trenin gelmesine bir
saat kala insanlar istasyondaki yerlerini almışlardı. Herkes adeta bir âyin sessiz
liği içindeydi. İstasyon ve gençlik parkını çevreleyen bölge insanlarla dolmuştu.
Saat 9,30'da treni izleyen hava filoları istasyon üzerinden geçerek cenazenin
gelmekte olduğunu haber verdiler. Saat 9.50'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
yanında Genelkurmay başkanı Fevzi Çakmak olduğu halde istasyona geldi.
Dahiliye vekili ve parti genel sekreteri Refik Saydam, vekiller, Ankara vali ve
emniyet direktörü tarafından karşılandılar, doğruca salona girdiler. Cenazeyi
getiren özel tren, saat 10.03 te ağır ağır istasyona girdi. Bütün gözler, başlar ona
döndü. Bunların ilerisinde siyah kadife renkli altı gürbüz atın koşulu bulunduğu
top arabası ve tabut bekliyordu.
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Özel tren, istasyona girerken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yanında Meclis
Reisi Abdülhalik Renda, Mareşal Fevzi Çakmak, vekiller olduğu halde tabutun
bulunduğu vagona doğru ilerledi. İstanbul'dan beri tabuta eşlik etmiş olan baş
vekil Celâl Bayar, Orgeneral Fahrettin Altay ve Cumhurbaşkanlığı erkânı vagon
dan iner inmez, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve vekiller vagona çıkarak
Atatürk'ün naşını selâmladılar. Dakikalardan beri teessür ve ıstırabın canlı bir
âbidesi gibi sararmış ve soluk bir çehre ile gözleri vagona dikili bulunan Cumhur
başkanı İsmet İnönü; barışta, savaşta onun en yakın ve en sadık arkadaşı vagon
dan ayrılırken, tüm çabasına karşın kendini tutamamış, gözleri yaşlı olarak inmiş
tir. Tabut, Orgeneral Fahrettin Altay'in idaresinde vagondan indirildikten sonra,
12 general tarafından top arabasına kondu. Bu sırada Ankara kalesinden atılan top
sesleri Atatürk'ün cenazesinin Ankara'ya geldiğini Ankara halkına duyuruyordu.Top arabası iki tarafına asker ve polisin dizildiği İstasyon caddesinde ağır ağır
ilerlemeye başladı. Arkasında, başta onun istiklâl madalyasını siyah kadife bir
yastık üzerinde taşıyan general İlyas Aydemir olmak üzere, Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü ile B.M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Mareşal Fevzi Çakmak, vekiller,
milletvekilleri ve bütün karşılayıcı ve selâmlayıcılarla birlikte top arabası, B.M.
Meclisi'ne ulaştı.
Bu sırada hava filoları sık sık istasyonun üzerinden geçiyordu. Tabut, yol
kenarında dizili bir heykel gibi hareketsiz duran harbiyeli gençlerin üzüntülü
selâmları arasında ağır ağır ilerledi.
Atatürk'ün cenaze törenini Büyük Millet Meclisi önünde takip eden bir
gazeteci gördüklerini şöyle anlatıyor:
Defne ve meşe dallarile sarılmış ve üzerinde altı meşale yanan altı yeşil sütu
nun çevrelediği katafalkın önündeyiz.
Sarmaşık dallarının sarıldığı beyaz bir zemin üzerine yukarıdan aşağıya
tabutun konacağı kaideye kadar inen büyük bir Türk bayrağı, katafalkın fonunu
teşkil ediyor. Yerler yeşil yapraklarla örtülmüş. Yüzlerce çelenk, altı sütunu bir
leştiren yan duvarları tezyin eylemekte ve bir o kadar çelenk de caddenin iki yanı
na konulmuş bulunmakta idi. Harbiye alayı, büyük şefine rasimei saygı ifa etmek
için caddenin buradan istasyona kadar uzanan kısmında iki taraflı yer almış
bulunuyor. Şehrin Millet Meclisi'ne giden bütün yollarını dolduran halk yığınları
derin bir sükûn içinde Atalarına son vedaı yapmak için bekleşiyorlar. Herkes,
bütün şehri kaplayan bu ulvî sessizlik havasını bozmak korkusu ile nefes almak
tan bile çekiniyor.
Saat tam 10'da bir fabrika düdüğü bu sessizliği yırttı ve bütün gözler birden
uzaklara çevrildi. Bu ses, büyük Atatürk'ün naşını getirmekte olan trenin Gazi is
tasyonundan geçtiğini belirtiyordu. Çünkü buradaki fabrikalar Atatürk'ü selam
lıyorlardı.
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Çıt yoktu. Bu sessizliği yalnız atılan top sesleri bozuyordu. Uzun dakikalar
birbirini izledi.. Alay istasyondan hareket edince Harbiyeliler namlularını aşağı
doğru çevirerek cenazeye saygı duruşuna geçtiler.
Bu esnada Atatürk'ün tabutunu top arabasından alacak olan Büyük Millet
Meclisinin 12 üyesi de katafalkın önünde yerlerini almış, katafalkın üzerindeki 6
meşale de ateşlenmişti. Katafalkın etrafında ve yol boyunca sayılamayacak kadar
çelenk göze çarpıyordu.
Top arabasını çeken altı yağız atın nallarının asfalt üzerindeki takırtılarından
başka bir ses duyulmuyordu.
Cenaze alayı 11.10'da Büyük Millet Meclisinin önüne geldi.
Tabutu taşıyan top arabası durur durmaz, Atatürk'ün yaverleri ve bazı subay
lar arabaya çıkarak tabutu örten bayrağı ve örtüyü kaldırdılar. Tabut 40 erin ve
12 milletvekilinin omuzlan üzerinde yükseldi ve saygılarını sunmakta bulunan
ordu büyüklerinin önünden geçirilerek katafalkın içindeki kaideye konuldu.
Üzerine atlas bayrağın örtülmesin den sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nü ve
onu izleyerek Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Celâl
Bayar ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın çelenkleri konuldu ve tazim geçişine başlan
dı. İlk olarak Cumhurbaşkanı İsmet İnönü büyük şefin tabutu önünde eğildi. Mil
let Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ile Başvekil Celâl Bayar, Mareşal Fevzi Çak
mak ta İsmet İnönü'nden sonra Büyük Şefe son resmi saygı görevlerini ifa et
tiler. Ve böylece açılan tazim geçişinde, büyük millet meclisi üyeleri başta
generaller olduğu halde kara, deniz ve hava subayları, divanı temyiz, divanı
muhasebat, şûrayı devlet azalan ve bütün vekâletler erkânı ile resmî ve hususî
müessesat mensupları izledi. Ve nihayet, sabahın erken saatlerinden beri An
kara'nın bütün anayollan üzerinde toplanmış olan ve Atasına tazimi ifa için bek
lemekte bulunan mini mini yavrulardan yakınlannın koltuğunda sürüklenip gelen
ihtiyarlara kadar kadın, erkek bütün Ankara şimdi artık, defne ve meşe dallarile
sanlmış ve üzerinde altı meşale yanan altıyeşil sütunun çevrelediği katafalkın
önünden büyük bir sükûn içinde geçmeğe başladılar. Bir sel halinde tabutun
önünden akıp giden bu halk arasında zaman zaman zaptedilemiyen bir feryat yük
selmekte ve hiç kimse göz yaşlannı tutma gücünü kendinde bulamamakta idi.
3.5. Ankara'da Yapılacak Törenin Programı
Hükümet Atatürk'ün ölümü üzerine Ankara'da yapılacak törene ilişkin şu
duyuruyu yayınlamıştı:1
/ Ayın Tarihi, Atatürk, s. 35
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Atatürk'ün ölümü münasebetile umumî teessürün resmî sahada tezahürü için
aşağıdaki esaslara göre hareket edilmesi muvafık görülmüştür.
1- Ankara 'da cenaze merasimi yapılacak olan 21 Kasım 1938 tarihinde bütün
memlekette resmî veya yarı resmî mahiyeti haiz olan dairelerle mekteplerin
kapanması temin edilecek, hususî müessesata, vilâyetler tarafından kapatmaları
için ricada bulunulacak,
2- Cenaze merasiminin ferdası gününe kadar bayraklar yarı olarak çekilecek,
eğlence yerlerinin "tiyatro, sinema, bar vesaire gibi" açık kalmamasına yine ay
ni şekilde tevessül olunacaktır.
3- Atatürk'ün vefatı tarihi olan 10 kasımdan itibaren bir ay zarfında hükümet
memurları süvare ve akşam yemeklerine icabet etmeyecekler ve kendileri de ver
meyeceklerdir.
4- Tesbit edilecek program mucibince vilâyet ve kaza merkezlerinde cenaze
merasiminin yapıldığı günü Atatürk'ün hatırasına saygı merasimi yapılacak ve
halkevlerinde büyük önderin hayatı hakkında söylevler tertip edilecektir.
3.5.1. Törenin Programı
O gün cenaze törenine katılacak olanlar, saat 9,45'e kadar meclis binasına
gelmiş bulunacaklardı. Yabancı temsilciler, Ankara Palas holünde toplanacaklar
ve daha sonra kendilerine ayrılan yerlerde duracaklar. Top arabasının önünde
gidecek olan kıtalar, Çankırı caddesi boyunca yürüyüş kolunda toplanacaklar.
Yabancı askerî kıtalar Cumhuriyet Halk Partisi binası ile Halk Sineması arasında
kendilerine gösterilecek yerde yürüyüş kolu düzeninde hazır olacaklar.
Saat 10 da tabut, frak giymiş 12 milletvekili tarafından kaldırılarak, Meclis
binası önünde bulundurulacak olan top arabasına bindirilecek. Bu esnada cena
zeye eşlik edecek olan 12 general, top arabasının iki tarafında kılıçlarını çekerek
yerlerini almış olacaklar.
Tabut top arabasına konduktan sonra, verilecek işaret üzerine, kıtaatlar
yürüyüşe başlayacak ve cenazeyi selamlayarak 1 numaralı krokide gösterilen yer
lerini almak üzere ilerleyeceklerdir. Bu yürüyüş sırasında kıtaata eşlik eden ban
dolar çalmayacaktır.
Cenaze alayının sonunda gidecek olan piyade taburunun kolbaşısı önüne
gelince tabur duracaktır. Daha sonra yabancı, kıtalarda harekete geçerek top
arabasının önündeki yerlerini alacaklardır. Bunun üzerine cenazeyi izleyecek olan
bireyler 2 numaralı krokide gösterildiği yerlerini alacaklar ve arkalarından da,
alayın sonunu gösteren tabur ilerleyerek korteji kapayacaktır.
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Bu şekilde oluşacak cenaze alayı, verilecek bir işaret üzerine, hareket ey
leyecektir. Bu esnada Cumhurbaşkanlığı Bandosu Chopin'in matem marşını çal
mağa başlayacak ve diğer bandolar dönüşümlü olarak ve alaydaki sıralarına göre
matem havası çalacaklardır.
Alayın yürüyüşe başlamasından itibaren cenazenin müzeye ulaşmasına kadar
her beş dakikada bir top atılacaktır.
Alay kıtaatının kolbaşısı Denizciler Caddesi hizasına varınca kıtalar 3 numa
ralı krokide işaret edilen yerleri alacaklardır. Topçu taburu krokide işaret edilen
yere yaklaşırken yolun sağına yanaşacak ve tam mevkiine gelince duracaktır.
Türk piyade kıtaatı ile yabancı kıtaatı yürüyüşe devam ederek krokide gösterilen
yerlerini alacak ve cenaze geçerken cenazeyi selamlayacaklardır.
Cenazeyi taşıyan top arabası ve bunu izleyen heyet ilerleyerek Etnografya
müzesinin girişinde duracaklar ve 3 numaralı krokide gösterildiği üzere yerlerini
alacaklardır.
Tabut, generaller tarafından önceden saptanan yere taşınacak ve tören bura
da bitecektir.
Cenaze alayı şu şekilde oluşturulacaktı.
1- Mızraklı bir süvari alayı,
2- Topçu taburu,
3- Alay sancağı ve bandosu ile muhafız alayı,
4- Alay sancağı ve bandosu ile Harbiye alayı,
5- Abc sırasıyla yabancı kıtalar,
6- Bandosu ile bir deniz müfrezesi,
7- İki tarafında kılıçlarını çekmiş vaziyette 12 general bulunan ve cenazeyi
taşıyan top arabası,
8- Atatürk'ün harp ve istiklâl madalyalarını taşıyan general ve onu izleyen
Cumhurbaşkanlığı erkânı,
9- Atatürk'ün aile bireyleri,
10- Cumhurbaşkanı,
11- Büyük Millet Meclisi reisi, Başvekil, Mareşal,
Protokol
12- Yabancı misyon şefleri,
13- Kordiplomatik ve misyon şeflerine mensup heyetler,
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Protokol
14- İcra vekilleri heyeti,
Protokol
15-Milletvekilleri,
Protokol
16- Baremi üçüncü dereceye kadar olan askerî erkân,
17- Baremi üçüncü dereceye kadar olan mülkî erkân,
18- Bir piyade taburu.1
Atatürk'ün tabutunun, anıt mezar yapılıncaya kadar Etnografya Müzesinde
bekletilmesi, İstanbul'dan getirilecek cenazenin 21 Kasım 1938'de yapılacak
devlet töreniyle müzede belirlenen yere konacaktı.
3.5.2. Tören
21 Kasım Pazartesi yukarıdaki programa uygun olarak büyük bir tören düzenlendi.İnsanlar sabahın erken saatlerinden başlayarak cadde ve sokakları doldur
maya başladı. Kent uykusundan erken uyanmıştı. Atasına yapacağı son görevin
heyecanı içindeydi.
Saat altı buçuğa doğru asker ve polisler meclise giden yollan kesmeğe başladı.
Özellikle Ankara Palas önünde "silindir şapkalı" frak giymiş birçok insanın otele
girip çıktıkları görüldü. Otele protokola dahil yabancılar da gelmeğe başladı. Hep
si Atatürk'ün önünden geçerken şapkalarını çıkardılar ve hürmetle eğildiler.
Saat 7.30'da ülkelerini temsil eden asker ve diplomat heyetleri birer birer gel
meye başladı. Gelenler katafalkın önünde duruyorlar, üzüntülü bir şekilde, An
kara Palasın merdivenlerini çıkıyorlardı.
Saat 8'de Ankara Palas'ın büyük salonu hınca hınç dolmuştu.Çeşitli devlet
lerin üniformaları, dilleri birbirine karışmıştı.
Saat 9'da, milletvekilleri ve generaller de gelmeğe başladılar. Katafalkın
sağındaki geçitten geçerek Meclis binasında toplandılar. Gelen her milletvekili
Atatürk'ün cenazesini selâmlıyordu.
Saat 9.10'da tabutun top arabasına konmasına yardım edecek kırmızıya bo
yalı tahta merdiven getirilerek tabutun önüne kondu. 9.20'de törene katılacak
misyon şefleri delegeler kordiplomatik heyet tümüyle gelmiş bulunuyordu. Artık
tabutun etrafında son saygı nöbeti Orgeneral Fahrettin Altay, Orgeneral Asım
Gündüz, Korgeneral Cemil Cahit Toydemir, Korgeneral Hüsnü Kılkış tarafından
tutuluyordu.
1 Ayın Tarihi, Atatürk, s.38-40
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Saat 9.30 da yurdun her bucağından gelen vilâyetlerin temsilcileri katafalkın
önüne geldiler, eğildiler ve sol tarafla yerlerini aldılar, biraz sonra da B. M. Mec
lisi üyeleri geldi onlar da Atayı selâmladıktan sonra sağda durdular. Saat 9.32'de
Başbakan Celâl Bayar ve Hükümet üyeleri geldiler.
9.35'de Orgeneral Fahrettin Altay, Ulus meydamnda toplanan yabancı ül
kelerin kıtalarını teftiş etti. Bulgar kıtası orgeneralin önünde bir selâm geçidi yap
tı.
Saat 9,40'ta Cumhurbaşkanlığı orkestrası gözüktü. Arkasından Atatürk'ü
taşıyacak top arabası geldi. Arabanın önünde beyaz halatları çeken beyaz eldiven
li 60 arkada yine beyaz halatları tutan beyaz eldiven giymiş 20 er gözüküyordu.
Katafalkın etrafında saygı nöbetini bekleyenler son defa değişti. Nöbet bekleyen
subaylar, üniformalarını giymiş dört generale yerlerini bıraktılar ve Atatürk'ü son
defa kılıçlan ile selâmlayarak çekildiler.
Saat 9,50 Atatürk'ün naşını top arabasına taşımak için hazırlıklar başladı.
Yaverler katafalkın üstündeki atlas bayrağı kaldırdılar. Tabutu arabaya kadar
götürecek 12 millîtvekili -Naşit Uluğ (Kütahya), Mehmet Somer (Kütahya), Eyüp
Danışoğlu (Trabzon), Kenan Ural (Manisa), Hasan Ali Yücel (İzmir), Hikmet Işık
(Erzincan), Hilmi (Mardin), Zühtü Akın (Kırklareli), Galip Pekel (Tokat), Hamdi
(İstanbul), Osman (Manisa), Atıf Bayındır (İstanbul)- iki tarafa altışarlı olarak
dizildiler.
Bu sırada Ankara Palas'ta toplanmış bulunan yabancı devletlerin temsilcileri
caddede yerlerini almış bulunuyorlardı.
Saat 10.07'da top arabasının önünden saygı geçidi başladı. En önde mızraklı
süvariler geçtiler. Subaylar kılıçlarıyla atayı selâmladılar. Mızrakları aşağıya çev
rilmiş erler, başlan cenazeye dönük, vakur bir hüzün içinde geçtiler. Onları önde
sancaklarile topçular ve muhafız alayı izledi. Ardından metin, fakat hüzünlü bir
şekilde Harbiydiler geçti.
10,35'de yabancı devletlerin gönderdikleri saygı kıtalarının geçişi başladı.
Kıtaların ilerisinde giden kumandanlar kılıçlarile Atatürk'ü selâmlıyorlar ve her
milletin bayrağı top arabasının hizasına geldiği zaman eğiliyordu. En Önde abc
sırasıyla Almanlar geçtiler. Önlerinde bir bahriye bandosu, bir deniz kıtası sert ve
muntazam adımlarla onlan izliyordu. Arkalarından Bulgarlar geçtiler. Siyah bir
kılıf içinde sarılı duran sancaklan Atatürk'ün önünde hürmetle eğildi ve geçti.
Bulgarlardan sonra Fransız denizcileri geçti. Bölükler top arabasının önünden
geçerken her bölüğün subayının işaretiyle başlar hep birden büyük ölüye çev
riliyordu. Onların ardmdan Büyük Britanya kıtalarının önünde giden bandosu
gözüktü. Arkadan deniz kıtası, daha geriden bir piyade kıtası, onlar da Fransızlar
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gibi, bayrakla ve başlarını çevirerek selâmladılar. Yunanlılar, bir piyade ve bir
deniz kıtasıyla, bayrakları ve kılıçlarile Atatürk'ü selâmladılar. İran kıtası geçti.
Atatürk'ü bayraklarile ve kılıçlarıyla selâmladılar. Romenler bir deniz kıtasıyla
temsil ediliyorlardı. Onlar da bayraklarile cenazeyi selâmladılar. Sovyetler bir
liğini temsil eden kıta da denizcilerden seçilmişti. Onlar da ileri doğru uzattıkları
süngülerle Atatürk'e saygılarını sundular. En geride Yugoslav kıtası vardı bunlar
da bayraklarını eğerek cenazeyi selâmladılar.
Misafirlerin geçişi bittikten sonra bir deniz kıtamız sert adımlarla geçti.
Saat 10.45'te top arabası ağır ağır hareket etti. Bu sırada top sesleri duyul
maya başladı. Geniş caddede ne bir ses, ne bir nefes, ne bir hıçkırık. Cumhurbaş
kanlığı bandosunun ağır ağır çaldığı Chopin'in matem marşı dışında hiçbir şey
duyulmuyordu.
Top arabasının arkasında baştan başa siyahlar giyinmiş, Atatürk'ün kız kar
deşi Bayan Makbule ve eşi yürüyordu.
Arkada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza, Baş yaver Celâl ve
yaverler, on adım geride Cumhurbaşkanı İnönü yürüyordu. Biraz arkasından B.
M. Meclisi Reisi, Sağında Başvekil solunda mareşal olduğu halde üzgün adımlar
la yürüyorlardı. Onları kısa bir aralıktan sonra Afganistan, Arnavutluk, Almanya,
Belçika, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Mısır, İspanya, Estonya, Amerika, Finlan
diya, Fransa İngiltere, Yunanistan, Macaristan, Irak, İran İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Suriye,
Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya konuk heyetleri izliyordu. Ayrıca
Milletler Cemiyetinin, Fransız Suriye Manda İdaresinin, Düyunu-Umumîyenin
temsilcileri de vardı.
Bu heyetlerin içinde Şah Veli Han, Dost Yunanistan'ın Başvekili Metaksas,
Sevimi diplomat Von Neurath, Türk dostu Sarraut Potemkin vardı. Üzüntüsü
yüzünün ifadesinden okunan Baron Aloisi, Amiral Pound, General Nediç,
General Teodoresco, General Nahçevan, General Panof, General Daskalof yanyana yürüyorlardı. Arnavutluk Adliye Nazırı B.Şatku, başını önüne eğmiş üzgün
adımlarla ilerliyor. General Domestika, General List, General Hudzinger, Amiral
Yumoşev, General Büskay, General Keller, Albay Kollet bir sıra olmuşlardı.
Kalabalık arasında Emir Adil Arslan, Milletler Cemiyetinin temsilcisi Valters,
Agnides, Bay Erm de gözüküyordu. Onları önde vekiller olduğu halde millet
vekilleri izliyordu.
Hepsi derin bir hüzün içinde yavaş adımlarla yürüyorlardı.
Daha geriden vilâyetlerin temsilcileri, parti heyetleri, Halkevleri temsilcileri
ve bir sel halinde Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin temsilcileri
geçiyordu. Onları askerler ve izciler izliyordu.
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Halk yol buyunca dizilmiş Atatürk'ün cenazesinin geçişini izliyor büyük bir
acı ile son görevini yerine getirmeye çalışıyordu.
Atatürk'ün tabutu, kendisine son saygı ifa için saf tutmuş Türk ve yabanca
kıtalarının arasından geçerek, Etnografya müzesinde hazırlanan geçici istirahatgâhına geldiği zaman, cenaze alayının görünümü muhteşemdi. Tabutun bulun
duğu top arabasını çeken erler, Halkevi ile müzenin arasında durduğu zaman ona,
eşlik etmekte olan silâh arkadaşları tabuta karşı başlarını çevirerek selâm verdiler.
Bu sırada rahatsızlığı dolayısile cenaze törenine katılamamış olan Mareşal Birdword'un üzüntülü yüzü Halkevinin müzeye bakan cephesindeki balkonda gözük
tü. Atatürk'e karşı son saygısını buradan sunuyordu. Tabut arabadan indirilerek
müzeye girilinceye kadar arkasında yaveri, elinde mareşal asası ile saygısını ifa
etti. Top arabasının durdurulması üzerine büyük önderin yaverleri ve maiyet
subayları tabutun üzerindeki Türk bayrağını ve örtüyü aldılar. Tabut, Mehmetçik
lerle, komutanların ve subayların omuzları üzerinde yükseldi ve ağır ağır
müzenin girişine doğru ilerlemeğe başladı.
Girişe doğru yükselen mermer basamakların sağ tarafında Türkün büyük ev
lâdına karşı milletlerinin, devletlerinin sonsuz saygı ve sevgilerini ve onun kay
bından dolayı Türk ulusuna taziyelerini bildirmek için gelen heyetlerle, kordip
lomatik temsilciler, sol tarafında ise, vekiller heyeti, millet meclisi üyeleri, törene
katılan diğer kişiler bulunuyordu. Tabut, Mehmetçiklerin, generallerin, subayların
elleri üstünde ve omuzlarında müzeye girdiği zaman Atatürk'ün kız kardeşi,
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve B. M. M. Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Celâl
Bayar, Büyük Erkânı Harbiye Reisi Mareşal Çakmak, tabutun konulacağı
kaidenin önünde yer almış bulunuyorlardı.
Tabut, müzenin tam ortasında hazırlanmış siyah bir zemin üstünde yükselen
beyaz bir kaide üzerindeki yere silâh arkadaşlarının elleriyle kondu ve üzerine
bayrak örtüldü.
Başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olduğu halde, bütün başlar eğilerek, derin
bir huşu içinde Atatürk'ün hatırasını kutsuyorlardı. Cumhurbaşkanı İnönü, ön
derin tabutu önünde bir süre durduktan sonra Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve
Mareşal ile birlikte Atanın istirahatgâhından ayrıldı. Ve bundan sonra da baş ve
ayak uçlarında üçer meşalenin yandığı ve dört subayın yalınkılıç nöbet beklediği
büyük kurtarıcının tabutu önünden millet meclisi üyeleriyle kara, deniz ve hava
kuvvetlerine mensup komutanlarla, subayların, hükümet erkânının veda ve saygı
geçişleri başladı. Ve herkes büyük bir sessizlik içinde göz yaşlarını içlerine akıta
akıta tabutun önünden geçti.Böylece Ankara'da yapılan tören de sona erdi.1
/ Ayın Tarihi, Atatürk, s.52-57
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Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 21 Kasım 1938'de Atatürk'ün cenaze töreni
dolayısıyla şu tarihi bildiriyi yayınladı.
21. XI 1938
Büyük Türk milletine
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin saygı kolları üstünde Ulu
Atatürk'ün fâni vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk
milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız ittiham gününde meydana
atılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilân etmiştir, ilk önce
ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle nihayet
bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü, yalnız Türk mil
letinin haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini ve tarihe hakkettiği meziyetlerini isbat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine,
medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı
vardı. "Ne mutlu Türküm diyene " dediği zaman, kendi engin ruhunun, hiç sön
meyen aşkını en manalı bir surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa yoldan in
sanlığın en mütekâmil ve en temiz zihniyetlerde mücehhez modern bir Devlet
haline getirmek, onun başlıca kaygusu olmuştur. Teşkilât-ı Esasiyemizde ve bu gün
bütün vatandaşların vicdanlarında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, halkçı, inkılâbçı, devletçi Cumhuriyet, bize bütün evsafîle Atatürk'ün en kıymetli emanetidir.
Ufulünden beri Atatürk'ün aziz adı ve hâtırası, bütün halkımızın en candan duygularile sarılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bütün milletçe kendisine gös
terdiğimiz samimî bağlılık, Devlet ve milletimiz için kudret ve vefanın beliğ misa
lidir. Türk milletinin aziz Atatürk'e gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk
gibi bir evlâd yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kalbimden gelen
şükran duygularımı ifade etmeği, ödenmesi lâzım bir borç saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürk'ün en kıymetli ideali
idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü saygı insanlığın âtisi için ümid verici bir
müjde olarak selâmlarım. Bu sözlerim, yazılarile ve toprağımızda şövalye asker
leri ve mümtaz şahsiyetlerde yasımıza iştirak eden büyük milletlere, Türk milleti
adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin banisi ve milletimizin fedakâr, sadık hadimi, insanlık idealinin
aşık ve mümtaz siması, eşsiz kahraman Atatürk; Vatan sana minnettardır.
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Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile beraber senin huzurunda
tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin
ol, aziz hatıran sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.
Reisicumhur
İsmet İnönü
Ankara'da yapılan bu törene paralel olarak Eskişehir, Samsun, İzmir, Edirne,
Trabzon, Uşak, Tekirdağ, Afyon, Sinop, İzmit, Yozgat, Urfa, Konya, Şebin
karahisar, Kırşehir, Erzincan, İsparta, Antalya, Adana, Kars, Balıkesir, Giresun,
Bolu, Muğla, Gediz, Kütahya, Gümüşane, Antep, Maraş, Bafra, Bodrum, Fethiye,
Gediz, Safranbolu, Finike, Görele ve Bozcaada da tören yapıldı.Bu törenlere
Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir önem vererek şu bildiriyi yayınladı. '
Partimizin umumî reisi Türk milletinin büyük kurtarıcısı ve şefi aziz önderimiz
Atatürk'ün varlığına ve hatırasına bağımızı onun ölümü dolayisileyapılan büyük
törende temin edilecek intizam ve ihtimamla göstermek ödevi karşısındayız.
Bunun için şu noktalara fevkalâde dikkat edilmesini dilerim.
Dahiliye vekâletinin yaptığı tamimlerde cenaze töreninin zaman ve sureti ic
rası bildirilmiştir. Bu esasa göre Ankara 'dan başka bütün vilâyetler 21 Kasım
938 pazartesi günü aşağıdaki maddelerde yazılı tedbirleri alacaklardır.
1- Tören saat 14 'de başlayacaktır.
2- Halk tam saat 14'de heykel ve büst olan yerlerde bunların etrafında ol
mayan yerlerde Cumhuriyet meydanlarında toplanmış bulunacaktır.
3- Heykel ve büst bulunmayan meydanlarda güzel ve büyük bir kürsü üzerine
Atatürk'ün iyi bir fotoğrafı konacaktır. Kürsü Türk ve parti bayrağı ile örtülecek
hiçbir siyah işaret bulundurulmayacaktır.
4- Toplanma işi güdümlü ve intizamlı olmalıdır. Bu maksatla alâkadar ve
salahiyetli teşekküller mümessillerinden bir komisyon toplanarak toplanma yeri
tetkik edilmeli ve toplanma şeklini gösterir birer kroki yapılarak toplanmayı idare
edecek kâfi miktarda memur tayin olunmalı ve bunlara vazifeleri öğretilmelidir.
Parti mensuplarının ödevlendirilmesi esastır.
5- Atatürk'ün büyük eserini emanet ettiği Türk gençliğine ve talebelere top
lanma meydanında ön safta yer verilmelidir.
6- Bando mevcut olan ve Şöpen 'le Bethoven'in matem havalarını çalabilecek
vaziyette bulunan yerlerde İstiklâl marşından sonra törene bu havalarla başlanılır.Bando bulunur ve bu havaları çalmak imkânı olmazsa tören istiklâl marşı
ile başlar bando olmayan yerlerde dahi İstiklâl marşı ağızdan söylenilerek tören
açılır ve artık bundan sonra hiç bir şey çalınmaz.
1 Ayın Tarihi, Atatürk, s.36-37
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7- Tören bu suretle açıldıktan sonra her yerde üç nutuk söylenecektir. Bunları
parti mümessili, belediyeden biri belediye olmayan yerlerde köy ihtiyar heyet
lerinden biri ve halktan bir genç söyleyecektir. Nutuklar parti örgütünün tasvibin
den geçecektir.Bu nutuklarda Atatürk'ün eserleri memlekete ve millete yaptığı
büyük hizmetler, hayatı ve onun aramızdan ayrılmasile duyulan yas ve elem
tebarüz ettirilecektir. Kendi nutuklarından onuncu yıl nutku ve gençliğe hitap gibi
parçalar, vecizelerden seçilmiş bazı kısımlar okunacaktır. Nutuklar milletin
Atatürk'e saygı ve sevgisinin ebedî olarak onun manevî varlığı ve hatırası etrafın
da toplanacağını ve bu topluluktan en büyük millî vahdet ve kudreti alacağını,
eserine bağının bu birlikte ebedileşeceğini söyleyerek ve nihayetinde Atatürk'ün
eserlerine ve yaptığı inkılâplara daima artan bir inanla bağlı kalıp onları ileri
götüreceklerine ant içerek bitecektir.
8- Tam saat 16'da Dahiliye vekâletinin yaptığı tamimde zikrettiği veçhile ve
vasıtalarla bildirilerek üç dakikalık bir sükût ve saygı vakfesi yapılacaktır. Tam
bu saatte sükût ve saygı vazifesini yapabilmek için yukarıda söylenen merasim ve
nutuklar ona göre tertip ve tanzim edilecektir.
9- Üç dakikanın hitamında altı meşale derhal ateşlenir ve Atatürk'ün heykeli,
büstü veyahut resmi önünden saygı geçidi başlar. Bu suretle halk dağılarak
merasim sona erer.
10- Toplanma meydanına gelirken arzu edenler heykel, büst veya fotoğrafları
önünde çelenk, buket veya yeşillik koyabilirler.
11- Halkevleri 22 Aralık 1938 sah gününe kadar kapalı kalacak ve bina için
de hiçbir faaliyet yapılmayacaktır.
12- Hareket toplantı ve merasim esnasında hiçbir siyah işaret bulunmayacıktır.
13- Bütün bu merasime ait tafsilât her yerin ayrı ayrı vaziyeti tesbit edilerek
bir raporla ve mümkün olan yerlerde bu merasim intibaları fotoğraf sinema ile
tesbit olunup bunlar da bilâhara basılmak üzere Parti Genel Sekreterliğine gön
derilecektir.
Bu hususlara edilecek dikkat Türk milletinin bütün dünya gözü önünde in
tizam ve olgunluğunu göstereceğine nazaran işe fevkalâde ehemmiyet verilmesini
her teferruatına kadar alâka gösterilerek icap eden sarih emirlerin verilmesini
parti arkadaşlarımdan rica ederim.
Dahiliye Vekili
C. H. P. Genel Sekreteri
Dr. Refik Saydam.
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4. ATATÜRK'ÜN VEFATI DOLAYISIYLA YURT DIŞINDA
YAPILAN TOPLANTILAR VE BUNLARIN TÜRKİYE
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE YANSIMASI
4.1. Lozan Üniversitesinde Yapılan Toplantı
Atatürk'ün vefatı dolayısıyla Lozan Türk talebe cemiyeti üniversite salonun
da bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıya Lozan hükümeti erkânından bazıları,
üniversite profesörleri, gazeteciler, Lozanlı Türk dostları, Cenevre öğrencileri,
Lozan yabancı öğrenci temsilcileri katılmıştır.
Konuşmacıların konuştukları kürsünün arkasına Türk bayrağı üstünde bir de
Atatürk resmi asılmıştı
Türk öğrenci cemiyeti başkanı Ferzan Araş toplantıyı açarak törene katılan
ları bir dakikalık saygı duruşuna çağırdıktan sonra ilk konuşmayı üniversite rek
törü yaptı.
Rektör, Lozan üniversitesi adına Türk öğrencilere candan taziyetlerini
sunduktan sonra şöyle dedi:
Siz Türk gençleri bugün büyük şefinizi kaybettiğinizden dolayı ne kadar ağlasanız haklısınız. Üniversite sizin bu büyük mateminize iştirak etmektedir.
Atatürk'ün, bu büyük adamın hayatını, burada az bir vakit içinde bildirmeğe im
kân yoktur. Bu dâhinin vatanın tarihinde işgal ettiği parlak sayfaları size hatırlat
mak isterim. Türkiye 'yi yaratan, tarihinizin bu en büyük adamını başımı en derin
hürmetle eğerek selâmlarım.
Ardından Profesör Morf, Osmanlı imparatorluğunun çöküşünden başlıyarak
Türk cumhuriyetinin ilânını, Atatürk'ün yeni Türkiye'yi nasıl yarattığını anlattı
ve Atatürk'ün hayatına dair uzun bir konuşma yaptı. Profesör Sekretan, Atatürk
Türkiye'sindeki yeni yasal düzen ile eski yasal düzeni uzun boylu tahlil ederek
dinleyicilere Türk Cumhuriyetinin son yasal düzenini anlattı. Ardından Sevr ve
Lozan Andlaşmalarını yasal açıdan inceledi dil, ekonomi, sosyal alanlarda Tür
kiye'de yapılan düzenlemelerden söz etti.
Yalnız bir asker değil, aynı zamanda asrımızın bir daha göremeyeceği bir
dâhi idi. İnsaniyet onun ziyamdan pek çok müteessirdir. Türk talebelerine candan
taziyetler sunarım diyerek konuşmasını bitirdi.
Yabanca devletlerin öğrenci temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda Türk öğ
rencilerin acılarını paylaştıklarını belirttiler.
Türk öğrenciler, Ferzan Aras'ın çağrısı ile Türk Cumhuriyetini ve Türk istik
lâlini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceklerine dair and içerek töreni bitirdiler.1
/ Ayın Tarihi, Atatürk, s.78-79
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4.2. İran Meclisinde Düzenlenen Oturum
Atatürk'ün vefatı dolayısile İran Milleti Meclisi 17 Kasım'da Atatürk'ün
hatırası için olağanüstü bir toplantı yapmıştır. îran hükümet üyelerinin, yabancı
devletlerin Tahranda bulunan temsilcileri, İran'ın çeşitli devlet görevlileri siyah
elbiseler ile toplantıda hazır bulunmuşlardır. Mebusların tümü de siyah resmî el
biseleriyle toplantıya gelmişti.
Meclis Başkanı İsfendiyarî şu konuşmayı yaptı:
Muhterem arkadaşlar:
Türkiye cumhuriyeti büyük reisi Atatürk'ün vefatı bizim dost ve kardeş kom
şumuz Türkiye için ne kadar elemli ve can yakıcı bir matem olmuşsa, baştan başa
bütün İran 'da dahi emsali şimdiye kadar görülmemiş sonsuz bir kederi mucip ol
duğu hususunda bütün sizlerin benimle hemfikir olduğumuza zerre kadar şüphem
yoktur ve böyle olmalı idi de. Zira, dünyanın, askerî meziyetlerde benzeri ol
mayan ve memleket idaresinde benzerine az tesadüf olunan bu meşhur adamı ve
bu yüksek dâhisi Türkiye 'nin İranca da meserret ve memnuniyeti müstelzim ol
duğu bedihî bulunan kurtulması ve dirilmesi ve istiklâline sahip olması maksadiyle ve Türkiye'nin dostlarının teessüfünü mucip olmuş olan bunca tehlikelere
göğüs gererek büyük bir celâdet ve şehametle ve cihanda Türk milletinin
namusunu ve şerefini kurtarmak niyetiyle ve her adımda zuhur eden bir çok siyasî
güçlükleri iktiham etmek suretiyle ve büyük bir uyanıklıkla öyle bir mücahedeye
girişti ve bunda öyle canla ve başla çalıştı ki dünyanın nâdir insanları arasında
tarihte hiç ismi unutulmayacak ve hem hakşinas Türklerin hem onların dost
larının yüreklerinde daima yaşayacak bir makama erişti.
Bizim kudretli Şehinşahımız da İran 'da dahilî işlerin ıslahına büyük hizmet
ler sarf buyurdukları sıralarda İran 'in dost devletlerle ve bilhassa muhterem
komşularile aralarında mevcut olan eski ihtilâfları şimdiki asrın muktezasına uy
gun ve samimiyete yakışır bir tarzda ortadan kaldırmak istediği zaman, o büyük
adam yani Atatürk, bunu pek münasip gördü ve her iki memleketi uzun yıllardan
beri meşgul eden ihtilâflar İran 'in ve Türkiye 'nin bu iki büyük önderinin basiret
ve tedbiriyle ortadan daldırılarak onların yerine kardeşlik ve birlik kaim oldu..
Bundan İranlı ve Türk milletlerinin böyle bir saadete ne kadar teşekkür etseler az
olacağını söylemeğe hacet yoktur.
Bundan başka, her iki memleketin yüksek önderlerinin hakimane kârariyle
Saadabâd paktı iyi bir niyet ve büyük bir samimiyetle aktedildi ve bu muahede
biribirlerine dost ve komşu dört devletin yalnız aralarındaki münasebetleri tak
viye etmekle kalmadı, ayrıca dünyanın sulh ve selâmetinin temini için de herkese
bir numune oldu ve bu teşebbüs bütün siyasî adamlar tarafından alkışlandı.
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Binaenaleyh kardeş Türk milletinin bu matemine İran milleti de iştirak eder ve
yürekten duyduğu bir kederle o necip millete taziyetlerini sunar.
Böyle bir zamanda bizi müteselli eden bir şey varsa, O da Türkiye Büyük Mil
let meclisinin büyük bir isabetle İsmet İnönü 'yü Cumhur Reisliğine intihap etmiş
olmasıdır. Kendim Londra'da bulunduğum sırada müşarünileyh ile ettiğim
mülakattan anladığıma ve kendilerini tanımış olan her İranlıdan işittiğime göre,
müşarünileyh iyi hasletlere ve yüksek faziletlere malik ve Türk milletince ve ken
disini her tanıyanca sevilmiş muhterem bir zattır. Herkes bilir ki merhum
Atatürk'ün vücuda getirdiği ölmez eserlerde evvelce İsmet inönü'nün büyük bir
hissesi vardır ve o eserlerin meydana gelmesine gerçekten yardım etmiştir.
Müşarünileyh güzel politikası ve memleketin içinde ve dışında gönülleri kazan
mak hususundaki muvaffakiyeti mesel hükmüne geçmiştir.
Bendeniz, İran milletinin mümessili olan bu meclis tarafından merhum
Atatürk'ün matemine iştirak edildiğini arz ve meclisin tazimlerini o merhumun
aziz ruhuna takdim eder ve yeni Reisi Cumhurun Türkiye 'yi terakkilere nail etmek
ve Türkiye ile kardeşi İran arasında mevcut güzel münasebetleri çoğaltmak
hususunda müşarünileyhin temiz niyetinden, doğru fikrinden ve değerli him
metinden beklenilen mesainin zuhur etmesine intizar edildiğini beyan eylerim.
Arkadaşlar!
Meclisimiz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi tekarrür
etmiş olan taziyet telgrafının çekilmiş olduğunu beyan ve Türkiye 'den alınan ce
vabın tercümesini sözümün sonunda arz ediyorum.
Meclis üyeleri, Atatürk'ün hatırasına hürmeten ayağa kalkarak bir dakika
saygı duruşunda bulunmuştur.1

4.3. Belçika Parlamentosunda Yapılan Tören
Belçika parlamentosunda Meclis Başkanı Camille Huysmans şu konuşmayı
yapmıştır:.
Türkiye reisicumhuru vefat etmiştir. Kemal Atatürk 15 sene evvel cumhur reisi
olmuş ve cumhuriyeti sistem zihniyetile tarsin etmiş, Türkiye 'yi azimkârane gar
ba doğru çevirmiş ve idaresini deruhte etmiş olduğu devleti Avrupalılaştırmıştır.
Kendisinin başlıca kaygılarından biri Türkiye 'yi bir sanat memleketi haline getir
mekti. Ve bu maksatla ecnebi teknisienlere ve pedagoglara müracaat etmiştir. Bu
ecnebilerin birinci kısmı iş hayatını tensik etmek, ikinci kısmı da yarının nesil
lerini hazırlamak için Türkiye 'ye celbedilmiştir. Bu mesai arkadaşları arasında
Belçikalılar da vardır. Kemal Atatürk aynı zamanda hem hâdiseye hem de sem1 Ayın Tarihi, a.g.e., s. 79-80
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bole karşı alâka gösteriyordu. Türkiye Reisicumhuru, kadını kurtarmış ve tarzı
hayat ve kıyafetinde ıslahat yapmıştır. İlimle, lisanla meşgul olmuş ve Lâtin al
fabesini kabul etmiştir.
Kemal Atatürk, hareketsizliğe sevketmiş olan ananevi telâkkilerin tesirinden
kurtulmak için tedrici surette adapte etmek tasavvurunda bulunduğu parlamenter
bir anayasa vücuda getirmek suretiyle memlekette bir hürriyet rejiminin teessüs
etmesini hazırlamak istedi. Türkiye 'yi, lâik cumhuriyetçi bir devlet haline soktu.
Bu düşünceye nutuklarının ve yazılarının ekseriyetinde tesadüf olunur. Ölümün
den biraz evvel bizim intihabat ile aynı zamanda yapılmış olan belediye intihabati
münasebetiyle başvekile göndermiş olduğu bir telgraf vardır. Bunda şöyle
yazıyordu:
"Bana rehberlik etmiş olan prensipler, gerek memleket gerek millet için terak
kinin ve refahın kuvvetli bir kaynağıdır. Dün böyle idi, bugün böyle oldu, yarın da
böyle olacaktır. " Kemal Atatürk son demine kadar vücuda getirilmiş olan eserin
devamlılığına itimadı olduğuna bu suretle işaret etmek istemiştir. Kendisi ek
seriya ecnebilere idarî tecrübe görmeden büyük malî vasıtalara malik olmadığı
halde işe başlamış olduğunu tekrar ederdi. Kemal Atatürk şöyle devam ederdi:
Fakat şevk, heyecan ve sabra güvendim ve bu iki meziyet, kudretsiz bir anane
kısır bir menfiliğin hakkından geldi.
Bu cüretkâr devlet adamı itidal dairesinde hareket etmesini bilmiştir.
Müşarünileyh ıslahatı, ihtirasını millî topraklara hasretmiş ve ecnebi memleket
lerde yeni devletin menafıine hizmet ve istikrarını teyid etmiş olan sempatileri
kazanmasını bilmiştir.
Size meclis namına Ankara hükümet ve parlâmentosuna bir taziye mesajı
gönderilmesini teklif ediyorum. '

4.4. Macar Parlamentosunda Yapılan Konuşmalar
Macaristan meclis başkanı Gyula Korniş 12 Kasım'da Meclis'te şu konuş
mayı yapmıştır:
Muhterem Meclis,
Asrî Türkiye'nin yaratıcısı Kemal Atatürk evvelki gün gözlerini ebediyete
kapadı.
Memleketinin içtimaî, askerî, idarî ve asrî hayatının şekillerini cezrini bir
surette ıslah ve tebdil eyleyerek başka bir devrin hayat tarzları altında geri kal
mış ve uyuşmuş olan Türk milletinden asrî bir millet yaptı. Gazi unvanını bihak
kın taşıdı. Çünkü bütün düşmanlarına galebe çaldı ve askerî dehası ve teşkilâtçı
kudreti, kısa bir zamanda millî bünyeyi nihaî parçalanmaktan kurtardı.
1 Ayın Tarihi, a.g.e., s. 79-80
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Muharebeden sonra galip devletler tarafından dikte edilmiş olan bir sulhun
haksız müddeiyatına yenilmez bir irade ile en evvel karşı koyan o oldu. insafsız
sulhun "Sevres"i olup vatanının izzeti nefsini rencide eden muahede, milletin yük
selen eli altında kırıldı. Gevşemiş olduğunu bildiği, fakat bütün işlerin tahak
kukuna ve sonsuz bir inkişafa muktedir olduğuna kani bulunduğu milletin kah
raman kuvvetine sarsılmaz bir imanı vardı..
"Savaşların savaşı"ndan sonra devlet adamlarının içinde ilk olarak, çok
zaman ihmal edilen halkın kendini göstermemiş olan maddî ve manevî kuvvet
lerine dayanarak mahvedilmeğe mahkûm bulunan devleti yenileştirdi. Ve buna
da, parçalanmış eski Türkiye 'nin köylü ahalisinin derin tabakalarında yeni bir
devir teceddüt unsurlarını bulup çıkararak ısrarla takip edilen bir gayretle iki on
senelik müddetin hitamında muvaffak oldu. Evvelemirde askerî şef olarak karışık
lık içinde intizamı yarattı. Siyasî şefsıfatile de millete kendi kuvvetlerini idrak et
tirerek milletin fikrini yükseltti.
Bir milletin müstakbel inkılâbını tanzim eden bu seri fakat derin tebeddüllerin
ve ıslahat işlerinin müşterek kaynağı, hep tek bir adamın hürriyet ruhu ve yaratıcı
iradesidir.
Çetin bir asker olan Atatürk, hiçbir zaman mahirane siyaset entrikalarının
"Ulysse " i olmamıştır, belki bütün engellerin galibi "Achille " olmuştur.
Bir asker ruhuna has diktatörlük temayüllerini, buhranlı zamanlarda feyizli
bir surette izhar etmiş olmakla beraber otorite rejimini memlekette zaten
ananeleri olmayan parlamento rejimiyle telife itina etti. Türk millet meclisini,
faaliyeti tesirli ve devamlı bir teşriî heyet halinde tekâmül ettirdi. Atatürk namı
onun hakkıdır. Çünkü o milleti için gerçekten şefkatle dolu muhabbetkâr bir baba
idi. Hayret olunacak derecede kısa bir zamanda milleti refah ve terakki yoluna
şevketti. 1918 senesi sonbaharında Türkiye, arazisinden en büyük kısmının düş
man işgali altında eğilerek devasız görünen bir inkıraza giriftar olmuş mağlûp bir
memleket idi. 20 sene sonra bugün, Avrupa ve Asya 'nın sınırlarında ekonomik bir
hars bakımından mamur beynelmilel ehemmiyetini tekrar kazanmış, bütün kom
şuları ile sürekli bir sultan müstefit bir devlet manzarası arz etmektedir.
Muhterem meclis, büyük Türk ölüsünün hatırasını hürmetle yad ederek Türk
milletinin matemine kardeşçe iştirak ederim.1
4.5. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Yankıları
Nutukların okunmasından sonra söz alan Manisa Milletvekili Refik İnce, şun
ları söylemiştir:
Aziz arkadaşlar, matemini, bizler yaşadıkça ve milletimiz yaşadıkça, çeke
ceğimiz Atatürk'ün cihanşümul kıymeti hakkında en temiz duygularını ifade eden
1 Ayın Tarihi, a.g.e., s.80-81

887

bu tebligatla beraber onun cenaze alayındaki umumî ve dünya milletlerinin aynı
duyguyu ifade için izhar ettikleri samimî tezahürat Türkün yüreğinde zaten aslolan
iyiliğe karşı minnet duymak vazifei vicdaniyesini kat, kat kuvvetlendirmiştir.
Belçika gibi Avrupa medeniyeti içerisinde hususî bir mevkii bulunan ve millet
meclisinde hakikaten insan büyüklerine karşı insanca gösterilmesi lâzım gelen bu
samimî teessür alâmetleri bizde zaten o millete karşı evvelden beri gösterilmiş
olan muhabbetin daha ziyade kuvvetlenmesine ve onlara karşı beslediğimiz
samimî duyguların daha ziyade resanetpeyda etmesine sebebiyet vermiştir. Bütün
meclis bu tezahürata candan iştirak edince o meclisin temsil ettiği milleti, dahi bu
tezahürata iştirak ettiğine biz gazeteler ve sair vesaikle şahit olmaktayız. Macar
kardeşlerimizin de aynı mahiyetteki tezahüratını işittiğimiz zaman yüreklerimizde
hissettiğimiz minnet duygusunun hududu yoktu?:, Görüyoruz ki, bir milletin için
den yetişen bir vücut yalnız o millete nimet verir bir kıymet olmakla kalmıyor,
bütün beşeriyetin kendisini takdis ettiği büyük bir mevcudiyet oluyor. Biz ne bah
tiyarız ki, ölümü bütün dünyaya matem olan bir adamın sahibi hakikisi bulunuy
oruz. Atatürk 'ün cenaze merasiminde milletlerin ve Balkan antantına dahil müt
tefiklerimizin askerleriyle Fransız ve Bulgarların büyük kahramanın alayında isbatı vücut etmelerinin hatırasını ebediyen taşıyacağız, ingilizlerin askerlerinin
kollarına matem alâmetleri taktırmaları ve Feld mareşallerini göndermeleri, Al
manların harbi umumînin kahramanı Emden 'i ve büyük Türk kahramanına hür
met ifası için bir müfreze göndermesi, Rusların eski dostluklarımızı takviye eder
mahiyette müfreze göndermeleri İranlı kardeşlerimizin candan alâkaları, Balkan
ların dün ve yarın için esaslı bir temel teşkil eden dostluğumuza numune teşkil
edecek mahiyette vazı tavırları bize Atatürk'ün siyasetinin yalnız Türkiye için
değil cihan sulhu için dahi ne güzel bir örnek teşkil ettiğini gösterir tezahürler
dendir. Burada şu dakikada belki isimlerini söylemeğe unuttuğum başka milletler
de varsa hepsine seyyanen Türk milleti namına, eminim ki hepinizin vicdanından
gelen minnet ve şükranına tercüman olarak, teşekkür ederim.
Atatürk, reisicumhurumuzun beyannamesinde gayet veciz bir surette ifade
edildiği ve zaten ifade edilmiş olmakla beraber onun büyük lisanından bir kat
daha teyid edildiği üzere, bütün beşeriyet âleminin milletler idaresinde takip et
mesi lâzım gelen düsturları vazeden ve tatbik eden müstesna bir şahsiyet olmak
bahtiyarlığı içinde yaşamış ve ölmüştür. Atatürk'ün tuttuğu misal, hakları gasbedilen milletlere gidecekleri yolu gösteren esaslı bir düsturdur ve ondan
dolayıdır ki, onun vefatı tıpkı çalışma zamanlarında bütün milletleri ve devletleri
ne kadar alâkadar olmuşsa, herkese yeni bir cihan doğduğu ve doğmak üzere
bulunduğu kanaatini vermişse, öldükten sonra da bu tutulan yolların hepsinin
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devlet ve milletçe gidilecek yollar olduğunu göstermesi itibarile o kadar kuvvetli
bir delil olmuştur. Binaenaleyh arkadaşlar, artık Türk milleti kendisinden iyilik
görmediği halde, kendisine hiçbir minnet edası lüzumunu hissetmediği halde baş
kasına iyilik etmek ve başkasına iyilik yapmaktan zevk almak hilkatinde bulunan
Türk, kendi matemine, kendi en büyüğünün ziyamdan mütevellit acılarına iştirak
edenleri Türkler, ebediyen unutmayacaklar ve bizim matemimize iştirak etmek
suretiyle insanî duygularımıza candan alâkadar olan bu milletlere, icap ettiği
zaman, mukabelede bulunmak vazifesini, kendi millî vicdanının emrettiği
vazifelerden tanıyacaktır. Binaenaleyh hepimiz, bütün milletimiz namına, telgraf
larını okuduğumuz bütün bu milletlerin parlâmentolarına, hükümetlerine,
hükümetimizin ve parlâmentomuzun şükranlarını bildirmeği ve bu suretle vuku
bulan samimî tezahüratımızın hepimizin vicdanından gelmiş birer seda ol
duğunun ifadesini meclis reisimizden rica ederim
Ardından söz alan Muhiddin Baha Pars da şunları söylemiştir.
Aziz arkadaşlar, bugün gözlerimiz teessür yaşlarile dolu değildir. Bugün göz
lerimiz fahr ile, gurur ile, Atatürk'ün matemini hiçbir zaman unutmayarak,
sevinçle parlasa değeri vardır. Atatürk, hasta olmadığı zaman dahi hepimizde bir
endişe vardı. Atatürk ölürse, kaybolursa, bu millete acaba ne kalacak? Atatürk'le
beraber millet dünyaya sığmayan bir azamet taşıyor, fakat Atatürk ölürse ne ola
cak? Şimdi anlıyoruz ki, biz iki namütenahiyi, iki sonsuz büyüklüğü cem eder
vaziyette imişiz. Atatürk namütenahi ve sonsuz büyük, millet de namütenahi ve
sonsuz büyük. İki mütenahinin ceminden de namütenahi çıkar.
Görüyoruz ki bugün millet dünkü kadar şerefine, haysiyetine hudutlarının
selâmetine sahip. Atatürk öldükten sonra bizi bütün insaniyet âleminin hürmeti,
muhabbeti karşıladı. Atatürk'ün cenazesine çok yüksek teessürler göstererek bir
çok milletler iştirak etti, bizimle beraber ağladılar. Dünya gazeteleri Türk mil
letinin, Türk büyüklerinin mahiyetleri hakkında bizi iftiharla mütehassis edecek
yazılar yazdılar. Bu mukaddimemle anlatmak istediğim şudur:
Atatürk'ü kalplerimize gömdük. Atatürk Türk milleti için de, bizim için de
yaşıyor, ecnebiler için de yaşıyor. Eğer böyle olmasaydı arkadaşlar ne o yazılar
bu şekilde yazılır, ne bu kadar muhabbet ve hürmet gösterilirdi. Bir taraftan
Atatürk'ü bir taraftan bu büyük Türk milletini severek Atatürk'ün matemine iş
tirak etmek suretile teessürümüze iştirak eden büyük insan, millet ve devletlere
buradan teşekkür etmeği bir vazife bilirim.
Bu konuşmalardan sonra başkan gereken yerlere teşekkür telgraflarının gön
derileceğini bildirmiş ve gündeme geçilmiştir.
889

EK: 1
ATATÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU VE
ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ RAPORLAR
istanbul
8Eylüll938
Reisicumhur Atatürk'ün sıhhatlerinin hali hazırı üzerine tanzim edilen
rapora
Gülhane tatbikat mektebi Operatörü Prof. Mim Kemal tarafından 7 Eylül
1938 tarihinde mükemmel şerait altında bir parasantez yapılmıştır:
Yarım santimetre tüp Neokain mahlûlile mevzii anestezi altında;
Nokta halinde ensizyon 'dan sonra,
Orta çapta trokal ile,
müşkülatsız (10.5) litre serö (maslî) mayi çıkarılmıştır.
Bu mayiin tahlilinden alınan netice ve malumat berveçhi atidir:
1- Renk: Sarı, berrak
2- Reaksiyonu: Alkalin
3- Depo: Yok
4-Dansite: (1008)
5- Rivalta reaksiyonu: Menfî
6- Klorür dösodiom dozaji: Litrede 7,59 gram.
7- Kan : Müspet, bütün reaktiflerle .
8- Mecmuu albümin; serin ve klobülin de saji:
Mecmuu albümin
: (8.40) gram litrede
Serin
: (2,01) gram litrede
Globülin
: (6,39) gram litrede
9- Mikroskopik muayene: Kırmızı globül (rüyet sahasında
(70-80),
Polinükler Lökosit ve lenfosit
(Rüyet sahasında (7-8),
1- Orijinal metodla (iki antijen ile) yapılan buserman reaksiyonu, menfi ne
tice vermiştir.
( 56 ye ısıtılan ve ısıtılmayan likit ile)
1 Bkz. Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kutu: 161-3, Dosya: 79-2. Aktaran: Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, 1999, s. 689
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2- (Kahn) reaksiyonu (flakülasyon) dahi, menfi netice vermiştir.
Bu ponksiyon, talik edilmezdi ve muhtelif arazdan dolayı mecburî olmuştu:
a)Bacaklarla fahislerdeki ve lomber nahiyedeki büyük ödemler.
b)Kolay hissedilen flo ile beraber karnın büyük gerginliği.
c) Fazla rahatsızlık.
Operasiyon neticeleri gayet basit olmuştur.
Akşam harareti (37.6) 'yi geçmemiştir.
Nabız sayısı (96)nın üzerine çıkmamıştır.
Kolayca uyumuşlardır.
Ertesi günü iştiha vazıhan artmıştır.
8 Eylül 1938 tarihinde yapılan muayene de ayakların ödeminde ehemmiyetli
derecede azalma, lomber nahiyedekilerin kaybolması görülmüş ve süpubiyen
nahiyede ponksiyondan sonra bir miktar asitin tahtelcilt nesci munzamı akmasın
dan mütevellit hafif ödem müşahede edilmiştir. Münhat nahiyelerde teşekkül eden
ödemlerin çabucak mas olması vakalarında görüldüğü üzere asit artmıştır.
Karaciğeri, glason hadisesi ile ölçmek mümkündür. Ponksiyondan sonra
karaciğer, kaburgaların altında görülebiliyordu. Meme hattı üzerindeki dimansiyon (16) santimetredir. Mart 1938 ayında bu dimansiyon (18) santimetre idi.
Fakat mütebeddil bir topografi vaziyetinden dolayı dimansiyondaki bu azalma
hadisesi, kat 'iyetle teyit edilemez.
Yalnız denilebilir ki, karaciğer ipertrofiye dir. Bu vakada (laennec) tipinde bir
Epatit Skleroz mevzuubahis olamaz. Fakat mevsuubahis olan (Hanot ve Gilbert)
tipinde bir ipetrofik şeklidir.
Dalak, kaburga kemikleri altında, daha az aksesibl olduğundan ölçülmemiştir.
Hafif bir kollateral deveran daima mevcuttur; Basur memeleri yoktur.
Kalp tabiîdir. Kalp zirvesi, dördüncü kaburga mesafesinde vuruyor. Nabız
muntazam ve dakikada (88-92) artıyor. Şiryan tazyiki (12/7) 'dir. Kalp zaafına
delâlet edecek hiç bir alamet yoktur. Ponksiyondan sonra diyafragmdaki zorluk
tan dolayı akciğer gayet vazıh ipostaz delilleri gösteriyor.
Sağ akciğerin kaidesinde nefasız sükrepitan railerle süpmatite vardır.
Sağ kaide, eskiden mevcut olan kuruca sükrapitan raileri muhafaza ediyor.
Mevadı gaita tabiî rengindedir. Ponksiyonu takib eden günde idrar miktarı
(800) kübik santimetre seviyesini muhafaza etmiştir. İdrar, albüminsiz ve safrasız
olarak ürübilini ihtiva etmektedir.
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9 Eylül 1938 tarihinde yapılan ve karaciğerin fonksiyonunu tayine matuf olan
fraksiyone galaktozüri konsantrasyonu tecrübesi, aşağıdaki neticeleri vermiştir.
Mideye alınan (40) gram safî glaktozdan sonra:
Emisyon saatleri
Saat(8)-saat(10)
Saat(10)-saat(12)
Saat (12)-saat(16)
Saat(16)-saat(8)
İdrarın mecmuu 486

Eliminasyon elimine edilen
Emisyon volümleri Miktarı
Gilaktozun katgı
42 kübiksanti. Litrede(l5) gr.
52 kübik santi. Litrede( 13,66) gr.
92 kübik santi. Litrede(5)
300 kübik santi. Litrede(4.9) gr

Elemine edilen galaktozun mecmuu

0,63
0,71
0,46
0.147
1,947

(24) saatlik idrardaki galaktozun vasatı konsatrasyonu:
1.94 - 3,99 gram litrede
0,46
Prof. Dr. Noel Fiessenjenin notu:
Galaktozun geciken eliminasiyonu ile birlikte hafif hafif Paranşimatoz'un
vazıh reaksiyonu.
Biraz yüksek Konsatrasyonlara varan prekos oligüri.
Teşhis, Mart ayında formüle edilen teşhistir:
(Hepatite Sclereuse, hyperthrophique, type Hanot et Gilbert.)
Sıtmadan mütevellit (Splenomegalie). Hali hazırda asitik safhasında. Ödem
enfiltrasyonları ile müterafik.
Fahişlerde prestezik mevraljiler.
Mekanik menşee bağlı akciğer ipostazı.
Epizodik olarak, gelip geçici, ufak enfeksiyonlar, menşei bronşlardan ve barsaktan olmak üzere, Bu ufak enfeksiyonların karaciğer fonksiyonu üzerine hafif
akisleri ile.
Münhat yerlerdeki ödemlerin menşe itibarile karaciğere merbut olduğu
vazıhtır. Çünki haziran 1938 de kan tahlili neticesinde; protiklerin osmotik tazyik
lerinin azalmasını intaç eden albümin kosiyanının enversiyonu , bunu ispat ve
izah etmektedir.
Kalbin hali hazırı ve intizamı ve sağ kalbin tevessüüne ait delillerin mevcut
olmaması, ve asgarî tansiyonun yukarı çıkmaması ki bu tazyik (6) dır. gibi haller,
miyokart fonksiyonunda hiç bir eksiklik olmadığını ispat eder. Bazen bronşit
alametlerile, bazen hafif akciğer konjekiyonu ile, bazen anterokolit arazlarile
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beraber görünen hararet çıkışları; ne bir süratle seyreden enjiyokolit, ne taşikardi ve ne mevadı gaitanın dekolorasyonu ile müterafik sarılık ve ne büyük ve daimî
titremelelr ve ne de ? beraber vâki olmaktadır.
Bunlar, herhangi bir selim enfeksiyonla "gayri mütenasip " olarak zuhur eden
fıyevr ile meydana çıkan bir enfeksiyöz anerjinin neticesi olarak gözükmektedir.
Şurası da kafidir ki yakın veya uzak fasılalarla fonksiyonları tekrar etmek
lâzım gelecektir.
Pronoatik, şunlara tâbidir:
1- Tesbiti müşkül olan Karaciğerin potansiyel rezervi
2- Ponksiyonların fasılaları.
3- Yatarak istirahat vaziyetinin devamlı muhafazası.
4- Karaciğer enerjisi sebebile vâki olan hariç menşeli enfeksiyon ve entoksikasyonların ademi vukuu ve fasılalı olması.
İstanbul: 8.Eylül 1938
Dr. Nihat Reşat Belger

Prof Dr. Neşet Ömer İrdelp

Prof.Dr.Noel Fiessinger.
İstanbul
22.IX. 1938
İmzaları aşağıda konulmuş doktorlar, yine aşağıdaki noktaları tesbit eder
ler .
1

1- Görülen tıbbiğ lüzum üzerine bu sabah saat (11,15) te cilde (1/100) kokain
mahlnlile mevzii anestezi yapıldıktan sonra (Potain) trokarı ile eski ponksiyon
yerinin (1) santimetre yanında olmak üzere bir parasantez yapıldı. (65) dakika
zarfında (10) litre serö ve sarı renkte, biraz bulanık mayi çıkarıldı. Bu parasan
tez ameliyesi tamamen arızasız olarak geçmiştir. Pansıman tatbikini müteakip
kendilerine bir fincan şekerli kahve verildi ve (20/100) den (l) kübik santimetre
Üvil kanfre enjeksiyonu yapıldı.
Tahliyeyi müteakib karaciğer ve dalağın hacımları saman kâğıdına alındı. (4)
numaralı saman kâğıdına bak).
3- (4) gün mutlak istirahat ve mutlak sükûnet tavsiye olundu. Eti müddet zar
fında asla ziyaret kabul edilmiyecektir. Dört gün zarfındaki yemek menüleri ay
rıca tesbit edilecektir.
4- Parasantezden evvel bu sabah yapılan muayene neticesi aşağıdadır.
1 Bkz. Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kutu: 161-3, Dosya: 79-2. Aktaran: Kocatürk, a.g.e., s. 691-692
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Bacaklardaki ödemler, gerçi dizkapağından aşağıdaki kısımda azalmış ise de
fahişlerde, fahişlerin iç taraflarında, üyelerde, Lomber nahiyede böbrek nahiye
sine doğru sıkı ve kaba ödemler var. Cilt umumiyetle yumuşaktır. Ve kuru değil
dir. Gözlerdeki sübikter pek azalmıştır. Karnın haline gelince Süpübiyen nahiye
az ödemli olmakla beraber deri gergin ve parlak, göbek ve Epigastır nahiyeleri
şişkin, yanlardaki kollateral şebekeleri vazıhan mürtesem, oturup kalkma vaziyeti
müşkil, teneffüs adedi (20-24), nabız kuvvetli, ve (80) idi. Karaciğer palbabıl ol
madığı gibi karnın yukarı yarısında flo vazıhan işitiliyordu.
Kendileri karnın gerginliğinden ve umumî sıkıntıdan şikâyet ediyorlardı.
Deveran cihazı normaldir. Kalb sesleri muntazam. Nabız dakikada (80) Tan
siyon (12/ 7112). Teneffüs cihazında, arkada kaidelerde.sağda daha fazla olmak
üzere ipostaz zalleri.
Parasantezden sonra:
Epigastırda , krokide görüldüğü üzere, karaciğer yine büyük olarak kalmış,
üstü pürtüksüz, fakat kıvamı sert, kenarı kunttur. Dalak yine kabili cesdir..
İştiha ve umumî hal üzerinde (4-5) gün evvelsine nazaran nısbî ve hafif bir
iyilik vardır. (Parasantez yapılmasını icab ettiren arazdan mada.
İstanbul-22 Eylül 1938
Prof. Dr. Mim Kemâl

Dr. Nihat Reşat Belger

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp
10 İkinciteşrin 1938 '
Reisicumhur Atatürk'ün bu sabah elim vefatlarile neticelenen müzmin has
talıklarının ilk arazları Kânunusani 1938 sonunda Yalovada müşahade edilmiş
tir. O zaman kendileri bilhassa etrafı süfliyede fazla olmak üzere bütün vücut
larında kaşınmadan, hafif ve mükerrer burun kanamalarından ve biraz yorgunluk
hissettiklerinden şikayet etmekteydiler. Yalova Prof Dr. Neşet Ömer İrdelp ve Dr.
Nihat Reşat Belger tarafından yapılan muayenede gayri tabiî olarak görülen
başlıca araz, kâzib dılıları üç parmak tecavüz eden bir kebetdehamisinden ibaret
idi. Bu dehame umumî, yani nahiyei şersufieden hypechendre nadiyesinin sağ
son hududuna kadar hissedilmekte, ve kebet, sert olmakla beraber, sathı emles ve
kenarı keskin idi. Fakat cidarı batında kollateral deyran şebekesinden eser müşa
hede edilmediği gibi münhat nahiyelerde matite bulunmamiş idi. Tahal kabili ces
fakat fazla büyük idi. Etrafı süfliyede kaşınmadan mütevellit küçük sathî cilt
leziyonlarından mada bir gayrı tabiliğe tesadüf ediledi, dikkatle aranılan öde
mallolaire yok idi. Sıkletleri 75 kilo geliyordu. Hülasa bu tarihte Reisicumhurda
1 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kutu: 161-3, Dosya: 79-2, Aktaran: Kocatürk, a.g.e, s. 693-694
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gıdaî hıfzıssiha meselesile alakadar olması çok muhtemel görülen bir kebet
dehamisinden başka bir şey görülmemiş idi.
Bilahare Reisicumhur Yalova tarikile ve Otomobil ile Bursadan îstanbula
dönerken souk olarak, Dolmabahçe Sarayında onbeş gün kadar süren bir rie ihtikanı geçirmiş idi. Oldukça yükset bir harareütle seyr eden bu concestie ken
dilerini çok yormuş ve İstanbuldan Ankaraya avdetleri zamanında bariz bir takat
sizlikle zayıflama husule getirmiş idi.
Ankarada 2 Şubatta Dr. Asim Arar, Dr. Hüsamettin Kural, Prof. Dr. Akil Muh
tar Özden ve Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Dr. Ziya Naki arasında yıpalan is
tişarede büyük ve biraz ser kebet ve büyükçe bir tahal bulunuş ve ozamanda ne
asit nede bacaklarda ödem görülmüştür. Bir müddetden beri arasıra zuhur eden
küçük burun nezifleride kaydedilerek lazım gelen tedevi ve rejim tesbit olunmuş
tur. Biraz sonra Prof. Neşet Ömer İrdelp ve Prof. Dr. Frank ile bir istişare yapıl
mış ve evelki teşhis kabul edilerek aynı tedaviye devam edilmiştir.
Mart iptidalarında Paristen celbedilen Prof. N. Fiessinger ile Prof. Dr. Neşet
Ömer irdelp arasında Ankarada bir tıbbi istişare daha yapılarak büyük bir kebet
ve büyükçe bir tahal bir kere daha müşahede edilmiş ve anı teşhis konularak has
talığın bir "Hepatite sclerecengestive ethyliaue olduğu tesbit edilmiştir. Tatbik
edilen müdavat sayesinde hastalık bir derece salah bulmuş gibi görünmüş isede,
hakikati halde marazın seyrinde ciddi hiçbir tevakkuf husule gelmemiş ve inkişafı
devam etmiştir.
Ankadan îstanbula avdetlerindehastalığın yeni bir safhaya girdiği ve etrafı
süfliyede ödemler, batında asit tahassul ettiği Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp ve Dr.
Nihat Reşat Belger arasında yapılan istişarede asit ve ödemlere karşı tayin edilen
tedavi ve rejimin devamına karar verilmiştir.
13 Temmuz 1938 de hastalık, birdenbire zuhur eden ve 39.1 dereceye çıkan
bir hararet ile hummevi yeni bir safhaya girmiş ve o tarihten itibaren maraz,
bazen çok hatif, bazen yüksek hararetle müterafık alarak seyre başlamış ve has
talığa pek ciddi ve subaiaue bir manzara vermiştir. Bunun üzerine Paristen iki
defa daha Prof. N. Fissinger getirildiği gibi, Şerlinden Prof.Dr. von Bergmann,
Viyanadan Prof. H. Eppinger celbedilerek gerek bu iki ecnebi mütehassıslar ile ve
gerekse bunların muvasalatlarından, evel Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof Dr.
Süreyya Hidayet, Dr. Asım Arar, Dr. Abrevaya Marmaralı, Prof. Dr. Mim Kemal
Öke; Dr. M.Kemal Berk, Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Dr. Nihat Reşat Belger,
Prof. Dr. Hayrullah Diker ile mükerer istişareler yapılmış ve teşhisi maraz ile
tedavi bakımından husule gelen bir ittifakı tam ile icabatı fenniye tatbik olunmuş
tur. Yapılan çok itinalı müdavata, her türlü say ve gayrete rağmen, hastalık asla
tevakuf etmeksizin seyrine devam ederek tevlit etdiği kaşeksı yavaş yavaş artmış
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ve son iki ay zarfında üç defa zuhur eden ve büyük kebet ademi kifayesıne matuf
olan vahim arazı asabiye ile hastalık son derece istidat etmiş ve inzar çek muzlim
bir hale gelmiştir.
Bu asabi teşevüşlerden birisi 16 Teşrini evele tesadıf eden Pazar günü zuhur
edip 20 Teşrinievel 1936 Perşenbe sabahına kadar devam ederek açilma ile
nihayet bulan bir koma olmuştur. En nihayet Teşrinisani 1938 Salı günü bir kerre daha zuhur eden ve bütün tekayyüt ve ihtimamlara rağmen terakkisine manî
olunamayan ve büyük bir süratle inkişaf eden ikinci bir koma içinde 10 Ikinciteşrin 1938 Perşenbe sabahı saat dokozu beş geçe çok muazzez ve büyük hasta ter
ki hayat etmiştir.
10 İkincitesrin 1938
Bu rapor sekiz sahife olarak Dolmabahçe Sarayındatanzim ve imza edilmiş
tir.
Dr.Nihat Reşat Belger
Prof. Dr. Mim Kemal Öke Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp
Prof. Dr. Hayrullah Diker Prof. Dr. Süreyya H. Serter Prof Dr. Akil Muhtar Özden
Dr. Mim Kamil Berk
Dr. Abrevya Marmaralı
Dr. Asım Arar
11 İkincitesrin 1938
Aşağıda imzaları. Bulunan tabıbler Atatürkün tedfin merasimi yapılıncaya
kadar naşın muhafazasa için aşağida yızılan mahlul ile usulü dairesinde Gülhane
teşrihi marzi Profesörü Dr. M. Lütfü Aksu tarafından tahnit yapılmasına karar
verilmiş ve bu tahnit derakep yapılmıştır1.
Mahlul:
Formaline
200
Sublime
1
Tuz
200
Acide pheniaue
10
Su
1000
Dr. H. Alataş
Dr. Asım Arar

g
g
g
g
g S.K. için
Dr. Neşet Ömer İrdelp
Dr. Akil Muhtar Özden
Dr. Süreyya Serter
Dr. Mim Kemal Öke
Dr. Kamil Berk
Dr. Hayrullah Diker
Dr. Abrevaya Marmaralı
Dr. Nihat Reşat Belger

l Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kutu: 161-3, Dosya: 79-2. Aktaran: Kocatürk, a.g.e., s. 696
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EK: 2
a) ATATÜRK'ÜN CENAZE TÖRENİNE KATILAN YABANCI
HEYETLER
Yugoslavya heyeti:
a) Heyet:
1- General Milutin Nediç, harbiye ve bahriye nazırı.
2- Ekselans Brank Adzemoviç, Yugoslavya 'nın Ankara elçisi
3- Amiral Dragutin, Prica, Yugoslavya kralı fahrî yaveri
4- Kolonel Yeromoviç, harbiye ve bahriye nazırının kalemi mahsus müdürü.
5- Yarbay Peter Tomac, Yugoslav ateşemilteri
6- Deniz önyüzbaşı Nikita Taranovki
b) Kıtaat:
4 Subay
4 Yarsubay
80 Nefer
Heyet, 19 İkinciteşrinde İstanbul'da bulunacaktır. Askerî kıtanın muvasalatı
bir gün evveldir.
ingiliz heyeti;
a) Heyet:
1- Mareşal Lord Birdwood
2- Yarbay JVhiteford
b) Kıtaat:
1- Amiral Sir Dudlay Pound, Akdeniz filosu kumandanı.
2- Deniz mülâzimi Duff
3-12 subay, 120 deniz eri, 60 silâh endaz, 56 kişilik bando muzika.
Heyet, 18 İkinciteşrinde İstanbul'da olacaktır. Amiral Pound, Malaya Dretnotiyle ayni tarihte sabah saat 8'de İstanbul'a gelecektir.
Yunan heyeti:
a) Heyet:
1- Ekselans General Metaksas Başvekil
2- General Demestichas, Saray askerî komutanı
3- General Papadimas, harbiye nezareti müsteşarı
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4- Ekselans R. Raphael, Yunanistanın Ankara elçisi
5- Bay Androulis, Başvekâlet ve hariciye nazırı hususî kalem müdürü
6- Bay Syndica, Yunanistan Ankara sefaret müsteşarı
7- Deniz Albay Joannudis, Yunan deniz ateşesi
8- Yarbay Zumbulakis, ateşemiliter
9- Yarbay Nobelis, General Metaksas 'in yaveri
10- Yüzbaşı Korokas,
11- Bay Tendis, Ankara Elçiliği kâtibi
12- Bay Kavalyeratos, Yunan hariciye nezaretinde ateşe
b) Kıtaat:
100 Nefer
4 Subay
Heyet ve kıtaat İstanbul'a Trenle ayın 19'unda gelecektir.
Romanya heyeti :
a) Heyet:
1- General Paul Teoderesco, hava ve harbiye nazırı
2- General Motaş, ordu umumî müfettişi.
S- General Trian Grigoresco
4- Ekselans Telemaaue, Romanya Ankara elçisi
5- Bay Elliad Romanya sefaret müsteşarı
6- Yarbay T. Teodoresco, ateşemiliter
b) Kıtaat:
60 nefer
1 veya bir kaç subay
Heyet ve kıtaat, 19 teşrinisanide İstanbul'a gelecektir.
Bulgar heyeti:
a) Heyet:
1- General Panof Saray Nazırı
2- General Daskalof
3- General Bukachi
b) Kıtaat:
72 Nefer 5 Subay
4 Yarsubay
Heyet ve kıtaat, İstanbul'a 18 teşrinisanide gelecektir.

Afgan heyeti:
1- Altes Mareşal Şah Veli han Kralın amcasıdır.
2- Ekselans Sultan Ahmethan, Afganistan Ankara büyük elçisi
3- İslâm Bey han, Paris sefareti müsteşarı.
Heyet, 18 Teşrinisanide sabah trenle İstanbul'a gelecektir.
Iran heyeti:
a) Heyet:
1~ Ekselans Halil Fehîmî, İran Ankara büyük elçisi
2- Orgeneral Nakhdjevan
3- Korgeneral Koupal
4- Albay Arfaa
b) Kıtaat:
1- Binbaşı
2- Yüzbaşı
52 Nefer
Heyet saat 18'de Telköçekten hareket edecek olan Toros ekspresile gelecektir.
Sovyet heyeti:
1- Bay Potemkin, hariciye halk komiser muavini
2- Amiral Yumaşef, Karadeniz filosu kumandanı
3- Bay Terantiev, Sovyet Ankara büyük elçisi
Heyet, bir Sovyet destroyeri ile 17 Teşrinisani sabahı İstanbul'a gelmiş
olacaktır.
Mısır heyeti:
1- Ekselans Müfti Gazaerli, Mısır Ankara elçisi
2- Bay Amin Fuat, Bükreş daimî maslahatgüzarı
Heyet, 15 Teşrinisani sabahı İstanbul'da bulunacaktır.
Irak heyeti:
1- Ekselans Naci Şevket, Irak Ankara büyük elçisi
2- Ekselans Abdullah Dumlucu
3- İsmail Namık
4- Yarbay Salâhattin Sabbag
Heyet, 19 Teşrinisani sabahı Ankara 'ya gelecektir.
899

Fransız heyeti:
Heyet:
1-B. Albert Sarraut, Dahiliye nazırı, Fransa'nın eski Ankara büyükelçisi
2- General Georges
3- Amiral Laborde
Heyetin muvasalat tarihi henüz malûm değildir. Bilâhara bildirilecektir.
Alman heyeti:
1- Baron Von Neurat
2- Korgeneral List
3- Yarbay Von Rost
Heyetin ne zaman geleceği bilâhara bildirilecektir.
Arnavutluk heyeti:
1- Ekselans Faik Shatkok, Adliye nazırı
2- Bay Kortcha
3- Bay Djavid Leskovikou
4- AsafDjadjouli, Arnavutluk Ankara Elçisi
Heyetin muvasalat tarihi bilâhara bildirilecektir.
Macar heyeti:
1- Ekselans Zoltan Mariasfy de Batizfalva, Macaristan 'in Ankara sefiri
2- Tuğgeneral Eugene Buszkay
3- Albay Emerich Nemeth
4- Albay Alexandr Magyarossy
Heyet, 19 Teşrinisanide İstanbul'a gelecektir.
Milletler Cemiyeti heyeti:
1- JValters, Milletler Cemiyeti kâtibi umumî muavini
2- Bay Agnidis, Direktör
3- Bay Tevfık Erim, Şube âzası
Heyetin İstanbul 'a muvasalat tarihi bilahare bildirilecektir.
İtalyan heyeti:
1- Ekselans Baron Pempeo Aloizi
2- Korgeneral Currio Barbazetti
3- Amiral Alberto Lais
Heyet, 19 Teşrinisani sabahı trenle İstanbul'a gelecektir.
900

b) ÜLKELERİNİ ANKARA'DAKİ ELÇİLERİ ARACILIĞIYLA
TEMSİL ETTİREN DEVLETLER
Japonya: Ekselans Taketomi, büyük elçi
Polonya: Ekselans Sokolonicki, büyük elçi
Çekoslovakya: Ekselans Robert Feitcher, elçi
Hollanda: Ekselans Christian JVisser, elçi
İsveç: Ekselans Baron Eric Gyllenstierna, elçi
Finlandiya: Ekselans Onni Talaş, elçi "Budapeştede mukim,,
Suriye: Emir Adil Arslan, mümessil
İspanya: Bay Begonany Canderon, maslahatgüzar
Danimarka: Bay Fensmark, maslahatgüzar
Letonya: Bay Koconf, İstanbul Baş konsolosu.

EK * 3
ATATÜRK'ÜN VASİYETNAMESİ
Dolmabahçe 05.09.1938 Pazartesi
Malik olduğum bütün nukud ve hisse senedlerile Çankaya'daki menkul ve
gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisine âtideki şartlarla, terk ve
vasiyet ediyorum.
1- Nukud ve hisse senedleri, şimdiki gibi, İş Bankası, tarafından nemalandınlacaktır.
2- Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları
müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afete 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülküye 200
lira ve Rukiye ile Nebileye şimdiki yüzer lira verilecektir.
3 - Sabiha Gökçen'e bir ev alınabilecek ayrıca para verilecektir.
4 - Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde
kalacaktır.
5 - İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacak
ları yardım yapılacaktır.
6- Her sene nemadan mütebaki miktar, yarı yanya Türk Tarih ve Dil kurum
larına tahsis edilecektir.
K. ATATÜRK
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XVII. BÖLÜM

MECLÎSİN DENETİM FAALİYETLERİ
Demokratik sistemlerin ana kuruluşlarının başında parlamentolar gelir. Hal
kın temsilcilerinden oluşan parlamentoların genelde toplumun ihtiyaçlarını kar
şılayacak yasal düzenlemeleri yapmak, hükümeti denetlemek ve bütçeyi kabul et
mek gibi üç ana görevi vardır.
Parlamentolar, hükümetleri Anayasa ve Meclis iç tüzüklerine göre denetler
ler. 1924 Anayasası'nm 22. maddesine göre Meclis denetleme görevini yazılısözlü sorular (sual) sorarak, gensoru (istizah) önergesi vererek ya da meclis tah
kikatı (Meclis araştırması) isteyerek yapardı. İncelediğimiz bu dönemde tek par
ti iktidarı olduğu için ne yazıkki gensoru ve meclis tahkikatı konusunda önerge
verilmediği gibi verilen soru önergesi sayısı da azdır. Dolayısıyla meclis denetim
görevinde kendinden beklenen canlılığı gösterememiştir. Zira dönem boyunca 11
sözlü soru önergesi verilmiş, bunlardan 8 tanesi yanıtlanmış, 3'ü önerge sahibi
oturumda bulunmadığı için ertelenmiş ve daha sonra bir kez daha gündeme alın
mış ancak yine bulunmayınca geçersiz sayılmıştır.
Soru önergesi veren milletvekilleri içinde 5 soru önergesiyle Afyon Karahisar
Milletvekili Berç Türker birinci sırada yer almıştır. Hakkı Tarık Us ve Kâzım
Sevüktekin ise ikişer soru önergesi vermiştir. Bu bölümde, soru önergelerini ve
bunlara verilen yanıtları ele alacağız.
1. YANITLANAN SORULAR
1.1. Hariciye Vekâletince Yanıtlanan Sorular
Afyonkarahisar Mebusu Berç Türker, uluslararası siyasal durum hakkında
Hükümetçe ne gibi önlemler alındığına ilişkin şu önergeyi vermiştir:
Kamutay Yüksek Reisliğine
Arsıulusal siyasal durum bu günlerde çok tehlikeli bir haldedir.
Bu durum karşısında yurdumuzun kapılarını her ihtimale karşı kapalı tutmak
gereklidir. Yurdumuzun en nazik noktası olan Çanakkale Boğazının açık kalması
güvenlik bakımından asla doğru değildir. Biz, candan barış isteriz ve anaçlaş
maları gözetmek isteriz. Fakat andlaşmalardaki her hangi bir madde yurdumuzu
tehlikeye koyuyor ve selâmetini bozmak tarafına gidiyorsa, biz, sevgili yurdumuzu
her şeyin üstünde tutmak isteriz. Bundan dolayı bu çok önemli ve nazik meselenin,
hiç vakit kaybedilmeksizin kotarılması gerekli olduğunun, saygıdeğer
Hükümetimizin buna dair ne gibi tedbirler ittihaz etmiş olduğunu Kamutaya bil
dirilmesini rica ederim.
Afyon Ka. Saylavı
Berç K Türker
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Bu önergeyi Dışişleri Vekili yurt dışında olduğu için vekili Şükrü Kaya yanıt
lamış ve şunları söylemiştir:
Çanakkale 'nin bu günkü vaziyeti boğazlar mukavelesinin icabıdır. Vaziyetin
umumumîyetle memleketin ve hususiyetle boğazların müdafaasına tahdidler koy
duğu bilinmeyen bir şey değildir. Arsıulusal durumun huzursuz olduğunu da
görüyoruz. Böyle zamanlarda müdafaası eksik veya zaif şeraite tâbi olan yerler
üzerinde hepimizin dikkat ve hassasiyetimizin artmış olacağı anlaşılır bir şeydir.
Memleketin müdafaasını tamamlamak ihtiyacını arsıulusal içtimalarda anlat
mağa çalışmaktan geri kalmıyoruz ve geri kalmayacağız.
Beklemediğimiz ihtimallere maruz kalırsak icabeden tedbirleri almakta tereddüd etmeyeceğiz."
Bu yanıtı yeterli bulmayan Berç Türker daha sonra şunları söylemiştir:
Sayın arkadaşlar; boğazlar meselesine aid şifahî sual takririme saygı değer
Hükümetimizin verdiği önemli cevabından dolayı burada arzı şükran etmeği bir
vazife bilirim. Müsaade buyurulursa bu meseleye dair şahsî mülâhazatımı tak
ririme ilâveten arzetmek isterim. Bendeniz bir maliyeciyim, ve yüksek siyasal is
lerine karışmak istemem. Fakat bu defa takririmle boğazlar meselesini ortaya
çıkarmakla, siyasal mesele değil, sırf bir hak ve tüze meselesini ortaya atmış ol
duğuma kaniim.
Mücadelei millîyenin sonlarında Lozan muahedesine aid işler Cenevrede
konuşulurken karşımızda İngiltere 'nin en mahir diplomatlarından Lord Curzon
bulunuyordu. Bu meşhur diplomat bizim dünyanın her tarafında hayranlıkla (Admiration) la karşılanan zaferimizi takdir ve tebrik edeceği yerde bize karşı bir
vaziyet aldı ve bin türlü müşkülât çıkardı.
Şükranla yadedilir, Ulu Önderimiz Atatürk'ün dehası ve sağ kolu olan
General İsmet İnönü 'nün ilgi, usuğ ve mahareti ile bir çok müşküller halledildi.
O vakit, Lord Curzon büsbütün mağlûb olarak geri dönmemek için boğazların
serbestisi meselesi üzerine ısrar etti ve biz de sırf işi tatlılığa bağlamak arzusile
fakat esefle teklifi kabul ettik.
Bu gün dünya vaziyeti büsbütün değişmiştir. "Evdeki pazar çarşıya uymaz
derler" Ben de bu gün "Lozan'daki boğazlara dair pazar işimize uymaz Ar
sıulusal siyasal vaziyet çok vahimdir. Dünyada ne kadar milletler varsa hummalı
bir silâhlanma siyasetini kabul etmişken niçin bizim yurdumuzun müdafaai mil
lîye noktainazarından en önemli kapısını açık bırakıyoruz. Bu gün, Gibraltar
boğazı dehşetli suretle teçhiz edilirken, cebellendirilirken biz Çanakkale
boğazının iki tarafındaki yurdumuza aid noktalara niçin hâkim olamıyoruz ve
niçin nagehanî ve ansızın vukua gelebilecek hücuma karşı oralarını tahkim
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edemiyoruz. Acaba siyaset işlerinde, iki ağırlık, iki ölçü mü vardır, yani « Deux
poids et deux mesures » mi vardır? Lozan muahedesi ellerimizi, kollarımızı bağlamışsa, hak sever Cemiyeti Akvama bir an evvel müracaat edelim, tekmil kuv
vetimizle ısrar edelim ve işi dostane surette halledelim.
Bence Lozan muahedesindeki boğazlara dair madde, hak ve adalet noktai
nazarından, yurdumuzun emniyeti noktai nazarından ve arsıulusal siyasal
vaziyetin kökünden değişmiş olması noktai nazarından ortadan kalkmış ve hükmü
kalmamış bir madde gibi telâkki edilmelidir.
Bu bir inkâr olunamaz hakikattir. Binaenaleyh hepimizin hürmetini ve iti
madını kazanmış olan saygı değer Hükümetimizden bu meselenin bir an evvel
hallini kavi ümidle bekleriz.l

1.2. İktisat Vekâletince Yanıtlanan Sorular
Afyon Karahisar saylavı Berç Türker, afyon satışı hakkında İktisad
Vekâleti'nin yanıtlaması istemiyle şu soru önergesini vermiştir:
Kamutay Yüksek Reisliğine
Kamutayın 12 Haziran 935 tarihli toplantısında, Uluslar kurumuna merbut
afyon kartelinin el altından ve bize karşı iş çevirdiğini ve bu yüzden afyon
satışımızın güçlük ve zarara uğradığını ve ilgili bakanlıkların kuracakları bir
komisyon tarafından bu cihetin iyice incelenmesini ve hiç bir hoşnud edici sonuç
elde edilmezse yükünlerimizin feshi ile afyon tecimimizin özgür bırakılmasını ileri
sürmüştüm.
Acaba bu merak verici meselede ne gibi tedbirler alındı ve bitimime oldu?
Buna dair, Kamutaya izahat verilmesini ilgili bakanlıklardan rica ederim,
Afyon saylavı
Berç K. Türker
Bu soru önergesi üzerine İktisat Vekili Celâl Bayar:
Afyon işleri münhasıran İktisad vekâletini alâkadar etmemektedir ve Dev
letin, Hükümetin heyeti umumîyesine aid mesuliyet ve idare şubeleri vardır. Bun
dan dolayı suali soran muhterem arkadaşımıza cevabı, Hükümetle görüştükten
sonra arz edeceğim. Buna intizar etmelerini rica ederim demiştir.
Bu açıklamaların ardından önerge sahibi söz alarak şunları söylemiştir.
Sualim pek sesli okunmadı. Anlamadınız. Geçen haziranda afyon işlerine dair bir
söylevde kartelin el altından iş gördüğünden filan bahsetmiştim. Bunun için de
bir komisyonun teşekkül etmesini rica etmiştim. Acaba bu komisyon teşekkül etti
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.5, s.69
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mi ve ne neticeler aldı, diye sual sordum. Muhterem Ekonomi bakanının cevabı
na teşekkür ederim. Tabii kendilerinin buyurdukları gibi cevablarına intizar eder
ken bir kaç söz daha söylemek istiyorum.
Afyon ticaretimize dair verdiğim sual takririme cevaben muhterem Ekonomi
bakanının verdiği izahattan dolayı teşekkür ederim. Evvelce de arz ettiğim veç
hile, mesele çok önemlidir. Memleketimizin, para kazanmaya çok ihtiyacı vardır.
Afyon ticaretimiz en mühim tecim işlerimizden biridir. Her nasılsa, bu işe hissiyat
karıştırılmış, ellerimiz bağlanmış ve afyon tecimimize bir darbe vurulmuş.
Halbuki, ellerimizi bağlayan ecnebi dostlarımız, yani kartelci dostlarımız, el
altından fırıldak çevirerek mükemmel para kazanıyorlar.
Burada sıhhî işlerle meşgul olanlar, afyon ticaretimize ve uyuşturucu mad
deler inhisarına diyorlar ki, «Afyon zararlı bir maldır. Zira bu işten vazgeçiniz ve
her gün ellerinizi açarak beşeriyetin ömrü afiyetine dua ediniz.» Bilmem ki bu
dua karnımızı doyurur mu? Ben demiyorum ki yurdumuzun ahalisini afyon iç
meğe alıştıralım. Ben diyorum ki «Elkâsibü habibullah» prensibini kabul edelim
ve ecnebi dostlarımız gibi hem dua edelim hem de afyonlarımızı hariç piyasalar
da satarak para kazanalım.
Ticaret işlerinde ne hissiyata kapılmak ve ne de siyaset karıştırılmalıdır. Ben
vicdanî borcumu ifa ettim, bu işe dair fikrimi arzettim, üst yanını Heyeti
Aliyenizin takdirine bırakırıma
İktisat vekili Celâl Bayar gerekli hazırlığı yaptıktan sonra soru önergesini
yanıtlamak üzere şu kısa açıklamalarda bulunmuştur. Sual soran sayın ar
kadaşımız Türker, Afyon kartelini Uluslar Cemiyetine bağlı bir müessese olarak
telâkki ediyor ve sualini ona göre tanzim ediyor. Halbuki bu kartel, Avrupa 'da
alış ve satış için hususî mahiyette teşekkül etmiş bir sendikadır. Bunun hatasından
ve sevabından Cemiyeti Akvama bir mesuliyet tevcih etmeğe ve bunun Cemiyeti
Akvama bağlı olduğumuz hükümlere tesir etmesine maddeten imkân görmüyoruz.
Cevabım bundan ibarettir. Bu yanıtı yeterli bulmayan Berç Türker şunları söy
lemiştir:
Sayın arkadaşlar; Muhterem İktisad vekilinin verdiği cevabı pek kâfi gör
müyorum. Söyleyledikleri, beni tatmin etmiyor. Ben, Cemiyeti Akvama merbut
olan kartel, demişim. Meğerse o ayrı bir sendika imiş. O sendika ki bizim işimize,
ticaretimize engel oluyor, elimizi kolumuzu bağlıyormuş; veya bir protokol varmış
ki ellerimizi kollarımızı bağlıyarak afyon tecimimizi sekteye uğratıyormuş. İşte
benim sual sormaktan maksadım da buradadır. Acaba bize zarar verici olan bu
kartele karşı ne gibi teşebbüsler yapılmıştır? Bu kartel nedir? Kimlerin elin1 TBMMZb. C, V. Devre, C.5, s.69-70
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dedir? Eğer Uluslar kurumuna merbut değilse buna söz anlatacak kuvvet han
gisidir? Bendeniz bunları anlamak istiyorum. Görüyorum ki, bir nüanstan dolayı
bu mesele halledilemiyor. Bendeniz geçenlerde de bu hususa aid söyleyeceklerimi
söylemiştim. Afyon tecimimiz mütezarrır oluyor, para kazanmak ihtiyacında ol
duğumuz halde kazanamıyoruz, bizim yerimize kazananlar başkaları oluyor,
demiştim. Bendeniz bu yollarda ne çareler bulunduğunu soruyorum. Görüyoruz
ki, bizi sıkıcı, boğucu bir atmosfer içinde afyon işi yuvarlanıb gidiyor.
Binaenaleyh bendeniz ilgili bakanlıktan çok rica ederim, vakitleri olduğu vakit
bunu incelesinler bir çare bulsunlar. Bendeniz geçen defa da söyledim, bu sefer
de borcumu yapmış bulunuyorum. Artık bundan sonra bu işi uzatmak niyetinde
değilim. Yalnız saygı değer Hükümetimiz bunu benimseyerek icabına bakarsa
hem afyon tüccarları hem de kendi namıma teşekkür ve minnettar kalacağım.
Bu konuşmanın ardından tekrar İktisat Vekili söz almış ve şunları eklemiştir:
Bendeniz, sualin ruhuna göre cevab verdim. Bu kartel İsviçre, Almanya, Fransa
ve İngiltere memleketleri fabrikatörlerinden ibaret olsak üzere teşekkül etmiştir.
Sendikanın maiyeti hakkında, müsaadenizle, söz söylemeyeceğim. Çünkü bu kabil
müesseseler hakkında bu sahada müzakere cereyan ederken, her sözün mutlaka
elimizde bir vesikası olması lâzımdır. Bunun için bu sendikanın leh ve aleyhinde
söz söylemekten içtinab ediyorum. Fakat afyon maliyetimiz hakkında Hükümet
sakit kalmış değildir ve bunu tetkik etmiş ve etmekte devam ediyor.
Kendilerine vermek istediğim cevab, bu kartelin Cemiyeti Akvama bağlı ol
duğu şeklinde kendilerinin beyanatından ileri gelmiştir. Vardıkları (conclusion)
şudur ki, afyon karteli gayri tabiî hareket ediyor. Bu tebeyyün ettiği takdirde biz
Cemiyeti Akvama karşı bağlı bulunduğumuz taahhüdü çözelim diyorlar. Bendeniz
diyorum ki kartel iyi hareket edebilir, fena hareket edebilir ve kartelin fenalığın
dan dolayı bizim, Cemiyeti Akvama karşı bağlılığımızı çözmeğe maddeten imkân
yoktur. Bunu arz etmek isterim.'

1.3. Maliye Vekâletince Yanıtlanan Sorular
Afyon Karahisar saylavı Berç Türker dinamit ile balık avlandığını ve bunun
da balık neslinin tükenmesine yol açtığını belirten şu soru önergesini Meclis Baş
kanlığına vererek Maliye Vekilinin yanıtlamasını istemiştir.
Kamutayın Yüksek Başkanlığına
Orman yangınları ve cahil eller nasıl o güzel, ormanlarımızı harab ediyor
larsa denizde de suçlu ve cahil adamlar en nefis balıkları dinamitle avlamayı
âdet etmişlerdir.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.5, s.74-75
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Bu çok kötü âdet bilhassa Marmara kıyılarında ve adaların etrafında tatbik
ediliyor ve bu suretle levrek - karagöz - sinağrit - mercan gibi en nefis balıkların
yuvaları yok ediliyor, ve gittikçe bu cinsler azalıyor. Çok defa başka balıklar dahi
imha ediliyor.
Denizde kolcu motor ve kayıklar nadiren meydana çıkarlar.
Bir balıkhane müdürü ile görüştüm. Denizde dinamitçileri tutmak zor bir iş
olduğunu ve yegâne çare dinamitle tutulan, balıklar, balıkhanelerde belli ol
duğundan, bu gibi balıkları balıkhanelere getiren adamları tevkif ve tecziye ettir
mekten başka bir çare olmadığını berayı malûmat söylediler.
Acaba, çok sayın Finans Bakanı bu işle meşgul olmuşlar mıdır? Şayet olmuşlarsa ne gibi tedbirlerle balıkların dinamit bombalarile imha edici kötü âdetin
kaldırılmasını temin buyurmuşlardır.
Yüksek Kamutayı lütfen aydınlatmalarını bilhassa rica ederim.
8.X. 1935
Afyon Saylavı
Berç K. Türker
Maliye Vekili Fuat Ağralı bu soru önergesine verdiği yanıtta şunları dile getir
miştir.
Dinamitle balık avlamanın memnuiyeti hakkındaki ahkâm, zabitai saydiye
nizamnamesine bazı mevad tezyili hakkında 926 senesinde neşrolunan 721
numaralı kanunla başlar.
Zabitai saydiye nizamnamesinde balıkların yumurtalarını itlaf etmek mem
nudur, gibi sözler varsa da dinamit hakkında bir hüküm, biraz evvel arzettiğim
kanunda vardır. Bu kanunun maddesinde denir ki, göllerde, denizde, nehirlerde
dinamit vesair mevaddı infilâkiye kullanmak veyahud geceleri karbür ve asetilen
gibi kuvvetli ziya neşreden vasıtalarla zıbkın kullanmak suretile balık avlamak
memnudur.. Bu yolda balık avlayanlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve
10 liradan 30 liraya kadar para cezası hükmolunur. Tekerrürü halinde bu cezalar
tazif edildiği gibi kullandıkları kayık, sandal ve alâtü edevat müsadere olunur.
Kanunun icrasına Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. Maliye
Vekâleti balık resminin tahakkuk ve cibayetile meşgul bir daire olmakla beraber
balığın nesline ve tabiatile balık resmine menfi tesir yapacak vaziyetlerin bertaraf
edilmesini icabedecek tedabiri de nazarı dikkatde tutmuştur. Bu arzettiğim kanun
hükmünü tatbik için bütün teşkilâtı Maliyeye muhtelif tarihlerde icabettikçe
tamim yapmıştır ve valilerin dahi müstemiren nazarı dikkatini celbetmekten hali
kalmamıştır. Bu meyanda 927 senesinden beri İstanbul balıkhanesine gelen balık
lar bulunub bulunmadığını, eğer varsa sahihleri hakkında tahkikat yapılman usul
ittihaz edilmiştir.
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Yine 1927 den beri Dahiliye vekâletinin tavassutu ile bilûmum mülkî ve zabı
ta memurlarının kaçak takibine memur olan Maliye ve Gümrük memurları gibi
alakadarlara, böyle dinamit hadisesinde dahi zabıt varakaları tanzimi tamimen
tebliğ edilmiştir. Diğer taraftan yine bu alınan tedabir cümlesinden olmak üzere
barut inhisarı, barut ve mevaddı infilâkiye şirketile mutabık kalınarak resmî ruh
satı haiz olanlardan başkasına dinamit satılmaması memur ve acentelerine tamim
ettirilmiştir.
Kezalik Gümrük muhafaza teşkilâtı takviye edilerek askerîleştiği sırada on
lara dahi bu teşkilâtın bu hâdise ile de meşgul olması tamim edilmiştir.
Bütün bu arzettiğim tedabirin, takibatın neticesinde balıkhanelere dinamitle
öldürülerek balık gelmesinin önüne geçilmiştir.
Fakat bu böyle olmakla beraber diğer bazı iskelelerde, şurada burada kaçak
olarak satılan balıklar meyanında dinamitle avlanmış balıklar dahi görülmek
tedir. Bunların başlıca sebebi yani tedbirlerin nakâfi olmasının başlıca sebebi,
sahillerimizin geniş olması ve icabeden zamanda nezaretin müşkül ve hatta gay
ri mümkün bulunması ve bunun neticesi olmak üzere dinamitle balık avlayanları
suçun ikai anında yakalamak mümkün olmadığı için velevki hasılatı cürmiyelerile
birlikte olsa dahi mahkemeye verildikleri zaman onların o cürmü ika ettiklerinin
sabit olmaması yüzünden ekseriyetinin mahkûmiyeti cihetine gidilememektedir.
Bunların nezaret cihetinin temini için muayyen mıntıkalarda süratli motörler,
sandallar kullanmak lâzımdır. Bunun için Maliye Vekâleti alâkadar diğer vekâlet
lerin daimî suretle nazarı dikkatlerini celbetmiştir. Bütçenin müsaadesi nisbetinde yapılmaktadır.
Arzettiğim gibi sahillerimiz pek geniş olduğu için şimdiki nazaretten de bun
dan fazla netice beklenemez. Bundan daloyıdir ki balık cinsinin ıslahile, Üretilmesile alâkadar olan iktisad vekâletinin dahi iştirakile bir lâyiha düşünülmüştür.
Elimizdeki kanun dinamitle balık avlayanları cezalandırmaktadır. Bu arzettiğim
lâyihada vaziyet daha tevsi edilmiştir. Dinamitle avlanmış olan balıkları satanlar,
saklayanlar, satmaya tavassut edenler, bilerek alanlar, bunlar hakkında dahi
cezalar konulmaktadır. Bu kanun yakında Meclisi Aliye tekdim edilecektir.
Maliye Vekâletinin aldığı, düşündüğü tedbirler bu arzettiklerimden ibarettir.
Bunun üzerine söz alan önerge sahibi de şunları eklemiştir: Sayın arkadaşlar;
saygı değer Maliye Vekilinin izahatma cidden teşekkür ediyorum. Malûmunuzdur
ki, toprakta nasıl mahsul yetişiyorsa deniz altında da balık böyle bir mahsuldür.
Bunlar imbs ediliyor. Bunları ben gözümle gördüm. Yapılan kanunlar, neşredilmiş
kararlar ve hazırlanan lâyihalar, bu işi bitiremiyor. Bu neye benzer biliyor
musunuz arkadaşlar, kitablarda yazı ile şunları yapmazsanız cennete gideceksiniz
derler, fakat biz yine o günahı işleriz. Denizde bombacılar balıkları imha ediyor
lar. Bunların yanına küçük sandalcılar değil, motorlar filan bile gidemez. Çünkü
ellerinde dinamit bombaları vardır.
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Bu böyle kanunlarla, kararlarla bitmeyecektir. Katı bir usul olup bunun önü
alınmalıdır. Bu balık imhasının önüne geçmek için pratik tedbirler düşünüp bul
malıdır. Nasıl ki ormanlarda yapılıyor ve alınıyor. Bu hususta da söyleyeceklerim
vardır.
Muhterem Maliye Vekilinden ricam bu meseleyi daha ariz amîk tetkik ederek
bu bombacıları nasıl ele geçirilebilecekse o şekilde pratik tedbirlerle temin etsin
ler.1
Afyon Karahisar Mebusu Berç Türker'in, emlâk ve akar kıymetleri hakkında
da Maliye Vekilinden şunları sormuştur:
Yüksek Reisliğe Sual takriri;
Saygı değer Hükümetimiz Türk yurddaslarım servetini himaye etmek maksadile, mevduatı koruma kanunu neşretmiştir.
Yakın bir zamanda, ayni maksatla, bir bankalar kanunu mevkii tatbika
vazedilecektir.
Bu gibi kanunlar yurddaşlar tarafından daima takdir edilir, ve saygı değer
Hükümetimize ebediyen medyunu şükran olurlar.
Türkiye 'de büyük şehirlerde şahsi servet iki türlüdür; biri nakid olarak ban
kalara yatırılan paralar, diğeri emlake yatırılan paralardır.
Bu gün görüyoruz ki Türkiye 'deki emlâkin kıymeti vasati olarak yarı yarıya
inmiştir. Yani bir kısmı halkın emlâke tahvil edilen ve milyonlarca liraya baliğ
olan serveti, % 50 mahvolmuş gibidir.
Hükümet merkezi olan Ankara şehri müstesna, istanbul gibi, izmir gibi büyük
şehirlerde emlâk ve akar kıymetleri her gün tedenni etmektedir. Bunun başlıca
sebeplerinden biri şudur.Emniyet sandığına ve diğer bankalara ve sarraflara
ipotek ettikleri emlâkin, vâdesinde borç ödenmemesinden dolayı, her gün satılığa
çıkarılan emlâkin çokluğundan, ve malî buhran dolayısile fevkalâde dûn fiyatlar
la haraç mezat emlâk satıldığından ileri gelmesidir.
Hatta Finans bakanlığının da ikide birde emvali metrukeye ve emvali miriyeye aid emlâk ve arazinin satılığa çıkarması, emvali gayrimenkulenin
mütemadiyen tedenni etmesine ikinci bir âmil teşkil ediyor.
Acaba saygı değer Finans bakanımız, emlâk sahiplerinin servetini bu zararlı
vaziyetten kurtarmak için ne gibi tedbirler almak niyetindedir.
Ankara
8 Nisan 1936
Afyon K. Saylavı
Berç K. Türker
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.S, s.96-97
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Maliye Vekili Fuat Ağralı bu soruya da şu yanıtı vermiştin^/yorc saylavı Berç
Türker, vermiş olduğu sual takririnde, halkın, nakid ve gayrimenkul olarak iki
nevi servetinden, nakte aid kısmının korunması için, mevduatı koruma ve banka
kanunları gibi kanunî himaye tedbirleri alındığını, ileri sürerek gayrimenkul kıs
mının korunması için neler düşünülmekte olduğunu sormaktadır.
Takrirde işaret edildiği veçhile, Türkiye 'de emlâk kıymetleri üzerinde fil
hakika istanbul, İzmir gibi mühim merkezlerde düşüklük vardır. Takrir sahibi, bu
düşüklüğün âmilleri meyanında birinci derecede, emlâk bankasına veyahud diğer
böyle emlâk üzerine muamele yapan müesseselere ipotekli olan malların satışını,
ikinci derecede de Devlet elindeki malların satışa çıkarılmasını en mühim âmil
olarak zikretmektedir. Sayın saylavın hakikî âmilleri iyi teşhis edebildiğinde ben
deniz mütereddidim. Maalesef mütaleasına iştirak edemeyeceğim.
Arkadaşlar; benim mütaleamca Emlâk fiyatlarının düşkünlüğü, iktisadî
kanunların tesiratındandır. Sekiz, on senelik iktisadî hareketler tetkik ve tahlil
olunursa bu hakikat tamamile tebarüz eder. Eşya fiyatlarındaki yükseklik iktisadî
hareketlerde genişlik bulunduğu 1929-1930 senelerinde görülür ki, emlâk iradları, binnetice kıymetleri de yükseklik arzetmektedir. Şimdiki düşkünlükte halkın
ihtiyatsızlığını da nazarı dikkate almak lâzımdır. Ağır borçlar altında, apartman
ların yükselmekte olduğuna hepimiz şahidiz. Gayrimenkul buhranı, Dünya ik
tisadî buhranının her hangi bir manzarasından ibarettir. Harbi umumîden sonra
bütün eşya fiyatlarında yükseklik görüldüğü gibi diyebiliriz ki, o zamanda kolay
ca servet edinmiş olan sermayedarlar, gayrimenkul işlerinde, bunların iratların
dan intifa etmeği sermaye için en tehlikesiz bir plasman olarak düşünmüşler ve
hummalı bir faaliyetle gayrimenkul inşaatına girişmişlerdir.
O zamanlarda hakikaten % 10 -13 belki daha fazla da irad ümid ediliyordu.
Kolay ticaret, yüksek kazanç, iyi yasama ihtiyacı, şehirlerde nüfusun tekasüfü gibi
daha bir çok âmiller bu iratların, icarların yükselmesine hadim oluyordu. Ondan
sonra dünyayı saran iktisadî buhranın, bütün eşya fiyatlarında bir sukut yarattığı
sırada elbetteki emlâk iratları ve binnetice kıymetleri de eski halini muhafaza
edemezdi. İşte düşüklüğün asıl âmili, müessiri budur. Şunu bilmünasebe söy
lemeliyim; zaten bu buhran bize münhasır değildir, hemen hemen umumîdir Av
rupa 'da Amerika 'da da vardır. Yine şunu söylemeliyim ki bu genişlik, yükseklik
zamanlarında Hazinenin elinde bulunan emlâk, şimdikinden çok fazla idi. O
zamanki satışlar da şimdikinin kat kat fevkinde idi. Cetvellerden iktibas olunmuş
bir kaç rakam okuyacağım:
925 senesinde Hazinece 16.402.000 liralık emlâk satılmıştır.
926 senesinde Hazinece 11.860.000 liralık emlâk satılmıştır.
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927 senesinde Hazinece 5.290.000 liralık emlâk satılmıştır.
928 senesinde Hazinece S.986.000 liralık emlâk satılmıştır.
929 senesinde Hazinece 3.523.000 liralık emlâk satılmıştır.
930 senesinde Hazinece 2.765.000 liralık emlâk satılmıştır.
931 senesinde Hazinece 1.616.000 liralık emlâk satılmıştır.
932 senesinde Hazinece 1.117.000 liralık emlâk satılmıştır.
933 senesinde Hazinece 712.000 liralık emlâk satılmıştır.
934'te 602.000 liraya kadar düşmüştür. Binaenaleyh, Hazinenin satışı, emlâk
kıymetleri üzerinde müessir oluyor sözünün doğru olduğunu zannetmiyorum.
Fiyatların en yüksek olduğu zamanlarda Hazine son senelerden kat kat fazla satış
yapmıştır. Fakat emlâk yine kıymetli idi. Şimdi yarım milyonluk satış yapıldığı
halde fiyatların düştüğünden bahsediliyor. Bu da dünya emlâk kıymetlerinin düş
künlüğünden ileri geliyor. Yalnız Türkiye 'ye münhasır değildir, bütün dünyaya
şamildir.
Emlâk bankası için getirttiğimiz mütehassıstan aldığımız malûmata göre,
Fransa 'da emlâk kıymetinde % 50 ilâ % 75 kadar düşüklük vardır.
Hükümet cephesinden alınacak tedbirlere gelince: bunda hiç tevekkuf edil
memiştir. Bir taraftan Emlâk bankasından sekiz senede ödenmek üzere alınmış
borçlar, 15 seneye çıkarılmıştır. Apartman ve akar için krediler kesilmiş, Emlâk
bankası sermayesini sırf meskenlere hasretmek için kararlar alındığı gibi Devlet
tarafından satılan emlâkten dolayı borçlu olanların taksiti de bilâfaiz 20 seneye
uzatılmıştır. Bunlar haricinde adeta ferdî teşebbüsata müdahale mahiyetinde
sayılacak tedbirler almağa ne imkân vardır, ne de mahal vardır.
Bu bahis, tasarruf mevduatı hakkında Devletin almakta olduğu tedbirlerle
mahiyeten çok farklıdır, tasarruf mevduatında, Devlet, vatandaşların tasarruf
larının emniyetini tetkik ve murakabe altına alarak bankalarda takib etmek lüzum
ve zaruretindedir. Bunu nazarı dikkate alarak, emniyet ve muhafaza tedbirlerini
buna dair kanunlarla koymuştur. Arzettiğim gibi ferdî teşebbüsata, müdahaleye
varmayacak derecede tedbirler alınmıştır.
Emlâk bankasının faizleri indireceği hakkında gazetelerde neşriyata tesadüf
ediyoruz. Emlâk bankası % 7,5 eytama faiz vermektedir. % 9,5'a da veriyor.
Binaenaleyh faizlerin daha fazla tenziline imkân görülememektedir, îkrazat faiz
leri % 12'den %9,5'a kadar indirilmiştir. Lâzım gelen tedbirler, icab ve imkân
dairesinde alınmıştır. Maruzatım bundan İbarettir.
Maliye Vekilinin bu açıklamalarından sonra söz alan önerge sahibi tekrar şu
iddialarda bulunmuştur.
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Sayın arkadaşlar; Ankara şehri müstesna olarak İstanbul ve İzmir gibi diğer
büyük şehirlerdeki emlâk kıymetinin günden güne tedenni etmesine dair sual tak
ririme cevaben sayın Finans bakanının lütfen verdiği izahatı büyük bir alâka ile
dinledim.
Takririmdeki maruzata ilâveten söylemek isterim ki, mevzubahs olan mesele
halkın serveti, memleketin kredisi, ve maliyenin menfaati noktai nazarından çok
önemli bir meseledir.
Bu gün Türkiye 'de esaslı bir kredi fonksiye bankası mevcud değildir. Ser
mayesinin kısmı azamı emvali gayrimenkulden ibaret olan emlâk bankası elinde
bulunan mütedavil sermaye ile kendisinden beklenen hizmeti ifa edemiyor.
Ziraat bankasının arazi sahiplerine yapmış olduğu kolaylıklar büyük faydalar
temin etmiş, ve bu gün gayrimenkul sahipleri de bu gibi suhuletlerin kendilerine
yapılmasını bir millî müessese olan Emlâk bankasından beklemeğe çok hakları
vardır.
Bu gün umumî servetin oldukça mühim bir cüzünü teşkil eden gayrimenkuller
her gün kıymetten düşmektedir. Servetini buraya yatıran halkın vaziyeti fecidir.
Düşüklük muhtelif sebeplerden ileri gelebilir, iktisadî ve malî hâdiselerin rolü
olabilir. Bir kısmı halkımızın borç altına girerek koca apartmanlar inşa ettir
meleri, ahali âdedine nisbeten bu gibi emlâk adedinin çoğalması, emvali gayrimenkuleye müteallik muvazeneyi bozuyor, bir gayri tabiilik ihdas ediyor.
Fakat, safderun ve muhtaç halkın yardımına yetişecek olan millî mües
sesemiz, yani Emlâk bankası, hem sermayesinin azlığından dolayı ve hem de, gal
iba iktisadî vaziyetimize uymayan şerait ile işlediğinden muhtaç olanlara yardım
etmek, kolaylık, yapmak şöyle dursun, karzenpara almış olanları müşkül vaziyete
sokuyor. Vadesinde borcunu ödeyemeyen ashabı emlâkin uzun vadelerle borcunu
ödemesine razı olmuyor. Suhulet gösteremeyen ve ipotek edilmiş gayrimenkulu
haraç mezat satılığa çıkarıyor ve malî buhrandan dolayı alıcılar pek az olduğun
dan, ve pusuda bekleyen bir murabahacı ortaya çıkmazsa, Emlâk bankası alıcı
çıkıyor. Yani fırsattan istifade ederek gülünç bir fiyatla gayrimenkule sahib oluy
or. Tefevvüz ediyor.
Ayni muameleyi Emniyet sandığı da yapıyor ve emlâk üzerine iş yapan başka
müesseseler belki daha ağır şeraitle iş görüyorlar.
Tefevvüz kelimesinin manası burada zorla öldürülen emlâkin naşı magferet
nâşına konmak, demek oluyor.
Sayın arkadaşlar, öyle vakıalar oluyor ki meselâ emlâkini ipotek eden bir aile
karzen aldığı parayı ödemeğe çok müşkülât çekiyor. Çünkü kiraların hayli düş
müş olması ancak vergisini vermeğe kifayet ediyor. Diğer taraftan, yüksek faiz
hadleri, ve faizi mürekkeb usulü ile hesab edilen borç, bir kaç sene içinde yüksek
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bir meblâğ tutuyor. İkraz eden banka alacağını temin etmek için yukarıda arzettiğim sistemle emlâki satılığa çıkarıyor ve haraç mezatta satış fıatı borcu
kapamadıktan maada, müstakrizin açıkta daha bir miktar para borcu kalıyor ki
emvalini haczettirmek suretile tesviyesi yoluna gidiliyor. Yani müstakriz, hem em
lâkini kaybediyor, hem de üstelik nesi var, nesi yok elinden çıkıyor. Bir fabrika
sahibinin fabrikası da tefevvüz ediliyor ve fabrikatör mahvoluyor.
Hiç olmazsa banka, Avrupa 'da olduğu gibi, fabrikayı işlettirerek, sahibine bir
ekmek parası vermiyor. Ben, bankalar gayri kanunî iş görüyorlar demiyorum.
Ben, münsifane hareket etmiyorlar diyorum. Eğer 2.280 numaralı kanun ahkâmı
çok sert, çok çetin ise, ve halkın mağduriyetine sebebiyet veriyorsa, maddelerini
daha mülayim olarak tadil edelim.
Borç almayan emlâk sahiplerinin serveti ise durup durduğu yerde eriyip
gidiyor.
Millî serveti korumak için kurulmuş muhterem Emlâk bankası büsbütün yeni
usuller ile masum ve muhtaç halka hizmet etmelidir, ispekülâtörler mevzubahs
değildir.
Bunun içindir ki bu önemli mesele üzerinde sayın Finans bakanının ehem
miyetle nazarı dikkatini celbeder ve arzettiğim sebeplerden başka engeller varsa
meselâ:
Kazanç vergisinin varidatı gayrisafıye üzerinden alınması, bir takım emlâkin
kiracı bulmaması, emlâk kıymetinin düşmesine sebebiyet veriyor mu? istanbul'da
ve İzmir 'de en işlek yerlerde bile dükkânlar ve bürolar kapanmış bulunuyorlar,
fakat icar edilemeyen emlâkten de vergi alınıyor.
Bundan maada Emlâk bankasının sermayesi kifayet etmiyorsa hep bunları in
celeyerek bir an evvel masum halkın menafiini koruyacak amelî tedabir ittihaz et
melerini sayın Finans bakanından rica ederim.
Fransadan buraya celbedilen kredi fonsiye mütehassısı olan zatın iştiraki ile
Maliye ve İktisad bakanlıkların müşavirlerinden, millî bankalar müdürlerinden
ve bir kaç ashabı emlâkten mürekkeb bir komisyonun bu işi incelemek için teşek
kül etmesi çok faydalı olur.
Ecnebi mütehassısı tek başına muvaffak olamaz. Çünkü memleketimizin âdet
lerine, usullerine ve vaziyetlerine aşina değildir. Teklif ettiğim komisyonunun
müstacelen vereceği rapordan sonra muhterem Finans bakanı mevduatı koruma
kanunu misillû bir emvali gayrimenkule koruma kanununu Kamutaya sevketmelidir ve bu kanunda emlâk ipoteki üzerine ikrazat eden bankaların isleme tar
zı da tesbit, ıslah ve tanzim edilmelidir. Bu vesile ile Emlâk bankasının vaziyeti
kuvvetlendirilirse çok yerinde bir tedbir alınmış olur.
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Emniyet sandığı ile diğer müesseseler bir Emlâk bankası vazifesini ifa
edeceklerse bunların da işleme tarzı kanunla tesbit edilmelidir.
Çok muhterem İsmet İnönü Hükümeti büyük bir zekâ ve maharetle her müş
küle bir çare buluyor. Binaenaleyh mevzubahs olan emlâk müşkülünü de çok
yakın bir zamanda bertaraf edeceğine sarsılmaz imanım ve ümidim vardır.
Bu iddialar üzerine tekrar söz alan Maliye Vekili Sayın saylav, bendenizin
maruzatıma muhalif bir şey söylemediler, bilâkis teyid ettiler. Şurasını arzedeyim
ki, deminki maruzatımda da, Emlâk bankasının her hangi bir suretle tekâmülü
için çalışmakta olduğumuzu ve bunun için mütehassıs getirdiğimizi de ilâve et
miştim. Vereceği rapor üzerine, komisyonca tetkikat mı yapmak lâzım gelecek, .
yoksa başka bir şey mi yapmak icab edecektir, ne icab ediyorsa onu yapmakta
kusur etmeyeceğiz.
İlâveten şunu da arzedeceğim ki tasvir ettikleri gibi her hangi bir vatandaş,
her hangi bir suretle bankadan para alıyor, sonra borcunu veremiyor ve bu yüz
den mağdur oluyor ve binaenaleyh bankanın faizi çoktur, onu indirelim, netice
sine varmak, zannederim ki mantığa muvafık olmaz. Yanlış hesab, elbetteki
zararını sahibine getirecektir.
Maahaza, Hükümet cephesinden alınacak tedbirler ne ise hepsi alınmıştır ve
alınmak üzeredir.'
Diyarbekir Mebusu General Kâzım Sevüktekin, askerî malûllerin her üç
senede bir tabi tutulduğu muayeneye, mülkiye malûllerinin de tabi tutulup tutul
madıklarına dair hazırladığı şu soru önergesini Meclis Başkanlığına vermiştir.
6.IV.1937
Yüksek Başkanlığa
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 37 ve 38 inci maddeleri
mucibince askerî malûllerin her üç senede bir muayene edilerek maluliyetlerinin
azalıp çoğalmasına göre yapılan muamelenin mülkiyeden malulen tekaüd olanlar
hakkında da tatbik edilip edilmediğinin, edilmiyorsa bu müsavata mugayir
muamelenin icrası mümkün olup olmadığının Maliye Vekilliğinden bildirilmesini
arz ve rica ederim.
Kâzım Sevüktekin
Diyarbekir Mebusu
Bu önerge üzerine Maliye Vekili şu açıklamalarda bulunmuştur:
Tekaüd Kanununun askerî malûllere vermiş olduğu hak ile mülkî malûllere
vermiş olduğu hak arasında büyük bir fark vardır. Emraz cetvelinde tasrih olun1 TBMMZb C, V. Devre, CIO, s.86-89
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duğu vecihle vazife icat olarak birinci yahud ikinci derecede, askerî malûllerden
bir zata tahsis olunan tekaüd maaşı hizmet müddetine göre hesab olunacak tekaüt
maaşına, tekaüd olmadan evvel aldığı maaşın emsal hâsılı ile tekaüd maaşı
arasındaki fark % 90 zam olunur. Böylece bir askerî malûl hemen hemen asli
maaş derecesine yakın bir maaş tahsis olunur. Meselâ 100 lira aslî maaşı olan
ve 20 sene hizmet etmiş birinci derece askerî maluliyetten tekaüd olması lâzım
gelen bir zatın evvelce emsali hâsılı ile almakta olduğu maaş 300 lira olduğ hal
de tekaüd maaşı ile emsali hâsılı arasındaki farkın % 90 'ı zamolunca 275 lira
kadar tekaüd maaşı verilmiş olur, diğer taraftan 20 sene hizmet eden mülkî malûl
lere bahsolunan hak ise 25 sene hizmet etmiş hesabile tahsis olunacak tekaüd
maaşına ancak % 50 derecesinde bir zamdır. Kezalik daha aşağı derecelere
inecek olursak daha büyük farklara tesadüf ederiz. Bununla beraber askerî
malullere verilen bu fark gayet yerindedir, memurlara verilen fark masa başında
çalışmak suretile Devlete hizmet için geçirdiği senelerin bir ikramiyesidir. Askerî
malûl ise harpte, darpta, bayırda, dağda, binbir tehlike karşısında Devlete hiz
meti için vücudunu yıpratmıştır. Bu itibarla iki sınıf malûl arasında mühim bir
fark olması gayet tabiidir. Böyle bir fark olmasına göredir ki askerlerin maluliyet
derecesini üç senede bir yoklayarak eğer az dereceden yukarı dereceye çıkmışsa
terfihlerinin gözetilmesini vazii kanun istihdaf etmiştir. Mülkî memurlardan
malûl olanlar için ise kanunda bu yolda bir esas konmamıştır. Böyle bir esasın
dahi konmasına mahal olmadığı kanaatindeyim.
Bu açıklamalar üzerine tekrar söz alan önerge sahibi şu eklemelerde bulun
muştur:
Bendeniz, Maliye Vekili muhteremi gibi düşünmüyorum. Memurin kanununun
84 ncü madesi, 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 27 ve 28 inci
maddeleri, malûl kimdir, tasrih ediyor ve kanunun diğer maddeleri ile de maaş
tahsis ediyor. Memurini mülkiye birinci, ikinci, üçüncü derecede maaş alır ki bu,
551 numaralı kanuna bağlı olan emraz cetveline göre olur. Şimdi bunların da as
kerî malûller gibi her üç senede bir muayene edilip, maluliyeti ziyadeleşmiş ise
niçin daha yüksek dereceden maaş almasın veyahud maluliyeti zail olduğu fennî
raporlarla sabit olursa niçin maluliyet maaşı alsın? Şayet bunlar da üç senede
bir askerî malûllerin tâbi oldukları muayeneye tâbi olmazlarsa maluliyetleri geç
tiği halde mütemadiyen kendilerine bu maaş verilecektir. Biz, birinci derecede
malûl olanın, subayların bile maluliyetinin zail olduğunu gördük. Bu vaziyette
niçin Devlet hazinesi mutazarrır olsun? Görülüyor ki bunda her iki taraf için fay
da vardır. Kanun, bu meselenin mutlak muayeneye tâbi olduğu kanaatini ben
denize vermiştir. Adaletin böyle olduğu kanaatile bunu sordum.
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Maliye Vekili, Biz öyle anlıyoruz ki, kanunun gözettiği fark arzettiğim esbabdan dolayıdır. Bunun aksi mütaleada bulunurlarsa bu hususta bir teklifi kanunide
bulunmaları daha muvafık olur? demiş, ardından İzmir Mebusu Halil Menteşe,
eski emeklilerle yeni yasaya göre emekli maaşı alanlar arasında eşitsizliğin ol
duğunu belirten şu önergeyi Meclis Başkanlığına vererek Maliye Vekilinden yanıt
istemiştir.
Yüksek Reisliğe
Reisicumhur Hazretleri intihabını müteakib buyurdukları nutukta (Bütün
vatandaşlara müsavi emniyet verici tedbirler alınacaktır) buyurdular. Mem
leketin bünyesinde ızdırap verici bir müsavatsızlık yaşamaktadır. O eski
mütekaidlerle yeni kanun mucibince maaş alan vatandaşlar arasındaki farktır.
Bunun izalesi ile öyle zannediyorum ki Reisicumhurun asıl sözleri en necib cayi
tatbikini bulmuş olacaktır. Bu hususta Hükümetin ne düşünmekte olduğunu
Maliye Vekilinden sual eylerim.
İzmir
Halil Menteşe
Maliye Vekili bu soru önergesine verdiği yanıtta şunları söylemiştir:
1930 senesinde meriyete giren (sesim çıkmazsa affedin) yeni tekaüd
kanununun hükmüne tevfikan tahsis olunan tekaüd maaşları ile eski tekaüd
kanunu hükümüne göre tahsis edilmiş olan maaşların arasındaki büyükfark, yeni
kanunun hîni tanziminde dahi nazarı dikkati celbetmiş ve ilk safhada bu kabîl
maaşat ashabına % 10, malûllere de % 25 zam yapılmıştır. Ondan sonra neş
redilen diğer bir kanunla da askerî malûllerin terfi zammına bir misli ilâve yapıl
mış ve bunların ailelerine de intikal etmek üzere lehlerine kabulü derpiş edilmiş
tir. Daha şümullü bir şey yapmak imkânı olup olmadığının tedkiki de vekâletçe
tekarrür etmişti. Bu güne kadar bu arzettiğimizden başka bir şey yapma imkânı
elde edilemedi. Bu cihete aid rakamları arz edersem bunun mümkün olup ol
madığını Heyeti Muhtereme dahi takdir buyurur. Bugün tekaüd ve yetim maaşı
olarak maaş almakta olan vatandaşların adedi 68.694'e baliğ olmaktadır. Şehrî
verilen maaş miktarı da 1.372.104 liradır. Bunun bütçedeki yekûnu 16,5 milyon
liradır, bu gün tekaüd ve yetim maaşı olarak verilmekte olan 16,5 milyon liradır.
Bundan mülkiyeye aid olan kısmı 23 618 vatandaş, aldıkları para miktarı da
434.026 lira.
Askerî de 45.076 zat, aldıkları maaş yekûnu da 938.076 lira.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.17, s. 59-60
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Mülkiyede arz ettiğim 23.618 vatandaştan 11.196sı eski kanuna göre almak
tadır. Bunun yakûnu da 139 782 liradır. 12.422 vatandaş ta yeni kanuna göre al
maktadır, bu da 294.244'ü bulmaktadır. Askeriyede, arzettiğim gibi, 35.233 zat
eski kanuna göre, 9.843 zat da yeni kanuna göre almaktadır. Bunların yekûnu
938.000 lira tutuyor demiştim. Bu gün 553.563 lira, maaşları eski kanuna göre
muhassas olanlara verilmektedir. 384.516 lira da yeni kanuna göre muhassas
olanlara verilmektedir. Bu günkü vaziyet budur. Yaptığımız tedkikat neticesinde
eğer ki bu vatandaşlara yeni kanuna göre maaş vermek lâzım gelirse mülkiyeye
aid eytam maaşı; 1.051.828 lira, tekaüd maaşı da 1.517.586 lira ki yekûnu ceman
2.569.404 liranın bütçeye ilâvesi lâzımgelir. Askerî eytamın yeni kanuna ircaı
halinde bütçeye 6.091.980 lira, eski kanunla tekaüd edilmiş askerî tekaüdlerin
yeni kanuna ircar halinde de 3.906.264 lira, malûller için de 431.532 lira ki
ceman 10.429.776 liranın ilâvesi lâzım gelir. Mülkî ve askerînin ikisi birlikte
12.999.180 liraya baliğ olmaktadır. Eski kanuna göre tahsis edilmiş olan maaşat
ashabından vefat ettikleri zaman eytamma tahsis edilen maaşlar da yeni kanuna
göre yapılmaktadır. Binaenaleyh bu eskilerini de yenilere irca edersek bu yolda
eytama tahsis edilmiş olan. maaşların dahi müstenidünileyhi olan maaşların da
yeni kanuna göre tashihi icab eder. Bilmem arzedebildim mi? Bu gün 30 lira
maaşı olan bir âdâm vefat edecek olursa bilfarz 3 yetim bırakırsa, bu günkü
kanuna göre, bir de kendisi ilâve edilir maaşı 4 'e taksim edilir, kendi hissesi olan
7,5 lira tenzil edilir, kalan 22,5 lira eytamma tevsi edilir. Şimdi eski maaşları yeni
kanuna göre tahvil edersek bu eytam dahi diyecek ki; bana tahsis edilmiş olan
maaştan ben mahrum kaldım, çünkü sahibi maaş sağ olsaydı 30 lirası meselâ 60
liraya çıkacaktı, 4 e bölünecekti, yetimlerin hissesine 45 lira düşecekti, şimdi bu
noktada da tadilât yapılırsa bir milyon küsur bin lira da bu iş için tahsis edilmek
icab eder ve bu suretle 14 milyon lirayı mevcuda, yani 16,5 milyon liraya ilâve
etmek icab edeceği neticesine vardık. Böyle mühim bir rakam yekûnu karşısında
önümüzdeki sene bütçesinin vaziyeti, Devletin ihtiyaçları tesbit edilmeksizin, tedkik edilmeksizin bütçeye bu kadar külfet tahmil eden bu yekûn hakkında şimdiden
bir vaidde bulunmaktan kaçınmak zaruretini duymaktayım. Bunu muhterem sual
sahibinin de takdir buyuracağından eminim. Maahaza bunlar hakkında imkânı
tahfif ne bulunursa esirgememeği esas itibarile düşünüyoruz. Maruzatım bundan
ibarettir.
Bu açıklamalardan sonra tekrar söz alan önerge sahibi şu eklemelerde bulun
muştur.
Arkadaşlar iki devrede 8 seneye yakın bir müddetten beri Büyük Meclis 'in
azası arasında bulunmakla mübahiyim ve şimdiye kadar da bir sual takriri ver
memişimdir. Hatırlarsınız. Hattâ başka bir takrir de vermiş değilim. Ancak söz
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sırası geldiği zaman mütalealarımı söylerim ve bazan da Hükümeti devanse
ederek alması lâzım gelen tedbirlere dair fikirlerimi söylerim. Bu sual takririni
niçin verdim? Bunun esbabını müsadenizle arzedeyim. Eski mütekaidlerden - as
kerî, mülkî -bir takım mektublar almaktayım. Nitekim zannediyorum ki arkadaş
lar da almaktadırlar ve şahsî müracaatla da karşı karşıya bulunuyoruz. Bunların
gerek dili ve gerek yazısı çok acı şikâyetleri ve ıstırabları ifade etmekte ve feci
sahnelerle karşı karşıya getirmektedir. Bunlardan müteessir ve müteellim olarak
alelfevr bir takriri Meclis kürsüsüne sevketmiş olsaydım asıl büyük vazifeyi,
menafıi umumîyeyi unutmuş olurdum. Çünkü bütçe cihetinden kabili icra ol
mayan bir işte, binlerce vatandaşa aid olan bir işte böyle bir teklifte bulunmam
bir nevi demagoji olurdu. Onun için bu teessür ve teellüm altında ben evvelâ Büt
çe encümeni reisine müracaat ettim ve dedim ki, bu hususta bir tedkik yapılmış
mıdır ve bütçeye ne mikdar tesir yapıyor? Bütçe encümeni reisimiz bana menfi
cevab verdiler ve bu hususta bir tedkik yapmadık dediler. Sonra Maliye Vekili ar
kadaşımı buldum. Arakadaşıma, bu mesele üzerinde bir tedkik yapılmış mıdır
dedim? Şimdi Fuad Beyefendinin uzun tedkikler neticesinde elde edip söylediği
rakamlara göre ya aramızda bir sui tefehhüm vardır veyahud bir anlaşamamazlık mevcuddur.
Bana o vakit sorduğum zaman, 2,5 milyon liradan bahsetmişler ve 500.000,
bir milyon lira olsa baş üzerine, yaparım demişlerdi. Bu cevabı aldıktan sonra
bütçe cebhesinden iktihamı olmıyan bir iş olduğu zehabına vararak Hükümetin
müsekkin sesinin bir an evvel bu muztarib olan binlerce yuvaya ulaşması için şu
sual takririmi sunmuştum.
İkinci sebeb de, Reisi Cumhur Hazretleri geniş bir teskin ve teadül siyasetile
harekete geçmiş bulunuyorlar. Bu güzel siyasetin emniyet ve şifa verici metin
lerinin yine binlerce; tarib yuvaya biran evvel ulaşmasını teshil etmek istedim.
Maliye Vekili arkadaşım, ilerisi için tîsöz vermemekle beraber, bütçe imkânları mi
said olduğu derecede bu muztarib vatandaşların iztırablarını da tahfif edeceklerini
söylerler ve bunu bu kürsüden söylettirmiş olmak benim için vicdanî bir haz oldu.
Bu sual takriri verdikten sonra almakta olduğu aldığım yüzlerce mektub bana
hakîkaten tahmin ettiğim dereceden daha geniş ve derin bir içtimaî yaranın üze
rine varmış olduğum kanaatini veriyor. Bu binlerce muztarib yuvanın içinde on
binlerce, yüzbinlerce çocuk vardı. Bu kanunî müsavatsızlıktan, çekilen bu ıs
tırabın onların fizik ve moral şahsiyetleri ve ruhları üzerinde yapacağı tesiri zan
nederim ki, nazarı itibare almak lâzımdır, memleketin sükûn ve âtisi namına
bunun birdenbire yapılacak bir bir tedbir olmadığı anlaşılıyor. Fakat nasıl ki,
malûlin hakkında geçen sene eski ve yeni malûlleri bir dereceye kadar birleştir
dik

mek üzere bir tedbir almışızdır. Bunlar hakkında bana verilen malûmata nazaran,
bunların bir çoğunda eski ve yeniler arasında teadül hâsıl olmuştur. Fakat tam
olmasa dahi onlar da aldıkları zamla nisbeten müreffeh bir hale geçmiş olmak
tadır. Meseleyi bu cephelerden Meclisin ve Hükümetin nazarî dikkatine arzediyorum. Bu yardımı mümkün olduğu kadar, bu ıstırabları tadil edici dereceden
başlayarak yavaş yavaş, büsbütün izaleye varılmasını rica ederim.
Bunun üzerine söz alan Maliye Vekili de şunları söylemiştir:
"Orta yerde ufacık bir noktayı tasrih etmek isterim. Halil Menteşe ar
kadaşımız şurada, koridorda dediler ki, Maliye Vekili şöyle bir dert vardır, acaba
buna bir çare bulmağa imkân yok mu benim de söylediğim, bunun miktarı 100
bin, 500 bin, bir milyonsa bir şey değil. Fakat şimdiden söz vermiyorum ama
rakam büyük, iki buçuk milyon kadar tahmin ediyorum, bunlar seneden seneye
azalmaktadır. Bugün neye baliğ olmuştur, tahkik ettireyim. Nitekim kendilerine
takdim edilmek üzere yaptığım tedkik pusulası cebimde durmaktadır. Fakat onu
kendilerine takdime vakit bulmadan sual takriri ile karşılaştım. Bunu kendilerine
söyledim. Pek ala kürsüden söylersiniz dediler. Vaziyet budur.
Hakikaten bugün 935 'den beri muntazam olmak üzere, demin okuduğum veç
hile, yani nekadarı tekaüd maaşıdır, ne kadarı yetim maaşıdır, ne kadarı malûl
maaşıdır, ne kadarı mülki ve askerîdir. Bunların hepsi muntazam olarak yürütül
mektedir. Kayıdlarımız vardır. Aradaki vaziyeti arzedersem görülür ki 1935 'de,
eski tekaüd kanununa göre maaş alan arkadaşların mikdarî, mülkî 15.403, askerî
49.010 dır. 1936'da bu yekûn mülkiyede 12.981'e, askeriyede 41.000'e iniyor.
1937'de 12.981 rakamı 11.100'e, askerîde 41 bin rakamı 35 bine iniyor. Seneden
seneye azalış vardır ve kezalik yeni tekaüd kanuna göre maaş alanlar da çoğal
maktadır. 1935'de mülkiyeden 9.572, askeriyede 7.800; 1936'da mülkiyede
10.900, askeriyede 8.900 bugün halen yeni kanuna göre maaş alanlar mülkiyede
12.422'ye askeriyede 9.800'e baliğ olmuştur. Yani böylece eski kanundakiler
azalmakta, yeni kanundakiler çoğalmaktadır. Fakat yeni bir imkân bulunursa
bunu şevki tabiisine bırakmayarak tahfif etmek esas programımızda teemmül
edilmiştir. Fakat miktar azamî olduğuna göre bu gün için bir şey yapılamaz, in
şallah imkân bulunursa elbette temini yoluna gidilir.'
1.4. Millî Müdafaa Vekâletince Yanıtlanan Sorular
Diyarbekir Mebusu General Kâzım Sevüktekin, 2283 ve 2425 sayılı kanunlar
la verilen tahsisat ile neler yapıldığına ve Ankara'da bir kışla inşası hakkında bir
girişim olup olmadığına dair şu önergeyi Meclis Başkanlığı'na vermiştir.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.29, s 123-125
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Yüksek Başkanlığa
Askerî emlâkin inşa ve tamiri için 2283 ve 2425 numaralı kanunlar ile ve
rilen tahsisat ile neler yapıldığının ve Cumhuriyet Hükümetimizin baş şehri olan
Ankara 'da bir kışla inşası hakkında bir teşebbüs olup olmadığının Millî Müdafaa
vekilliğinden bildirilmesini arz ve rica ederim.
Diyarbekir Mebusu
K. Sevüktekin
Millî Müdafaa vekili bir görevle İstanbul'a gittiği için soru önergesini Millî
Müdafaa Vekâleti Siyasi Müsteşarı Necib Ali Küçüka yanıtlamış ve şunları söy
lemiştir:
Sayın saylav Gl. Kâzım Sevüktekin 'in sormuş olduğu sual iki kanun mevzuuna
taallûk etmektedir. Birisi, 2283 numaralı, diğeri de 2425 numaralı Kanun mevzularıdır. Birinci kanun mevzuunun taallûk ettiği hükümler şunlardır:
Birisi, Konya ile Sille arasında dekovil hattının tesviyesile bunun altındaki
arazinin alınması, Konya 'da öteden beri askerî işgal altında bulunan numune has
tanesinin teferruatı ile ve müştemilâtı ile beraber yani oradaki dükkânlar ve
sairelerle beraber satın alınması ve halen Konya 'daki ordu müfettişliği tarafından
işgal edilen binanın satın alınması için 110.000 liranın konması ve sonra Mer
zifon 'daki Amerikan Koleji Bovart müessesesinin kırk bin liraya satın almaktır.
Üçüncüsü, Ankarada Muhafız alayı için yetmiş bin liralık bir kışla inşası
hususudur.
Bunlardan ikincisi tamamile yapılmıştır. Yani Merzifondaki Bovart mües
sesesine aid olan kısım tamamen alınmıştır.
Konya 'daki mesele: Konya belediyesi ile Müdafai Milliye Vekâleti arasında
uyuşmak imkânı bulunamamış ve sonradan çıkan ikinci kanun birinci kanunun
hükümlerini esasen ortadan kaldırmıştır. İkinci kanun çıkarken, her gün daha
ziyade artmakta olan askerî inşaat ihtiyacını daha ziyade tevsi etmek, inşaatı
daha plânlı ve daha programlı bir şekilde inkişaf ettirmek maksadile, bir senede
beş yüz bin lirayı tecavüz etmemek şartı ile Müdafai Milliye Vekâletine üç milyon
liralık taahhüdat icrasına mezuniyet veriyor.
Bu ikinci kanun mucibince, birinci kanun hükümleri münfesih olduğundan,
ikinci kanuna göre vekâletin inşaat hakkında aldığı tedbir ve plân şudur:
Harb Okulu, revir, merbut kıta, hangar ve ahırları, 757.000 küsur lira keşif
bedeli, Kırıkkale 'de sanat okulu, Cebeci hastanesi Haricî kısmı, bunlar kamilen
ikmal edilmiştir. Cebeci hastanesi dahilî ve servis kısmı 1937'de ikmal edilecek921

tir. Çorlu hastanesi 1938'de ikmal edilecektir, Haydarpaşa hastanesinin esaslı
tamiri 1937'de bitecektir, Amerikan Bovart heyetinden satın alınan binaların
mukavelesi yapıldı. Muhafız alayı kışlası ve ahırları, 193 7'de başlamak üzere, iki
senede ikmal edilecektir. 32 nci alayın kışlası da ayni suretle yapılacaktır. Bun
dan başka daha bir çok noksanlar vardır. Program 1940 senesine kadar realize
edilecek ve daha büyük bir inşaat programı ile huzuru alinize gelinecektir.1

1.5. Ziraat Vekâletince Yanıtlanan Sorular
Afyon Kafahisar Saylavı Berç Türker, orman yangınlarına karşı ne gibi mâni
tedbirler alındığına dair hazırladığı şu önergeyi Meclis Başkanlığı'na sunmuştur.
"Kamutayın Yüksek Reisliğine
Memleketimizin, dünyada en güzel bir yurd olduğunu hiç kimse yadsınamaz
(inkâr edemez).
Yurdumuzun çok faydalı güzelliklerinden biri de ormanlarımızdır. Esefle
görüyoruz ki, her sene orman yangınları o güzel yöreleri harab ediyor, çöle
çeviriyor.
Bu yangınları suçlu eller, kasten mi yakıyor, yoksa affedilmeyecek dikkatsizlik
eseri midir ?
Sonra; benim gördüğüm yerlerde Şileden Uludağ ormanına kadar cahil köy
lüler baltalarla meşe ve çam ormanlarını harıl harıl kesiyorlar.
Hele Uludağ 'in Avrupa 'da gördüğümüz kıymetli çam ağaçları her sene yavaş
yavaş kesilib imha ediliyor, hem de büyük ağaçlar.
Bu yerlerde, maalesef hiç bir korucuya rast gelmedim.
Acaba, ilgili Tarım Bakanlığı, bu acıklı durumun önüne çabucak geçebilmek
için ne gibi çetin ve sert tedbirler almıştır. ? Lütfen Yüksek Kamutayı aydınlat
malarını rica ederim.
8 Birinciteşrin 1935
Afyon Saylavı
Berç K. Türker"
Ziraat Vekili olmadığı için bu soru 18 Ekim 1935 tarihli toplantıda yanıtlanamamıştır.2 Daha sonraki toplantıda Ziraat vekili Muhlis Erkmen şu yanıtı ver
miştir.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.17, s.60-61
2 TBMMZb.C. V. Devre, C.5, s.95
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"Arkadaşlar; sual takririnde, yangınların her yıl ormanları tahrip ettiğinden
ve usulsüz katiyat yapıldığından şikâyet edilerek bu yangınların kasd eseri mi,
yoksa mubalatsızlık dikkatsizlik eseri mi olduğu ve bunu önlemek için ne gibi
mâni tedbirler düşünüldüğü, soruluyor. Hakikaten memleketimizde yangınlar
genişliğine nazaran zaten az olan ormanların bir kısmını her sene silip süpürüyor. Bu yılda çıkan yangınların adedi - adet itibari ile -400 zü geçmiştir. Henüz
tahkikler neticelenmemiş ve mahiyetleri hakkında aldığımız raporlar bitmemiş ol
duğu için bu babda şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat gelen ibtidaî
malûmatta ve yapmış olduğumuz tahkiklere göre bu dört yüz yangının mühim bir
kısmı bir iki hektara inhisar eden küçük yangınlardan ibarettir. Fakat ne olursa
olsun ben bir ağacın yanmasını dahi ziya telâkki eder ve bunu acı ile anarım. Bu
sene yangınların çok olmasının başlıca sebebi havanın üsnomal kurak gitmesidir.
Ve böyle kurak yıllarda yangınların çok olduğu kayıtlarla sabittir. Bu sene bir çok
yerlerde bahar ve yazın yağmur düşmemiştir. 1927 senesinde 700, 1929'da 156,
1931'de 200, sonra 952'de 91, 33'de 96, 934 ise 50 yangın kaydedilmiştir. Bu
itibarla yangın adedi bu sene çok, fakat saha itibarile o kadar geniş değildir. Yan
gının bu sene çok olduğu hakkındaki akislerde ben şükranla kaydedecek bir mana
ve bir ifade buluyorum: Efkârı Umumîyede ve matbuatta ormana karşı alâka ve
hassasiyetin artmış olması...
Sonra saha itibari ile az yanmış olmasında valilerin kaymakamların ve hal
kın yangını söndürmek hususundaki gayretlerini de kaydetmek lâzımdır.
Seyahatim esnasında Gümüşane civarındaki vukua gelen bir yangında bir kay
makamın cansiperane çalışmasını bizzat gördüm.
Yangınlar nasıl çıkıyor? Bunların bazıları bir çobanın ateş yakması, yahud
bir yolcunun mübalâtsızca sigarasını atması gibi haller sebep oluyor. Tarla aç
mak, mera yapmak gibi kasda makrun olanlar da vardır. Bunlarla şiddetle
alâkadar oluyoruz. Fakat bu kabil delâili cürmiyeyi tesbit etmek ve müsebbiblerini cezaya çarptırmak zannedildiği kadar kolay olmuyor, uzun sürüyor. Tahribi
önlemek için ormanları tahdid etmek, muhafaza teşkilâtını artırmak, mera işlerini
halletmek, ormana giriş ve çıkışları tanzim etmek gibi çok paraya ve kanunî
müeyyidelere dayanan tedbirler almak lâzımdır. Bu tedbirler evrakı varidede gör
düğünüz veçhile Meclisi Aliye sevkedilmiş olan orman kanununda derpiş edilmiş
bulunuyor.
Arkadaşım; Uludağ taraflarında tek bir korucuya tesadüf etmediklerini söy
lüyorlar. Uludağ taraflarında ve civarında 24 tane korucumuz vardır. İtiraf ede
rim ki, oradaki sahanın genişliğine nazaran çok azdır. Elimizde ancak 1.300
muhafızımız var. Ormanların iyi bir surette muhafaza edebilmek için lâzım gelen
muhafızların miktarı en aşağı yedi bin, sekiz bin olmak lâzım gelecektir ki, bunu
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sevkettiğimiz orman kanunu lâyihasında bazı tedbirler derpiş ettiğimiz gibi, or
man muhafaza teşkilâtına aid de bir kanun projesi sevketmek üzere olduğumuzu
arzederim. Maruzatını bundan ibarettir."
Bu açıklamalardan sonra söz alan önerge sahibi şunları söylemiştir:
"Sayın arkadaşlar,
Orman yangınları hakkında Muhterem Tarım bakanının verdikleri izahatı
büyük bir alâka ile dinledim. Kendilerine teşekkür ederim.
Müsaade buyururlarsa takririme ilâveten kısaca bir kaç söz daha söylemek
isterim:
Sözlerimi dinledikten sonra sayın arkadaşlarım görecekler ki, bu meseleyi
kurcalamak nabemahal değildir.
Hepiniz bilirsiniz ki, ormanlar tabiatin yarattığı en faydalı nimetlerden
biridir. Ormanların kıt olduğu yerlerde, kuraklık olur, mahsuller yetişmez, ve
bütün memleket zarar görür.
Bundan maada, ormanlar bir memleketin tabiî güzelliklerinden biridir.
Biz, yeni ormanlar yetiştirmek şöyle dursun, tabiatin bize verdiği nimete, kar
şı nankörlük ediyoruz, onları yakıyoruz, baltayla kesiyoruz.
Yangınların sebeplerinden biri de kuraklıktır deniyor. Acaba orman durup
durduğu yerde yanar mı? Kazaen olsun, kasten olsun her halde "surveillance"
servisi noksandır. Biz bir taraftan memleketimizi bin türlü güçlükle imar edelim,
güzelleştirelim derken ötede, cahil eller ormanları yok etmeye çalışıyorlar.
Ben zannediyorum ki, bu acıklı ve zararlı hâdiseler dikkatsizlikten ve kayıtsız
lıktan ileri geliyor.
Bu gün maalesef bu kötülükleri yapanlar "denizdeki balıkçılar gibi" ne tutu
luyor, ne de tecziye ediliyorlar. Bunun başlıca sebebi orman korucularının,
muhafızlarının ismi var cismi yok olmalarından ileri geliyor.
Sayın arkadaşlar; belki ilk görüşte arzetiğim mülâhazat ehemmiyetsiz
görülür. Fakat dikkatle meseleyi incelediğinim vakit, kabul buyuracaksınız ki
tabiatın bize behşettiği nimetleri tahrip etmek yurda karşı fenalıktır. Ve bu gibi
kötülükler edenleri tutarak cezalandırmak için sert ve çetin tedbirler alınmasının
vakti zamanı gelmiştir.
Söylendiğine göre bu sene altı ay zarfında 400 orman yangını olmuş ve yur
dumuzun bu yüzden ettiği zarar yedi sekiz milyon lira imiş. Eğer, bu rakamlar
doğru ise, (ki doğru olduğunu muhterem Bakan söylediler) ve bu zararlı yangın
ların çarçabuk önüne geçilmezse, bir kaç sene sonra, tanrı esirgesin, yurdunuzun
her tarafı bir çöle dönecektir ve memleketimiz büyük zararlara uğramış olacak924

tır. O vakit Türker arkadaşınızın sesi "Vox chamantis in deserto" yani " Çölde
bağıran ses " gibi olacaktır.
Sayın arkadaşlar; arzettiğim hâdiseler memleketimizin dahilinde vukua gelen
zarar verici hâdiselerdir. Eğer suçlu olanlar, kanunlarımıza itaat etmiyorlarsa
ciddî, amelî ve çetin tedbirler alalım ve suçluların terbiyesini verelim, ve yur
dumuzu zararlardan, tahriplerden kurtaralım. İşte benim candan dileğim budur,
ve çok saygı değer Hükümetimize karşı beslediğim imanla gerek balıkların im
hası, gerek orman yangınları meselelerinde mâni tedbirler alınarak Önemli ve et
kin neticeler elde edileceğine kaniim ve emin ve müsterih olarak beklerim. "
Bu açıklamalardan sonra tekrar söz alan Ziraat Vekili yangınların sayılarından
söz ettiğini incelemeler bitmediği için bunların zararları konusunda bir şey söy
lemediğini belirtmiştir. Hasıl olan zararlar hakkında bir ifadede bulunmadım.1
2. YANITSIZ KALAN SORULAR
Seyhan mebusu Damar Arıkoğlu'mm, küçük traktörlerden alınan gümrük res
mine ilişkin,2 Giresun mebusu Hakkı Tarık Us'un, muamele vergisi kanunu
mucibince un değirmenlerine3 Seyhan Mebusu Damar Arıkoğlu'nun, küçük trak
törlerden alman gümrük resmine ilişkin4 sorduklan sorular kendileri buluna
madığı için yanıtsız kalmıştır.
3. YASAMA DOKUNULMAZLIĞI
Beşinci dönem boyunca 38 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması
meclis gündemine getirilmiştir. Muğla Milletvekili Yunus Nadi, Sivas Millet
vekili Necmeddin Sadak, Siird Milletvekili Mahmud Soydan, Denizli Millet
vekili Haydar Rüştü Öktem, Çoruh Milletvekili Asım Us, Manisa Milletvekili
Tahir Hitit gibi bazıları hakkında çeşitli kez başvuruda bulunulmuş ancak Urfa
Milletvekili Ali Ursavaş'ın dışında hiçbirinin dokunulmazlığı kaldırılmamıştır.
3.1. Ali Ursavaş'ın Dokunulmazlığının Kaldırılması
Atatürk karşıtları 1935'te Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e
bir suikasd düzenlemeyi kararlaştırmışlar ve Yahya adında bir teröristle anlaş
mışlardır. Yahya ile dört arkadaşını tabanca ve bomba ile silâhlandırdıktan sonra
Haleb'den bir otomobil ile sınıra yakın bir yere getirmişler ve Kilis'ten Tür
kiye'ye gizlice geçirmişlerdir. Çerkez Etem'in yandaşı grup yakalanmış ve sor/
2
3
4

TBMMZb.
TBMMZb.
TBMMZb.
TBMMZb.

C,
C,
C,
C,

V. Devre, C.5, s. 133-134
V. Devre, C.16, s. 160
V. Devre, C.16, s.2, C.17, s.59,66
V Devre, C.16, s.26, 160
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gularmda Urfa Milletvekili Ali Saip Ursavaş'ın kendileriyle birlikte olduğunu ve
kendilerini yönlendirme görevini üslendiğini belirtmişlerdir. Bunun üzerine, Ali
Saib Ursavaş'ın ifadesini alabilmek için dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen
savcılık konuyu Başbakanlığa bildirmiş, Başbakanlık da savcılıktan gelen bil
gileri Meclis Başkanlığına göndererek konunun incelenmesini istemiştir (17
Ekim 1935).
Ardından; Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümeni üyelerinden oluşan ortak
bir encümen oluşturulmuştur. Encümen eldeki belgeleri inceleyerek Ali Saib Ursavaş'a yöneltilen suçun Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerine göre Teşkilât-ı
Esasiye Kanunu'nun 12 nci maddesine uygunluk gösterdiğini saptamış ve iç
tüzüğün 180 inci maddesine uygun olarak yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına karar vermiştir.1
Bu karar üzerine konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelmiş
tir. Urfa Milletvekili Ali Ursavaş kendisini şöyle savunmuştur :
Aziz arkadaşlar;
17 seneden beri bugüne kadar ve şimdi bu kürsüye çıktığım ana kadar bir çok
iyiliklerini ve himayesini gördüğüm ve kendisine candan bağlı bulunmak aşkını
taşıdığım Atatürk'e yapılmakta olan bir suikasta maalesef müfteriler benim de
adımı karıştırmışlar... Bir aydan beri ben, bu elim ıstırabın altında eziliyordum,
dünden beri çok müsterihim.
Gerek benim masuniyetimin kaldırılmasını teklif eden Adliye bakanlığına ve
gerek bu teklifi kabul eden encümene candan teşekkür ederim.
Ben, bu işte de, yine bu iftirayı meydana çıkararak karşınıza ve büyük
Atatürk'ün karşısına sevginize lâyık bir arkadaşınız olarak çıkacağım Arkadaş
lar; ben bunu bir ümid olarak söylemiyorum; içten gelen bir inan, bir karar ve
katı kanaatle ifade ediyorum.
Aziz arkadaşlar; bizim sevgili reislerimize suikast yapmak isteyenler, fırsat
bulurlarsa yaparlar. Fakat suikastın yolu, oradan değildir. Oradan gelen yol,
doğrudan doğruya benim içindir; Atatürk'ün yetiştirdiği Ursavaş içindir. Ar
kadaşlar, benim reislerimize büyük aşkım vardır. Yalnız İsmet inönü 'nden bir şey
rica ediyorum. Ben Adliye tahkikatını kâfi görmüyorum. Kendisi bizzat bununla
meşgul olsun. Ben onun çok iyiliğini gördüm, onun için çok rica ediyorum, bu işi
de iyice tahkik etsinler. Ceyhan 'dan Suriye 'ye giden adamlar, bu işi yaptılar. Bun
lar vaktile bana iftira etmişlerdi. Bunların evrakı bu gün Dahiliye vekâletinde
mazbuttur, İsmet inönü 'ye hakkımı helâl etmem bunu bizzat tahkik etsinler, çünkü
bu işte yalnız adliye tahkikatı kâfi gelmez.
1 TBMMZb. C, V. Devre, C.5, S. Sayısı: 250
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İsmet İnönü! hayatım kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprünün üstündedir.
Haksızlığa uğradım. Sen bana vaktile çok lûtufta bulundun, bunu da yapacaksın,
senden bunu isterim.
Aziz arkadaşlar; Mütarekenin kara günlerinde, memleket harap olduğu
zamanlarda yepyeni bir millî Devlet kurmak kararile tek başına Anadolu 'ya
geçen Atatürk'e ilk inananlardanım. Ona derin bir aşk ve doğrulukla bağlanan
lardan birisiyim. O kara günde olduğu gibi bu gün de, yarın da ölünceye kadar
bu inanıştan ayrılmayacak olan ben, o zaman ne böyle bir Devletin kurulacağını,
ne böyle teşriî Meclisin kurulacağını, ne de böyle Meclis'te saylav olacağımı hiç
hatırımdan geçirmiş değildim. Osmanlı Devleti yıkılmış, ordusu dağılmış, mem
leketin sevkulceyş noktaları düşman tarafından işgal edilmiş, böyle bir kara gün
de beni o Atatürk'e, o başa inandıran ve işgal mıntıkası altında, işgal kuvvet
lerine boyun eğdirmeyen ve Atatürk'ün emrini bana yaptıran kuvvet, acaba ne
idi? Arkadaşlar, itiraf edeyim ki kuvvetlerden çok üstün kuvvet vardı, ordulardan,
toplardan, uçaklardan üstün bir kuvvet vardı. O kuvvet, damarımda taşıdığım
Türk kanı idi. Aziz arkadaşlar, bu kanı taşımayan elemli, ıstıraplı, felâketli günün
adamı olamaz. O zaman bizimle beraber çalışan çok bulundu. Bir çok adamlar
vardı. Fakat, çok geçmeden bozuk mayalarını, bozuk kanlarını meydana verdiler.
Bir kısım hain Çerkeş Etem ve hain Reşid gibiler, vatan haini damgalarını alın
larına vurdurdular. Bir kısmı da asılan Bitlisli Yusuf Ziya gibi kendi ellerile Bit
lis 'te mezarlarını kazdılar. 17 senedir beni bu güne kadar karşınıza temiz, bir ar
kadaş olarak getiren, şimdi de gene bir karar halinde geleceğini size iddia ettiren
kuvvet arkadaşlar, damarımdaki Türk kanıdır. Arkadaşlar, bazı insafsız hasım
larım, zaman zaman bana Türk olmadığımı isnad ettiler. Ve hâlâ etmektedirler.
Arkadaşlar, ben babadan, anadan Türküm, katıksız Türkoğluyum. Hiç bir
Çerkesle alâkam yoktur.
Aziz arkadaşlar, ben 17 sene evvel bir yüzbaşı, Ali Saib. Şimdi memleketin
hemen hemen beni tanımayan evlâdı yok. Şerefim var, Atatürk'ün sayesinde şere
fim var. İtibarım var, mevkiim var, evim var, toprağım var, tarihte adım var. Ve ay
ni zamanda bu inkılâbın içinde doğmuş dört tane evlâdım vardır ki bir tekinin
kılını dünyaya değişmem. Nasıl olur da ben, bunların hepsini Çerkeş Etem gibi
bir haine, kendisini uşak diye kabul etmeyeceğim, tahsili yok, terbiyesi yok, şere
fi yok bir haine, vatan haîni bir adama ben bunların hepsini feda edeyim. Elli,
yaşına gelmiş, saçını bu yolda ağartmış bir adam için bunu 4 yaşında bir çocuğa
söyleseler güler. Nedir beni buna sevkeden kuvvet? Çerkeş Etem, başıma geçecek,
ben onun emrine gireceğim, beni yaratan adamı ben öldüreceğim, ben öldürteceğim.
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Arkadaşlar; Hükümet vazifesini yapmıştır. Eğer Hükümet bunu duyduğu
zaman benim Çiftliğimi, evimi taharri etmese idi ve benim hakkımda bu takibi
yapmasa idi, emin olunuz ben Hükümete teşekkür edecek yerde tenkit ederdim.
Çok hassas bulunmak lâzımdır. Bu hayat, memleket ve vatan içindir. Bundan bir
ay evvel evim araştırılırken yine Hükümetten büyük alicenaplık gördüm. Eğer,
dünyada vefakârlığın manası varsa Şükrü Kayanın dar bir zamanda bana göster
diği arkadaşlığını unutmak kabil değildir. Arkadaşlar; bu hâdise bana iki şeyi
tebarüz ettirdi. Birisi: 80 yaşındaki anamın eşyaları aranıyor, 15 yaşındaki
çocuğumun cepleri aranıyor. Artık ben anamın odasına giremiyorum, çocuğumun
yüzüne bakamıyorum. Adana valisi Tevfik Hadi anamı bir dakika bırakmadı, ilk
teselli haberini bana o getirdi. Anam ona: Ben vatanperver bir çocuk doğurdum,
tahkik edin; tetkik edin, göreceksiniz, onun alnını ak bulacaksınız. Beni doğuran
Türk kızının bu güven ve itimadı, o sırada, beni bu inkılâb içinde Ursavaş diye
yaratan Atatürk'ün bana yazdığı telle itimadım değişmemiştir sözü arkadaşlar;
bu iki itimattan birisi, beni doğurandan, diğeri de bu inkılâb içinde beni yaratan
adamdan geliyor. Bu iki itimad benim için şereflerin en büyüğüdür.
Göreceksiniz ben az zaman sonra sizin sevginize lâyık olarak buraya gelir
ken, bu iki itimada ve size lâyık bir arkadaş olarak buraya geleceğim.
Bu konuşmadan sonra oylamaya geçilmiş ve Urfa milletvekili Ali Saib Ur
savaş'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmiştir(18 Ekim 1935).1
Atatürk'e Suikast nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan Ali Ursavaş An
kara'da ağırcezada yargılanmış 17 Şubat 1936'da berat etmiştir. Savcılık kararı
temyiz etmiş isede mahkeme verdiği kararda ısrar ederek 16 Temmuz 1936'da
karar kesinleşmiş ve Ali Saib Ursavaş yasama görevine dönmüştür.2

/ TBMMZb. C, V. Devre, C,5,s.97-98
2 TBMMZb. C. V. Devre, C.14, s.64-65
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