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nun tashihli şekli yeni dağıtılmış bulunduğun- , 
dan, görüşülmesi geri bırak.'İdi. | 

Erzurum Miletvekili Enver Karanl'in, Erzu
rum deprem felâketzedeleri yararına bir keşi
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• olan ve ormandan istihsal edilen ziraat 
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olan Bütçe Komisyonu raporu, kabul edildi. 
Erzurum Milletvekili Mustfa Zeren'in, Er-

j zurum'un Mehtiefendi Mahallesinden İbrahim-
; oğlu Rifat Topal'a vatani hizmet tertibinden ay-
: lık bağlanmasına dair kanun teklifitnin reddi 
| hakmdaki Bütçe Komisyonu raporu reddolun-
; du ve kanun teklifi redaksiyonu yapılmak üze-
; re komisyona geri verildi. 
! Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'ın, Türki-
î ye Cumhuriyeti Eemekli Sandığı Kanununa ek 
; kanun teklifinin reddi hakkındaki Bütçe Komis-
' yonu raporu kabul edildi. 

Yargıtay Üyesi Hüseyin Kâzım Suda'nın do-
I ğum tarihine mütaallik 1 . VI . 1950 tarih ve 
I 11 sayılı selef Dilekçe Komisyonu kararının kal

dırılmasına dair olan Dilekçe Komisyonu raporu, 
] kabul edildi. 
| Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
i kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve bu-
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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na teşebbüs cürümleri failleri hısımlerı hakkın
da tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi üzerinde de bir müddet görüşüldük
ten sonra, 

8 . XII .1952 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın îbrdhim Kirazoğlu 

Kâtip 
Rize Milletvekili 
Ahmet Morgu 

Sorular 

Sözlü sorular 
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in bu suretle açıkta bırakıldıktan sonra aynı 
mahkemenin tekrar ne için açıldığına dair sözlü 
soru önergesi; Adalet Bakanlığına gönderil
miştir. (6/865) 
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Erciş ilçesinin Zeylân mıntakasında bulunan 
Altmdere Harası için istimlâk edilmiş ve edil
mekte olan emlâk ve arazi bedellerinin mülk 
sahiplerine ödenmemesi için bir emir verilip ve
rilmediğine, verilmişse sebeplerine dair sözlü 
soru önergesi; Maliye ve Tarım Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/869) 

YamU sorular 
1. — Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'-

nun Akçaabat 'ta bir milyon kilo tütünün işlenme
sine ne için müsaade edilmediğine ve 600 tütün 
ve 150 deniz işçisinin işsiz kalmamaları için ne gi
bi tedbirler alındığına dair yazılı soru önergesi 
Çalışma, Devlet ve Gümrük ve Tekel bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/866) 

2. — Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan'ın 
Denizcilik Bankası çalışmalariyle ilgili teşeb
büsler, tedbirler ve bâzı masraflara dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/867) 

3. — Sinob Milletvekili Muhit Tümerkan'ın 
Denizcilik Bankası, ekspres ve posta vapurları
nın 1950 ve 1952 yıllarında muhtelif iskelelere 
yaptığı seferlere, istiap hadlerine, fırtınalı ha
valarda aksıyan seferler dolayısiyle vapur bek-
liyen yolcu ve yükler hakkında ne gibi tedbir
ler alındığına ve bankanın kuruluşundan itiba
ren inşaat ve diğer hususlar için ne kadar para 
sarf edildiğine dair yazılı soru önergesi; Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/868) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif, 
1. — Gazianteb Milletvekili Süleyman Kura-

nel ve Niğde Milletvekili Asım Doğanay'm, Ar
tırma, Eksiltme ve îhale Kanununa ek 5127 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/449) (Bayındırlık. 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Bina ve Arazi vergilerinden istisna edil

miş olan mukataalı gayrimenkullere kıymet tak
diri hakkındaki 3950 sayılı Kanunun 1 nci .mad

desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/49) 
(Gündeme) 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 
Müdürlüğü 1947 Bütçe yılı Kesinhesabma ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Posta, Telgraf ve 
Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/345, 1/331) (Gün
deme) 



B Î R l N C t OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — BaşkanvekiH Celâl Yardımcı 

KÂTIPLEB : Füruzan Tekü (istanbul), Aü Ocak (Churianteb) 

3 . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Denizli'ye kadar yoklama yapıldı) 

1. — İzinli bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'a İçişleri Ba
kanı Etem Menderes'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/327) 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı Cumhur- • 
başkanlığı tezkeresi vardır okuyoruz. 

5 Aralık 1952 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem 
Hayri Üstündağ'ın izinli bulunmasına binaen 
kendisine İçişleri Bakanı Etem Menderes'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine mu
vafık görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
ı C. Bayar 

BAŞKAN — Bilginize arzolunmuştur. 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Mülî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ve Va
zifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetveUn değiştirilmesi hak
kındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (2/389, 4/293) 

Yüksek Başkanlığa 
5 . XI I . 1952 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifimin, aynı mahiyetteki Bakan
lığın teklifi yüksek Meclisçe kabul edildiğinden, 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, birleşimi 
açıyorum. 

geri verilmesini rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Konya Milletvekili Tarik Kozbek'in, 
Devlete ve ü hususi idareleriyle belediyelere 
ait hastanelerde çalışacak mütehassıs doktor
ların mesailerinin: tamamen hastanelere hasrına 
ve buna mukabil tazminat verilmesine dair ka
nun teklifinin] geri verilmesi hakkında önergesi 
(2/326, 4/294) 

Yüksek Başkanlığa 
4 . X I I . 1952 

Devlete ve il hususi idareleri ile belediyelere 
ait hastanelerde çalışacak mütehassıs doktorla
rının mesailerinin tamamen hastanelere hasrına 
ve buna mukabil tazminat verilmesine dair ka
nun teklifimi geri alıyorum. 

Gereken muamelenin yapılmasını saygılarım
la arzederim. 

Konya Milletvekili 
Tank Kozbek 

BAŞKAN — Geri verilmiştir, efendim. 

4. — Gelir ve Kurumlar vergileri kanunla-
riyle Vergi Usul Kanununda ve bu Kanunken 
5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı maddele
rinde değişiklikler yapılmasına ve bu kanunla
ra bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarıları ile Kars Milletvekili Hüsamet
tin Tugaç'ın, Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu 
ve 11 nci maddelerinde değişiklik yapılması 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

— 1S6 -
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hakkındaki kanun teklifinin Geçici bir komis- I 
yonda görüşülmesine dair Ticaret Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (1/414, 415, 457, 2/366, 
3/404) 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununda değişiklikler ya- I 

pılmasma ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı komisyonumuzla Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına havale buyurul-
muş olmakla 3 . XII . 1952 Çarşamba günü Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle müza
kereye başlandı. 

Yapılan görüşmelerde bu kanunun gerek 
memleketimizin malî gelir kaynakları ve ge
rekse iktisadi ve ticari hayatta yapacağı ehem
miyetli tesirler dolayısiyle; tasarıda bir görüş 
birliğini sağlamak maksadı ve daha derin ve 
itinalı bir tetfcika imkân vermek gayesiyle, esa
sen Gelir Vergisi Kanununun aslının da bir 
geçici komisyonda tetkik edilmiş olduğunu göz I 
önünde tutarak yukarda sözü geçen kanun ta
sarısının komisyonumuzla, Adalet, Ekonomi, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden müteşekkil bir geçici komisyon
da tetkikinin Yüksek Kamutaya arz ve teklif 
edilmesine karar verilmiştir. 

Aynı suretle komisyonumuza havale edil- I 
miş olan Kurumlar Vergisi Kanununda deği
şiklikler yapılmasına ve bu kanunun bâzı mad- I 
delerine fıkralar eklenmesine dair kanun tasa- I 
rısı ve Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun I 
5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve kanuna bâzı 
madde ve fıkralar1 eklenmesine dair kanun ta- I 
sarısı ile Kars Milletvekili Hüsamettin Tu- I 
gaç'm, Gelir Vergisi Kanununun 10 ncu ve I 
11 nci maddelerinde değişiklik yapılması hak- I 
kında kanun teklifinim Gelir Vergisi mevzu
atı ile bir bütoün teşkil etmesi ve bu kanunla
rın Gelir Vergisi Kanunu ile ahenktar bulun- I 
ması lüzum ve zarureti karşısında bu tasanla- I 
rm ve teklifin de aynı komisyonda tetkikinin I 
Kamutayın yüksek tasvibine sunulması kararı- I 
na varılmıştır. I 

Saygılarımla arzederim. 
Ticaret Ko. Başkanı Y. 

Sözcü 
Bursa I 

Halûk Şaman I 

1962 0 : 1 
BAŞKAN — Efendim, raavzuubahis tasarı

ların tezkerede adı geçen Adalet, Ticaret, Eko
nomi, Maliye ve Bütçe komisyonlarından beşer 
kişi tefriki sureliyle geçici bir komisyonda 
tetkikini oyunuza arzedeceğiım. 

EKREM ALÎOAN (Kocaeli) — Takririm 
var. 

BAŞKAN — Ekrem Beyefendi, eğer Heyeti 
Celile Geçici Komisyonun teşkiline karar itti
haz buyurursa o zaman zatı âlinizin takririni 
okuyacağız. 

Efendim, biraz evvel arzettiğim komisyon
lardan beşer kişi tefrik etmek suretiyle geçici 
bir komisyonun teşkilini oyunuza arzediyorum. 
(Ret ret sesleri). 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, bu kanun 
taşanları mükellef lehine birçok hükümleri ih
tiva etmektedir. Onun için bir an önce kanun
laşmasında Hükümet de fayda görmektedir. Ko
misyonun kararını kabul buyurmanızı Hükümet 
de rica etmektedir. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. KalbuU edilmiştir. 

5. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın, 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve Vergi Usulü Kanununun bâzı mad
deleriyle kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı fıkra eklenmesine dair 
plan 5815 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
ğiştirlimesi hakkındaki kanun tekliflerinin ku
rulması talep olunan Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (4/296), (2/162), 
(2/319) 

BAŞKAN — İttihaz buyurulan karardan 
sonra Ekrem Alican Bey arkadaşımızın bir öner
gesi vardır. Onu okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
1. GeMr Vergisi Kanununun bâzı maddele

rinde değişiklikler yapılmasına dair bir kanun 
îteküfim, Tanm Komisyonunun 2. XII . 1952 
gün ve 5 karar sayılı yazısı ile ve Maliye Ko-
Jmisyonuna havalesi talebiyle Yüksek Başkanlı
ğa gönderilmiştir. Halen bu kanun teklifimin 
Maliye Komisyonunda 'bulunması icabetmektedir. 

2. Vergi Usul Kanununa ek 5815 sayılı Ka-
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huhun bâzı maddellerinde değişiklikler yapılma- j 
sına dair ikinci bir kanun teklifim de halen Ma- ı 
üye Komisyonunda bulunmaktadır. 

Bugünkü gündemini «(Başkanlık Divanının 
Kamutaya sunuşları» kısmının 3 neü maddesin
de bafhsi geçen Hükümet tasarıları ile birlikte 
müzakere edilmek üzere; aynı kanunlarda deği
şiklikler yapılmasını istihdaf eden tekliflerimin, | 
kurulması talJep olunan Geçici Komisyona hava- j 
leşine tavassutlarınızı saygılarımla arz ve teklif | 
ederim. i 

Kocaeli Milletvekili : 
Ekrem Alican ; 

BAŞKAN — Ekrem Alican arkadaşımızın | 
önergesinde yazılı tekliflerinin, (biraz evvel itti- j 
haz buyurulan karar dairesinde teşekkül eden i 
Geçici Komisyona tevdiini oyunuza arzediyorum. \ 
KaJbuII edenler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. \ 

Gündemle ilgili bir önerge vardır. ! 

Yüksek Başkanlığa | 
Bugünkü gündemde (bulunan kanun tasarı ; 

ve tekliflerinin sorulardan önce görüşülmesine ; 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. j 

Afyon Karahisar j 
Kemal özçdban | 

1952 0 : 1 
BAŞKAN — Önerge aleyhinde Abdürraih-

man Boyacıgiller'e söz veriyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGtLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, yalnız benim 
birkaç sorum var ki, aylardan beri sıra beklemek
tedir. Biz, muhalefet vazifesini yapacak durum
da olan insanlar, bulunduğumuza göre, Yüksek 
Meclis tarafından konuşma imkânlarının veril
mesi lâzımdı]*. Aksi takdirde bizim burada ya
pacak bir vazifemiz kalmaz. 

Arkadaşlar, Hükümeti nasıl murakabe ede
ceğiz? Hükümeti murakabenin yegâne yolu, so
ru ve gensorudur. Gensoru imkânı olmadığına 
göre, (soldan gürültüler) geriye bir soru kalı
yor. Bunu da bizden nezederseniz vazifemizi ya
pacak durumda olamayız. (Soldan, kanun yap
mak birinci vazifemizdir, sesleri) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan kanun tek
li i! ve tasarılarının sözlü sorulardan önce konu
şulması hakkındaki Kemal ösçoban'ın önergesi
ni oyunuza arzediyorum. Kebul edenler... Kabul 
etmiyenier.... Ekseriyetle kabul edilmiştir. (Sağ
dan gülüşmeler) 

Efendim, Heyeti Oelilenin kararı, sorulara 
aittir. Bir Gensoru önergesi vardır, okutuyorum. 

5. — GENSORU 

1. — Mardin Milletvekifi Kemal TürkoğhC-
nun, İkinci Menderes Kabinesine dâhil bakan
lardan yarısından fazlasının değişmiş olması do
lay isiyle Anayasaya uygun bir kabinenin teşek
külüne imkân hazırlamak maksadiyle Başbaka
nın istifa ememesi veya hiç olmazsa şeklen is
tifa ederek aynı şahsiyetlerle ve yeni bir prog
ramla Meclisten güven oyu istememesi sebeple
rini açıklamak üzere Başbakandan Gensoru açıl
masına dair önergesi ile geri verilmesi hakkındaki 
önergesi (6/838) 

6/838 18 . XI I . 1952 
Başbakana Gensoru açılması 
H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

İkinci Menderes kabinesinin Yüksek Mecliste 
programını okuyup itimat oyu aldığı -2 Nisan 
1951 tarihinden bugüne kadar, mevcut 16 Bakan

lıktan onunda değişiklik olmuş ve birçok Bakan
lıklar aylarca vekâletle idare edilmiş ve hattâ 
bâzıları açık dahi tutulmuştur. Halen vazife gö
ren kabine için Başbakandan başka sadece 6 Ba
kan, işgal etmekte oldukları makamda Meclisten 
itimat oyu almış durumdadırlar. 

Meclisin güvenini kazanmış bir Bakanlar Ku
ruluna dâhil Bakanların teker teker değiştiril
mesi suretiyle itimadın devam ettirilemiyeceği 
kanaatindeyim. Kabinesinin yarısından fazlası 
değişmiş bit- Başbakanın istifa ederek, icabında 
yine bizzat kendisinin yeni bir kabine kurması 
ve yeni bir programla Meclisten güven oyu iste
mesi lâzım gelir. 

Bu itibarla : 
Anayasaya uygun bir kabinenin teşekkülüne 

imkân hazırlamak maksadiyle istifa etmemesi ve
ya hiç olmazsa şeklen istifa ederek aynı şahsi-. 
yet 1 erle ve yeni bir programla Meclisten güven 
oyu istememesi sebeplerini açıklamak üzere Baş
bakana, gensoru açılmasına delâletinizi saygılavım-
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la ara ve riea ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Kemal Türkoglu 

BAŞKAN — Efendim, Önergenin huzurunuz
da okunmasına başlandığı sırada takrir sahibi. 
gensoru önergesini geri almaya matuf bir önerge j 
verdi, okuyacağız. (Soldan, «olmaz, usule aykırı
dır» sesleri) 

5. XI . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

D P Grupunun; Anayasa veya İçtüzüğe ay
kırı olduğu iddiasiyle Gensorumun reddi huşu-
stmda prensip kararma vardığını, matbuata ak
seden haberlerden öğrenmiş bulunuyoruz (Sol
dan, okunmaz usule aykırıdır, sesleri) 

BAŞKAN — Gensoru önergesini geri alma
ya mâtttftur, okuyoruz. 

Anayasanın Gensoruya temas eden 22 nci 
maddesinde Gensorunun şekli hakkında hüküm 
yoktur. İçtüzüğün Gensoru mevzuu ile ilgili 
157 nci maddesi ise, Gensorunun tek bir mese
le hakkında olmasını ve Gensoruyu gerektiren 
işin önergede açıkça gösterilmesini âmirdir ki. 
önergem her iki şarta da uygundur. Bu sebeple 
şekil noksanlığından ötürü bir ret varit olamaz. 
Yalnız sayı üstünlüğüne dayanan retlerse bir 
kıymet taşımaz. 

Gensoru önergemin ihtiva ettiği iş, memle-
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kette yerleşmesine çalıştığımız ve bugünkü ik
tidar partisinin de 1950 yılma kadar uğrunda 
savaştığı demokratik rejimin temellerinden bi
rine taallûk eylemektedir.,. Bu konunun B. M. 
Meclisinde alenen konuşulmasmdan kaçınmak, 
peşinen haksızlığı kabul etmek demektir. Bu
günkü Türkiye'mizi hukuki olmıyan ve Meclisin 
itimadına mazhar bulunduğu hukukan henüz bi-
linmiyen fiilî bir Hükümetin idare etmekte ol
duğuna kaniim. Bana iddiamı isbat imkânını 
ve yüksek heyetinize müzakere ve münakaşa fır
satını vermekten ısrarla çekinmesinden dolayı 
ret kararının alınmasında âmil olan Başbakan
ın bu elim vaziyete düşmesi teessürümü mucip 
olmaktadır. 

Meclis murakabeünin en müessir vasıtası ve 
siyasi mesuliyet araştırmanın yegâne yolu olan 
Gensoru müüessesesini felce uğratmak istiyen ekse
riyet grupunun, bu kararını Meclise anal etme
sine imkân vermemek ve icabında aynı konuyu 
sözlü soruya çevirmek maksadiyle, İçtüzüğün 
158 nci maddesine dayanarak Gensoru önerge
mi geri aldığımı saygılarımla arzederim. 

Mardin Milletvekili 
Kemal Türkoglu 

BAŞKAN — Efendim, Gensoru önergesinin 
geri alınmasına matuf dileğine binaen, önerge 
sahibinin önergesi geri verilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 
203 arkadaşının, Anay&sa teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/349) [1] 

BAŞKAN — Gündemle ilgili, bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde İçtüzük gereğince iki defa görü

şülecek işlerin 10 ncu sıra numarasında bulunan 
(Anayasa teklifi)nin, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesinin Yüksek Meclise arzına müsaade 
buyrulması, Anayasa Komisyonunca 3 . XI I . 
1952 tarihinde karar verilmiştir. 

[1] 232 sayılı basmayazı tutanağın conundadır. 

Kabul ve tasvibini arzeylerim. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

Diyarbakır 
Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Aynı zamanda Hâmid Şevket 
arkadaşımızın da bir önergesi vardır. Halen 
komisyon öncelik istemiş 'bulunmaktadır. Mil
letvekillerinin öncelik teklifi vermeye salâhiyet
leri olmadığı için onu okumuyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ FE
RİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar; gündemin ikinci defa görüşü-
leeek işleri arasında ve 10 ncu maddede İstan
bul Milletvekili Prof. Fuad Köprülü ve arka
daşlarının Anayasanın tadili teklifi ve bu hu
sustaki komisyon raporu vardır. Bu, g-ünlerden 
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beri gündemde olduğu halde müzakeresine geçi
lememiştir. Adalet Komisyonu ve diğer komis
yonlar bu Anayasa teklifinin bir an evvel çıka
rılmasında ısrar etmektedirler. Çünkü hazırla
makta oldukları birtakım esaslı kanunlar vardır 
ve bunların birtakım uydurma kelimeleri ihtiva 
etmesini arzu etmemektedirler. Fakat Anayasa
nın bugün dil hürriyetini tahdit eden malûm 
maddesi tadil edilmedikçe kanunların istenilen 
şekilde yazılması da mümkün değildir. (Bu ba
kımlardan Adalet Komisyonunun da bize vâki 
müeaatları üzerine bu tasarının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini komisyon adına rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyha») — Derin bir eza 

duyarak Sayın Başkanlık Divanmı dikkate davet 
ederim. 

Arkadaşımız Ferit Alpiskender, burada, bir 
kanunun ıvediMkle görüşülmesi hakkında esbabı 
mucibe beyan ederken, hâlen elimizde mamul 
ve muteber olan Anayasamız hakkında «uydur
ma dil» ve bir maddesi hakkında, «mahut mad
de» tâbirini kullanmak saygısızlığında bulundu
lar. Bir milletvekili olarak bu sözlere tahammül 
edemediğim gibi. Başkanlık 'Divanının, bilhassa 
bu «mahut madde» kelimesini zabıttan çıkar
masını teklif ederim. Aksi halde, Anayasamıza 
saygısızlığa artık bir son verilmediği takdirde 
bizim de söyleyeceklerimiz vardır. (Sağdan, bra
vo sesleri). 

'BAŞKAN — Alpiskender. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FE

RİT ALPİSKENDER (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar, Cezmi Türk, benim söylediğim 
sözlerin mahiyetini tamamen değiştirecek bâzı 
kelimeler söyledi. Anayasa içersinde uydurma 
kelimeler vardır, kanunlarda bu gibi kelimelie-
r'in bulunması arzu edilmemektedir. Nitekim 
geçenlerde Trafik Kanunu, burada görüşülürken 
Yüksek Meclisin anlamadığı ve hiçbir kimsenin 
asla anlıyamıyacağı bâzı kelimeler yüzünden ko
misyona iade edildi. Mahut kelimesini 104 ncü 
madde hakkında kullandım. Eğer hakaret mâ
nasına alınıyorsa ben bunun bir sürçü lisan ol
duğunu söyliyebilirim. 

ÜMRAN NAFİZ YÎĞİTER (Konya) —-
Muhterem arkadaşlar, umumi ıstırabı mucip olan 
ve üzerinde esaslı incelemelere muhtaç bulunan 
Anayasa lisanı mvzuunu bu derece çalbuk ve ace-
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le bir şekilde görülmenin tehlikeli bir nokta ol
duğunu arzetmek isterim. Komisyondan bize ve
rilen kanun teklifini ve esbabı mucibeleri tet
kik ederken bu mevzuda matbuatta intişar eden 
yazılardan maada alâkalı müesseseler tarafından 
da milletvekili arkadaşlarımıza antitezi müdafaa 
eden birçok vesikalar ve yazılar gönderilegelanek-
tedir. Bunların tetkik ve etüdüne imkân bulabil
mek hakka ve doğruya vâsıl olabilmek için, zamana 
ihtiyacımız vardır. Bugün, biraz evvel kabul 
edilen bir önerge ile soruları kanunlardan son
raya bırakmış bulunuyoruz. Bu kanunun mvznu-
nun önemine binaen sırasında konuşulmasını 
tica eder Ferit Alpikender arkadaşımızın teklif
lerinin reddini teklif ederim. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Sa
yın Arkadaşşlarım, bunun tereihan ve mütekad-
dimen görüşülmesinde büyük fayda vardır. Biz 
Adalet Encümeninde tetkik etmekte olduğumuz 
birçok kanunlar dolayısiyle müşkülâta uğra
maktayız. (Savcı), (Müddeiumumi), (Hâkim), 
(Yargıç), mahkeme şu veya bu elfaz muvacehe
sinde perişan ve nâlân kaldık, önümüzde 
Hukuk Usulü Muhakemeleri, Ceza Usulü Mu
hakemeleri kanunları var. Bilhassa Ana
yasadan terim almak itibariyle en büyük 
ilgili müessese Adalet Encümenidir. Bu teklifin 
müzakeresine şiddetle ve şiddetle ihtiyaç var
dır. Bugün mahkemelerin Teşkilât Kanunu bit
mek üzeredir. Fakat baştan başa savcı, savcı 
diye gitmektedir. Anayasa, terimleri katî olarak 
vaz'ederse, bütün tadilâtımız ve yürüteceğimiz 
ıstılahlar tabiî ona göre istikamet alacaktır. 

Bu itibarla geçen sene verilen ve hemen he
men sekiz, dokuz ay Anayasa Encümeninde, En
cümen haricinde kalan ve istiyen arkadaşlar tara
fından teıtkik ve takip edilen ve esas itibariyle 20 
Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun, 
hemen hemen aynen ve harfiyen, ıstılahlarını, 
mahiyet ve hüviyetini taşıyan bu karnin üzerin
de daha ziyade geacikmeye imkân yoktur. 

Hattâ Anayasa Encümeni şunu da diyebilirdi: 
j 4395 numaralı kanun kaldırılmış, yerine 20 Ni

san 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu kaim 
olmuştur. Komisyon esbabı mucibelerinde izah 
ettikleri gibi hakikaten bugün namenus birta
kım vasfı terkipler,' gayrimenus izafî terkipler 
vardır, bunlar üzerinde tasarruf yapılmıştır. 

Arkadaşlar, bu Anayasanın itiyadımıza mülâ-
I yim gelmiyen kelimeleri dillerde çok dolaştı, bun-
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ların sureti katiyede bir karara bağlanması lâ
zımdır. Bunun içindir ki, Ümran Nazif arkada
şımızın teklifi gayrivârittir, hemen işin müzake
resine geçelim. 

BAŞKAN — Çezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sayın Ferit Alp-

iskender arkadaşımız bu kanun mevzuunda Ana
yasa Komisyonunun sözcüsüdür, elimize verilen 
metinde böyle yazılıdır. 

Kendilerinin sarahaten (uydurma) ve (Ma
hut) kelimelerini geri almalarında ısrar ediyo
rum efendim. (Soldan «lüzum yok» sesleri, gürül
tüler). 

BAŞKAN — Reşat Şemsettin Sirer. 
REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Sivas) — 

Muhterem arkadaşlar, ben size bir haber vere
yim; ondan sonra yine karar yüksek heyetinizin 
olacaktır, iş o kadar aceleye gelmiştir ki, gerek
çede cümle hatası vardır, gramer hatası vardır. 
(Onları ̂ düzeltiniz sesleri) îş o kadar aceleye gel
miştir ki, Anayasa Komisyonundan çıkan hüküm
lerde deg^jikük vardır. Sırası gelince gösteririm. 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa teklifinin 
öncelikle görüşülmesi hakkında komisyon söz
cüsü tarafından verilen önergeyi oyunuza arze-
diyorum. öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Elendim, şimdi mevuubahis teklifin görüşül
mesine geçeceğiz. Binaenaleyh nizamnamede ve 
Anayasada yazüı üçte iki ekseriyetin mevcut 
olup olmadığını tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bu 
hususta usule mütaallik bir şey arzedeceğim. 

BAŞKAN — Üçte iki ekseriyetin olup olma
dığını tesbit etmeliyim ki, müzakereyi açayım. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Bu 
hususa ait. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ar

kadaşlar; ancak Anayasanın tadiline, Anayasa
nın tefsirine mütaallik mevzu karşısında kaldığı
mız zaman, sülüsanı ekseriyeti ara aranır, ama 
bu kanun o vasfı taşıyan bir kanun değildir. Üze
rinde bir tasarruf yapılmamıştır. Mefhumlar ay
nen mahfuz kalmak şartiyle hareket olunmuş, 
mâna taşıyan bir virgülüne dahi dokunulma
mıştır. Tadil ve teklif mevzuubahis olmadığına 
göre, sülüsanı ekseriyeti âra aranmaksızın, mü
zakereye devam etmek lâzımdır. 
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| BAŞKAN — Başkanlık Divanınız üçte iki 
I çoğunluğun lüzumlu olduğu kanaatindedir. Ve 

yapılan sayılma neticesinde üçte iki çoğunluk 
I mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Tümü üzerinde söz istiyenlerin isimlerini kay
dediyorum. 

Sadri Maksudi Arsa^, 
I i Halide Eldib Adıvar, 

Yusuf Karslıoğlu, 
Necip Bilge, 
Vasf i Mahir Kocatürk, 

I Ali Ganib Yöntem, 
Reşat Şemsettin Sirer. 
SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL <Ankara) — 

Muhterem milletvekilleri; ben, kürsüden söz 
söyleme meselesinde sizin müsamahanızı suiis
timal etmiş adam değilim. Ama bugün konu
şacağım ve çok konuşacağım. Çok konuşaca-

[ ğım için müsamahanızı istirham ediyorum. Böy-
f le mühim bir meseleyi alelacele, ivedilikle ge-
I çirmek doğru olmadığı için müsamaha ile din-
• liyeceğinizden eminim. 
[ . Arkadaşlar; mesele şudur : Memleketimiz-
[ de gayet mühim... Muammer Bey, vekillik ma-
I kamından böyle konuşmama mâni olmak doğru 
I değildir. 
I DEVLET BAKANI MUAMMER ALA-
I KANT (Zonguldak) — Size hitap etmiyorum. 
I (BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. 
I Devam buyurun beyefendi. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Hatibe foir şey söylemedim Reis Bey. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Devamla) — 
Memleketimizde halledilmemiş, halli için hiç 
düşünen bir müessese olmıyan mühim bir me
sele vardır : Dil meselesi, dil problemi. Bunu 
yok farzetmek doğru değildir. Gayet mühim 
(bir dil meselesi vardır. Mesele de şudur : 

Memleketimizde iüm dilimiz hususunda, di
limiz hakkında iki tez vardır. Bunları ben 
tamamiyle bitaraf olarak, objektif olarak hulâ-

I sa etmek istiyorum. 
; (Birinci tez şudur : Bir kısım müenvverler 
diyorlar ki; «ilim dilimizi, yazı dilimizi Arap
ça kelimeler istilâ etmiştir, dilimizi bu yaban
cı kelmelerden kurtarmak lâzımdır. îlim di
limizden Arapça kelimeleri atmalıyız» diyorlar. 

İkinci tez de şudur : Diyorlar ki; «lisan şu-
I urla yaratılmaz, lisan değiştirilemez. Lisan 
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kendi kendine yaratılır, kendi kendine inkişaf I 
ve tekâmül eder.» 

Arkadaşlar, bu iki tezin hiçbiri mutlak su
rette doğru değildir. Katiyen dilimizden cef
felkalem bütün Arapça kelimeleri 1 - 2 sene zar- I 
fında atmak, onların yerine alelacele Türkçe 
kelimeler ikame etmek kolay değildir. Fakat 
diğer taraftan « katiyen lisan yaratılmaz, li
san kendi kendine inkişaf eder » nazariyesi de 
ilmî esastan mahrum bir fikirdir. . 

Müsaadenizle arzedeceğim : Her medeni dil- I 
de iki unsur vardır: Biri halk lisanı. Bu halk 
lisanı her millette ekseriya kablet tarl ı devir
lerde yaratılıyor. Bilâhara bu halik lisanı mil
letin hazinesi oluyor. Hiç bir münevverin bu 
halk lisanı olan halis öz millî kelimeleri değiş
tirmek aklından geçmez. Şu halde dil yarat
mak, kelime yaratmaktan murat nedir? 

Arkadaşlar, her milletin (medeniyet seviye
sinde bir zaman geliyor, halk lisanında mevcut 
kelimeler ilmî mefhumları ifade etmek için kâ
fi gelmiyor. O vakit ilmî mefhumlar için, yeni 
icat e'dilmiş âletler için yeni kelimeler icat et- I 
mek zarureti hâsıl oluyor. İşte o zaman takip 
edilecek iki yol vardır. 

Bâzı milletler diğer milletlerin lisanından ol
duğu gibi kelimeleri alıyorlar. Ecnebi lisanını 
ilim lisanı olarak kullanıyorlar. 

Bâzıları bunu kabul etmiyorlar. Kendi li
sanlarında mevcut kelime hazinelerinden ter
kip suretiyle, iştikak suretiyle yepyeni ıstılah
lar yaratıyorlar. 

Medeni lisanların tarihlerini biliyorsunuz 
Yunanlılar kelimeleri yaratmışlardır. Romalıl
ar Yunanca kelimelerin yerlerine Lâtiinceleri-
ni ikame etmişlerdir. Bunu şuurlu olarak yap
mışlardır. Araplar keza.. 

îslâmiyetten önce Arap halk lisanı gayet 
zengindi. Fakat yüksek medeniyetten mahrum, 
bir milletin lisanı idi, bedevi bir milletin lisanı 
idi. Halk dilinde felsefe, hendese ve sair ilimler 
için kelimeler elbette yoktu. îşte Araplar, bil
hassa Bağdat'ta toplanmış Hıristiyan Araplar, 
Bizanslı olan Suriye'li Araplar şuurla, itina ile 
yeni kelimeler, yeni ilmî ıstılahalar yarattılar. 
Bunun tarihini biliyoruz, hangi kelimeler hangi 
müellifler tarafından yaratılmıştır biliyoruz : 
Kosta Bini Luka, Yohonna Bini Batrik, Hüseyin 
Bini tshak, îshak Bini Hüseyin, ve saire gibi 
Hıristiyan Arap âlimleri Yunan ilmî eserlerini | 
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tercüme ederken her kelime mukabilinde Arap
ça bir kelime yarattılar ve muvaffakiyetle ya
rattılar. Şu halde arkadaşlar, «Kelimeler şuurla 
yaratılmaz» fikri, ilmî esaslardan mahrum bir 
fikirdir. Araplar bunu Abbasî Halifelerinden 
Memun devrinde yaratmışlardır. Biliyorsunuz 
bu devirde bir akademi tesis etmişlerdi : Beytül-
hikmet. işte bu devirde Yunanca bilen Hıris
tiyan Araplar, İslâm Araplarla birlikte çalışa
rak Arapça bir ilim lisanı yarattılar. Bizim 
memlekette ilim lisanı ne zaman yaratılmalı idi? 
İstanbul'un fethinden sonra, bu devirde ilim sa
hasında pek çok işler görüldü, İstanbul'da bir 
Üniversite mahiyetinde medreseler tesis edildi. 
İlim tahsilinin safhaları tesbit edildi. Her saf
hada okunacak ilimler tâyin edildi, profesör
lerin, talebelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını 
temin için tedbirler alındı; fakat bir mesele ih
mal edildi : Bu medreselerde hangi dildeki il
mî istilâhlar kullanılacaktı, bu, cevapsız kaldı. 
Bağdat'ta veya Mısır'da ve Anadolu'da med
reselerde; tahsil gören profesörler, Arapça ve 
Farsça kelimelerle şiirler yazmıya başladılar. 
Müverrihlerimiz hem Arapçadan hem de Fars-
çadan kelimeler alarak tarihler yazdılar. Bu 
suretle Osmanlı lisanı denilen bir lisan hâsıl ol
du. Bu, olabilir, fakat bu lisan Türkçe değil
dir, Osmanlı lisanıdır. Bu Osmanlı lisanı yal
nız dilde kalsaydı belki o kadar mahzur gör
mezdik. Fakat lisaniyatla uğraşanlar ve lisani
yatın pisikolojisini bilenler pekâlâ bilirler ki, 
kullanılan lisan ile bunu kullanan insanların 
mantalitesi, zihniyeti arasında sıkı bir irtibat 
vardır. îlim lisanının- Osmanlı olması lisanı kul
lananların mantalitesi üzerinde tesir icra etti. 
Bir Osmanlı zihniyeti, Türkleri istihfaf eden, is
tihkar eden, Türk unsurunu küçük gören bir 
zihniyet husule geldi. Bunu ben söylemiyorum, 
meşhur Âşık Paşa söylüyor : 

«Türk diline kimesne bakmaz idi, 
Türklere her giz gönül akmaz idi, 
Türk dahi bilmez idi o dilleri, 
înce yolu o ulu menzilleri.» 
îşte o devirde yazdığı bir şiir, Aşık Paşa bu 

suretle şikâyet ediyor. Türklere iltifat yoktu, 
diyor. Tarihleri okuyoruz, Osmalılar ve Türk
ler için tarihçiler (Etraki bi idrak) tâbirini kul
lanırlardı. Türkler için kendi lisanında bir ilim 
dili yaratmak zaruri idi. Bu gayet mühimdi. Bu 
mühim meseleyi dehasiyle Atatürk kavradı, 
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dilimizi Türkçeleştirmek, zenginleştirmek için 
bir Dil Kurumu kurdu. Bu Dil Kurumu on beş 
sene kadar çalıştı, binlerce, binlerce kelime ya
rattı. Dil Kurumu sadece kendisi çalışmadı, bü
tün fakülteler, bütün profesörler hepsi, kendi 
fakülteleri içinde kelime yaratmak için Dil Ku
rumu ile teşriki mesai ettiler. Bbgün buna uy
durma dil diyenler içinde kelime yaratanlar 
vardır. Felsefe lügatini yapanlar arasında, me
selâ Sekip Bey meslektaşımız birinci plânda
dır. 

Arkadaşlar, bu yapılan yeni kelimeler ancak 
bir heyetin eseri değildir, bütün milletin ulema
sının iştirakiyle yapılmış bir mahsuldür. Haddim 
olmaksızın geceyi gündüze katarak bu yapılan 
malzemeyi gözden geçirdim. Çünki bunu yapma
dan burada konuşmaya hakkım olmazdı. Bu ya
pılan binlerce kelime bugün tedavüldedir. îlk ve 
orta mekteplerde, fakültelerde, bilhassa teknik 
mekteplerde bu kelimeler kullanılmaktadır. Bu 
kelimelerle bütün bir nesil yetişmektedir. Şu hal
de bu kelimelerin hepsi bu neslin ilim lisanı ol-

• muştur. Bunları bir hamlede atmanın imkânı 
yoktur. Uzun sürecek bir tasfiyeye muhtaçtır. 
Ben bu yapılan kelimelerin hepsi iyidir, muvaf
fakiyetlidir, demiyorum. İyileri de var, fenaları 
da. Size bir misal arşedeyim: Tıp ıstılahlarının 
yüzde 40 ı muvaffakiyetlidir ve yerleşmiştir; 
bunları artık çıkaramazsınız. Nebatatta da % 60 
muvaffak olunmuştur, bu kelimeler de tutunmuş
tur, % 40 ı ise isabetli değildir. Hendesede, fel
sefede hemen hemen hiçbir muvaffakiyetli ıstılah 
yoktur. Onları büsbütün çıkarmalıdır. 

îlim lisanına yerleşmiş olanları, güzel öz Türk
çe ıstılahları çıkarıp yerine % 80 veya % 90 
Arapça kelimeleri koymak, eski Osmanlıca'ya 
rücu etmek demek olur. îlim dilimizde bugün kul
lanılan öz Türkçe kelimeler böyle ceffelkalem 
teşriî yolla atılamaz. Bir akademi kurulur, tasfi
ye işini o yapar. Bir akademinin, bir ilmî heye
tin kurulması zaruridir. Bu suretle diğer memle
ketlerin geçtiği yoldan geçmiş oluruz. Yoksa bir 
iki arkadaşın ifadesine bağlanıp hemen dil mese
lesini teşriî yolla halletmek doğru olmaz. Ben 
Aleksandır arkadaşımızı tebrik ederim. (Gülüş
meler) Alpiskender arkadaşımızı tebrik ederim. 
îki senedir çalışıyor. Fakat bu meselenin neticesi 
lüzumsuzdur, mevsimsizdir. 

Teklifim şudur: Dil meselesini teşriî yolla hal-
letmiyelim. Biz bugün bunu yaparsak 11 nci Mec-
I 

liste yeni neslin bugün bizim Anayasadan çıkar
dığımız öz Türkçe kelimelerin çoğunu tekrar Ana

yasaya koyacağı muhakkaktır. 
îki üç sene evvel tek parti devrinde Meclisin 

eski Anayasayı teşriî yolla değiştirmesi büyük 
hata idi. Şimdi biz bu hataya karşı bir protesto 
bir nümayiş olarak (Hayır sesleri) yine teşriî 
yolla Anayasayı kelime bakımından değiştirirsek, 
bu hataya yeni bir hata ile mukabeleden ibaret 
olur. 

Arkadaşlar, bu teklifi reddedelim, dil işini 
Akademiye bırakalım. Ancak bir akademi pey
derpey bu tasfiye işini yapsın. Aksi takdirde bir 
sene, iki, üç sene evvel yapılan hataya karşı şimdi 
ikinci bir hata yaparsak bu, ciddiyetten mahrum 
bir iş olur. 

Bendeniz şimdi bir önerge veriyorum, bu tek
lifin temamen reddedilmesini İstiyorum. 

Arkadaşlar, sözümü bitirirken Alpiskender 
arkadaşımız iki sene mesai sarf etmiştir, neticede 
iki yüzden fazla imza toplamıştır, ken
dilerini tebrik ediyorum, çünkü bu ağır bir iştir. 
Fakat burada anlıyamadığım bir mesele var, 
imza atanlar arasında, Osmanlı edebiyatı saha
sında yedıtulâ sahibi olduğuna inandığımız Fu-
ad Köprülü'nün imzasının da bulunması doğru
su hayretimi mucip olmuştur. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Acı duyuyoruz, 
acı! 

SADRI MAKSUDÎ (Devamla) — Arkadaş
lar, evvelâ temamiyle formül, şekil bakımından 
bu doğru değil, hiçbir zaman bir vekil hususi 
teşebbüs mahiyetindeki tekliflere imza etmez. Ve
kil olduğu için onun lâyiha şeklinde teklif etmesi 
daima mümkündür. Çünki kendisi Hükümetin 
bir âzasıdır. Ben Fuad Beyin buraya imzasını 
düşünmeksizin atmış olduğunu söyliyemiyeceğim. 
Düşünmeye vakit bulamamıştır diyaceğim. Belki 
imzasını Alpiskender'in ısrarı üzerine vermiştir. 
Bu şekilde imza atması bir vekil için hiçbir za
man doğru değildir. Teklifin mahiyeti bakımın
dan da Fuad Beyin bu teklifi imza etmesini doğ
ru bulmuyorum. Çünki ilim adamı olan Fuad 
Beyin dil meselesini teşriî yolla halletmeye te
şebbüsün doğru olmadığını bilmesi tabii olmalı 
İdi 

Dil ıslahı Atatürk'ün teşebbüsü ile başlamış
tır. Ben ancak bir Türk sıfat ve şerefiyle değil 
aynı zamanda Profesör sıfatiyle Ata 'nm eserle-
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rini objektif olarak tetkik etmiş bulunuyorum j 
ve onun için bu eserler üzerinde düşünmüşüm. 
Atatürk'ün her yaptığı teşebbüs bir deha eseri
dir. Onun büyük eserlerini şu veya bu adamlar 
anlamıyalbilirler. Atatürk înkilâbı bir kültür 
ve bir kül olarak yaşamalıdır. Bugün Anayasa 
hakkındaki teklifi kabul ederek Atatürk inkılâp
larına bir darbe indirmiş oluruz. (Gürültüler). 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Bravo! bravo! 

SANI YAVER (istanbul) — Asıl darbeyi 
sen yedin... 

SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Devamla) — 
Bıralk canım, biliyorum, Atatürk'ün en mü
him inkilâbı lisanımızda yaptığı inkilâptır, in-
kilâpların en mühimi şapka inkilâbı değildir. 
Atatürk'ün en mühim inkilâbı kültürümüz ba
kımından zaruri olan lisan inkilâbıdır. 

Lisan sahasında d» inkilâpçı Atatürk ne di-
^yor; Atatürk diyor ki : «Ülkesini, yüksek istik
lâlini korumasını bilen Türk Milleti dilini de 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.» 
Atatürk'ün sözü budur. Millet olmak ancak ül
ke sahibi olmakla kabil değildir, bunun yanın
da müstakil bir illim lisanı kurmak, kültür lisa
nına sahip olmak da lâzım. Bunun yolu yavaş, 
yavaş lisanı Türkçeleştirmekle (gerçekleşecektir. 
Biz bu kanunu kabul edersek Atatürk'ün lisan 
inkilâbı hakkındaki teşebbüsünü baltalamış ola
cağız. Atatürk inkilâbma karşı (hareket etmiş1 

olacağız. (Sağdan alkışlar). 
Ben ne alJkışa muhtacım, ne tatyibe... Ben (bu

rada muayyen bir dâvanın tarihinin mümessili 
olarak konuşuyorum. Yani tarihin mümessili ola
rak. («Yâ» sesleri) w Tarihin söyliyeceği sözleri 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Mevzua devam edin. 
SADRI MAKSUDI ARSAL (Devamla) — 

Arkadaşla^ ben bu teklifi kanuni Anayasa En
cümeninde müzakere edilirken komisyonda bir
kaç defa bulundum. Anayasa Komisyonu be-
nftn öteden beri çok takdir ettiğim memleketin 
iftihar ettiği (hukukçulardan terekküp ediyordu. | 
Onların zekâlarını, hukuk mantıklarını daima 
takdir etmiş bir adamım. Diğer taraftan sami-
in sıfatiylle bâzı edib ve roman yazmış arkadaş
lar da,bulunuyorlardı. Ben onların konuşma
larını dinledim, Hayretle müşalhede ettim ki, 
hukuık sahasında yeditulâ sahibi olmak, derin j 
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(hukukçu olmak, lisaniyat sahasında vukuf bah-
şettniyormuş. Ben orada hiçbir lisaniyata, lisa
niyatın elifbasına vâkıf olan bir adamın bile söy-
lemiyeceği şeyleri bizim hukukçuDarm ağzından 
dinledim. Keza anladım ki, edib olmak, roman
lar yazmak, lisaniyat sahasında hiçbir vukuf bah-
şetmiyormuş. Muhteva bakımından değil, lisan 
bakımından ne Anayasa Komisyonunu ve ne de 
Meclisi ben salâhiyettar bulmuyorum. (iSoldan, 
«Oooo» sesleri). Muhtevası bakımından diyorum, 
hukuk bakımından elbette salâhiyettardır. Fa
kat bu teklif bize Msan bakımından işlenmiş bir 
halde gelmelidir. Nasıl kimyadan haberimiz ol
mayınca, oksijen ve hidrojenin nelerle birleşin
ce neler husule geleceğine dair söz ve salâhiyet 
sahibi değilsek, aynı şekilde lisaniyat hakkında 
da karar vermeye katiyen salâhiyetimiz yoktur. 
Bu işi akademiye bırakalım. Bu tekllifi tereddüt
süz reddedelim. 

BAŞKAN — Halide Edib Adıvar. (Yok ses
leri). 

Yusuî Karslıoğlu. (Yok sesleri). 
Necip Bilge. 
NECİP BlLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, başka memleketlerin siyasi tarihinde, 
Parlâmento hayatında eşine rastlanmıyan bir 
mevzu karşısında bulunuyoruz. Bu mevzu, iç
timai hayatı tanzim eden bir kanunu, hem de 
Devletin siyasi yapısını, siyasi uzuvların kar
şılıklı münasebetlerini düzenliyen bir ana ka
nunu, düzme, uydurma olduğu pek de haksız 
olmıyarak iddia edilen bir dilden, yaşıyan dile 
daha doğrusu yaşıyan dil olduğu söylenen bir 

i şekle çevirmek meselesidir. 
j ıGerek teklif sahiplerinin, 'gerekse, Anayasa 

Komisyonunun gerekçelerinde bildirildiği üze
re bu teşebbüs, Esas Teşkilât Kanunumuzda, 
bugünkü ifadesiyle Anayasada esas bakımın
dan hiçbir değişikliği istihdaf etmemekte, mev
cut hükümlerin mâna ve mefhumları da her 
hangi ufak bir değişiklik dahi yapmaksızın, 
sadece Anayasa dilinin buıgün yaşadığı söyle
nen dile çevrilmesi gayesini gütmektedir. Bu 
teşebfbüs ve teklifin mucip sebebini de; 1945 te 
Halk Partisi iktidarı tarafından dil işlerine 
kadar sokulan Devlet otoritesinin ve siyasetin 
bu sahadan uzaklaştırılması ve böylece dil hür
riyeti üzerindeki siyasi baskının kaldırılması 
fikri teşkil eylemektedir. Bu fikir esasında tak-

I dire şayandır. 
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Dil işlerinin Devlet ve siyaset işleri olmak- [ 

tan çıkarılmasının doğru olduğu, çünkü, umu
mi mânada hürriyete olduğu kadar onun bir 
cüz'ü olan dil hürriyetine de baskı yapmanın 
demokrasiye ve Anayasaya uygun düşmiyeceği 
hususundaki görüşe tamamen iştirak etmekle 
beraber, 1945 te yapıldığı gibi bugün de Ana
yasada sadece dil bakımından yapılmak iste
nen bir değiştirme teşebbüsünün bizleri, fena 
olduğunu ileri sürerek kaçınmak istediğimiz 
bir yola götüreceğini belirtmek isterim. 

Eğer hakikaten mâna ve mefhumda en ufak 
bir değişiklik dahi yapılmak arzu edilmiyor ve 
bu düşüncenin de yüzde yüz tahakkuku isteni
yorsa, bunun çaresi şimdi yapıldığı şekilde 
1945 yılından evvelki ve sonraki metinlerin 
kelime ve ıstılahlarından bir halita yaparak ye
ni bir metin ortaya çıkartmak değil, fakat doğ
rudan doğruya ve sadece 491 «ayılı Kanun ve 
tadillerinin lafzıyla ve ruhiyle yürürlüğe kon
masını sağlıyacak bir tek kanun maddesi sev-
ketmekten ibarettir. Aksi takdirde başkaları 
için hatalı diye tavsif ettiğimiz bir yola kendi
miz de girmek gibi bir duruma düşmüş oluruz. 

Teklif sahiplerinin getirdikleri ve komisyon
ca da ufak tefek değişikliklerle kabul edilen 
metin bugünkü şekli ile bizi böyle hatalı bir yo
la götürmek istidadmdadır. Filhakika Devletin 
dil işine karışmasının doğru olmadığı iddia edi- I 
liyor, hem de mâna ve mefhuma dokunmamak 
şartiyle sadece ifade değişikliği yapılmak iste- I 
niyor ve bu değişiklik yapılırken 1945 ten ev
velki metne dönülmüyor da, o metnin kelime ve I 
ıstılahlarında eskimiş olanlar mevcuttur mülâ- j 
hazasiyle bunların yaşıyan dile intibak ettiril
mesi fikri ortaya atılıyor. (Teklif sahiplerinin 
tezkeresi, komisyon raporu). Bundan başka, ya
şıyan dile çevirme işi yapılırken de, 1945 te 
Anayasaya girmiş olan kelime ve ıstılahlardan 
35 - 40 kadarı yeni metinde de muhafaza edili
yor. Bu kelimelerin muhafazası lâzım değildir 
gibi bir iddiada bulunacak değilim. Fakat tek
lif sahiplerinin ve komisyonun hareket mebdei 
ile takip ettikleri yolun ve vardıkları neticenin 
birbirine uymadığını belirtmek istiyorum. Çün
kü, bu hareketimizle âdeta, Anayasa diline 
vaktiyle sokulmuş olan kelimeler arasında tu
tulan, tutulmıyan, Türkçe olan olmıyan gibi bir 
tefrik yapmış olduğumuzun farkına varmalıyız. 
Böyle bir ayırma yapmaya kalkarsak, işm için- | 
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den çıkamayız. Meselâ niçin eski metinde olmı
yan bölge kelimesi muhafaza olunmuştur da 
herkesin bildiği ve anladığı (güven) kelimesi 
yerine itimat tâbiri alınmıştır. Bunun gibi. Mese
lâ : (Bakanlar Kurulu) kelimelerini niçin kabul 
etmiyoruz?. Bunu; kestirmek imkânı yoktur. 

Arzetmek istediğim şudur ki, bizde Halk 
Partisinin takip ettiği yoldan yürümiyelim. 

Bu sözlerimize karşı, mevcut Anayasanın 
104 ncü maddesini ileri sürerek bu maddede ki 
«Türkçeleştirilmiş» tâbirinin dile hakiki ve mut
lak bir baskı yaptığını ve Anayasa diline gir
miş kelimelerden başkasının Türkçe olmadığı 
gibi bir mâna ifade ettiğini, halbuki yeni me
tinde böyle bir madde bulunmadığını hatırlata
caklar bulunabilir. 104 ncü maddeyi bu kadar. 
şekilperest ve inhisarcı bir zihniyetle tefsir et
mek doğru olmamakla beraber, bir an için bu
nun doğru olduğunu kabul ettiğimiz takdirde, 
bugünkü teklifi de aynı kusurla malûl olmak
tan kurtaramayız. Zira, yaşıyan dilin bugün 
müzakere etmekte olduğumuz metnindeki keli
meleri kabul etmiş olduğu ve eski ıstılah] an iı 
tutunmuş yeni kelimelerle değiştirildiği ge«*ek 
çede açıkça ifade olunmaktadır. Demek ki, ya
şılan dilin, hakiki Türkçenin 1945 metnindeki 
değil, yeni metindeki kelimeler olduğu dolayı-
siyle yine ifade olunmak istenmekte ve bu da 
1945 ten- evvelki metnin bâzı kelimeleri değiş-
ftrilmek suretiyle açığa vurulmaktadır. 

Bu kadar şekilperest olmıyalım arkadaşlar. 
Gerçi hukuk, esasında, içtimai münasebetleri 
tanzim eden kaideler mecmuası olmak itibariyle 
bir şekil külliyatı olarak vasıflandırılabilir; 
fakat her hanfi bir kaideyi koyarken veya onu 
tefsir ederken, o kaidenin düzenlemek istediği 
hâdiseden tamamen bihaber görünerek sadece 
şekle saplanmak doğru olmaz. Bu mevzu hak
kında diyebiliriz ki, Türkçeyi Anayasanın dili 
içerisinde dondurmak kadar hatalı bir telâkki 
olamaz. 

Cemiyetimizin bugün esas bakımdan ele alı
nacak birçok meseleleri dururken, tek partili 
pir devrin zihniyetine göre ayarlanmış olan Ana
yasamızın çok partili devre intibak ettirilmesi 
içm emek harcanması gerekirken, bunları, kı
sa zaman için dahi olsa, bir tarafa bırakarak 
bir kanunun sadece şeklinin değiştirilmesi üze
rinde ısrar etmek ve emek harcamak beyhude 
değilse bile verimsiz bir çalışma olacaktır. 
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Hatırlanacağı üzere sırf ifade .şekline taallûk 
eden ıbu değişme teşeibbüsü bugünkü neticeye 
ulaşmaık için bir seneden fazla bir zaman sarfı
nı mucip olmuştur. Esasa ait bir değiştirme te
şebbüsünün bundan daha az bir zaman alaca
ğı düşünülemez, düşünülmemelidir. 

Anayasanın esasından değiştirilecek nokta
ları bulunduğu meselesinde de hemen hemen it
tifak halindeyiz. Sayın Başbakan da bu mev
zuun 1953 yılında ele alınacağını ifade ettiler. 
o halde şekil ve üslûba ait düşüncelerimizi de 
esasla birlikte ortaya koyarsak daha rasyonel 
bir iş yapmış oluruz. Bugün şekil üzerinde 
duralım, sonra da esası düşünürüz şeklindeki 
bir noktai nazar hem mükerrer bir emek sarfı 
bakımından, hem de Anayasada istikrar temini 
bakımından hatalı sayılmak gerekir. Filhaki
ka, Anayasa'da böyle sıık sık değişiklik yapma 
teşebbüsleri, genç demokrasimizi zedeliyeibilîr. 
Bu itibarla, esasla hiç ilgisi bulunmıyan bir şe
kil ve üslûp değişikliğini tasavvur etmemek, 
böyle bir tasavvur akla gelse bile bunu esasa 
tercih ederek öne almamak gerekir. Kalbul 
edildiği takdirde böyle bir şekil değişikliğinin 
esasa ait tadilleri belki de uzun bir müddet için 
geciktireceğini hatırdan çıkarmamalıyız. 

Umumi mahiyette arzettiğim bu mülâhaza
ları burada keserek şimdi tasarıyı daha yakın
dan tetkika girişebiliriz. 

Deniyor ki, « 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu ve tadilleri baki kalmak üzere, mâna ve 
mefhumunda bir değişiklik yapmaksızın ilişik 
metin kaJbul olunmuştur ». 

Teklif sahipleri ve komisyon, metinde yapı
lan ifade değişikliklerinin mâna#ve mefhumuna 
tesir etmiyeeeğini ne kadar iddia ederlerse et
sinler, kelime ve tâbirlerin değişmesi ilk met
nin mâna ve ruhuna da ister istemez tesir ede
cektir. Halk Partisi tarafından yapılıan deği
şiklik sırasında bu iddia ortaya atılmıştı. Mec
lis faaliyetlerimTzde bu iddianın doğru çıkma
dığını, küçük de 'olsa bâzı farkların husule 
gekniş olduğunu yakından görmüşüzdür. On
lar için varit olan bu hatanın bizim için varit 
olamıyacağmı önceden iddia edemeyiz. Hata 
ve nisyan insanlar için mukadderdir. Zaman 
içinde kelimelerin mânalarında da farklar hu
sule gelebileceğinli unutmamak gerekir. 

Şimdi vereceğim misaller, yeni hazırlanan 
metinde de bâzı mâna farkları vukua gelmiş ol-
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, duğunu gösterecektir, yapacağımız müzake

relerde mevcut farklardan bâzılarının gide
rilmesi belki mümkün olur. Fakat daima bir 
fire payı 'bırakmak ve yine mâna farkları mey-

I dana getirebileceğini göz önünde tutmak lâ
zımdır. 

Müsaadenizle, en hafiften başlıyarak elimiz
deki metinde mevcut ayrılıklar üzerinde bir 
nebze duralım : 

A) Bâzı maddelerin fıkra adedi değişmiştir. 
13 ncü madde 491 sayılı Kanunda 5 fıkra oldu
ğu halde yeni metinde iki fıkradır. 7, 34, 35, 44, 
68, 102 nci maddelerde de durum buna benzemek-

I tedir. Buna mukabil aslındaki fıkra adedi fazla-
j laştırılmış maddeler de vardır. (17 nci madde). 

Bir fikrin kanun maddesi içerisinde cümle veya 
fıkra olarak yazılmasının mânada fark husule 
getirmiyeceğini iddia edenler belki bulunabilir. 
Fakat kanunun tatbikatında bulunmuş olanlar 
pekâlâ bilirler ki, bir fikrin müstakil bir fıkra
da veya diğer cümleler arasında izah edilmesi 
mânaya çok zaman tesir eder. 

B) Bir hüküm, içerisinde (veya) üerine (ve) 
kullanılması da mânayı değiştirebilir. Meselâ 49 
ncu Maddede (izinli veya özürlü) vekile demek 
gerekirken (izinli ve özürlü) vekile denmiştir. 

C) Bâzı maddelerin ifade tarzı, tetkik sıra
sında 1945 ten evvelki metnin değil de, kusurlu 
görülen 1945 metninin esas tutulduğu intibaını 
uyandırmaktadır. 

I Meselâ, 491 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
son cümlesi (makarrı Ankara şehridir) diyerek, 
şehir kelimesini de ihtiva ettiği halde yeni metin 
sadece «Merkezi Ankara'dır» demektedir. 1945 
metninde de «Başkent Ankara'dır» denmiştir. 
Mâna ve mefsumdâ bir değişiklik yapılmaması 

{ iddia olunduğuna göre (şehri) kelimesini kaldır
maya hakkımız yoktur. 

Bundan başka dördüncü maddenin eski met
ninde (0) kelimesi bulunmadığı halde, 1945 te 
konulmuş olan bu zamir yeni' teklif te muhafaza 
edilmiştir. 

D) Yeni metnin ifade ve ıstılahlarında bir 
ittırat yoktur. 

1. 16 nci maddede «yemin ederim» denildi
ği halde 38 nci maddede «söz veririm» denmiştir. 

I 2. 19 ncu maddede (Tatil) kelimesi kullanıl
mış, 14 ncü baddede ise tatil yerine araverme 

I denmiştir. 
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3. 29 ncu maddede (ölüm) kelimesi, 33 ncü I 

maddede (Vefat) kelimesi kullanılmıştır. 
4. Birçok yerlerde başkan kelimesi kullanıl

dığı halde, 61 ve 62 nci maddelerde (Reis) tâbiri 
geçmektedir. 

5. Eskiden (Dahilî Nizamname) ve 1945 
metninde (içtüzük) 'denilen şey yeni metinde 
«İç Nizamname» midir, Meclis Nizamnamesi mi
dir, yoksa sadece nizamname midir? 21 nci mad
de sadece nizamname, 22 nci madde ise Meclis 
Nizamnamesi demektedir. 

BAŞKAN —• İki dakikanız kalmıştır. 
NECİP BİLGE (Devamla) — Sadece oku

muyorum, izah ediyorum, ve notlarıma bakıyo
rum. 

6. 31 nci maddedeki (Vazifei riyaset) sa
dece (vazife), olarak yeni metne geçmiştir. 

E) Mânaya zı/mni bir şekilde tesir edecek 
bu gibi kelime farklarından başka, ilk oku
nuşunda sarahaten ba^ka mânaya gelecek ke
lime değişiklikleri de olmuştur. 

1. Yedinci madde Meclisin murakabesi 
bahsinde, Hükümeti gerek murakabe, gerek
se düşürme bakımından ihtiyar ifade eden (ede
bilir) kelimesini kullandığı halde, yeni me
tin murakabede lüzumu ve düşürmede ihtiyar 
mâansmı verecek şekilde kaleme alınmıştır. 

2. 12 nci madde aslında, (ecnebi hizmeti 
resmiyesinde) bulunanlar tâbirini kullandığı 
ve (Devlet) kelimesini ihtiva etmediği halde 
yeni metin Devlet tâbirini de ilâve eylemiştir. 
Bu ilâve de ihtilâflara yol açabilir : Meselâ Pa
palık bir Devlet midir, onun hizmetine giren 
bir Türk, milletvekili seçilebilir mi, seçilemez 
mi? Papalığın Devlet olup olmaması meselesi 
devletler hukukunda ihtilaflıdır. 

3. Milletvekilliği dokunulmazlığını ilgilen
diren 17 nci maddenin aslında mevcut «izhar» 
kelimesi, yeni metne «izah» şeklinde geçmiştir. 
Milletvekilleri Meclisin içindeki beyan ve mü
talâalarından ve reylerinden ve bunların dışar-
da izharından sorumlu olmadığı hakkındaki 
madde yeni metne izahından şeklinde geçmiştir. 
Bunun da mânaya büyük tesir yapacağı mey
dandadır. 

4. 62 nci maddede ledeliktiza tâibiri var
dır. Onun yerine maddenin yeni metni sonun
da «gerektiğinde» denmiştir. Yani iki tâbir 
hem değişmiş, hem yer değiştirmiştir. Aslın
da ledeliktiza tâibiri (reyi hafi); tâbirinin yanı- I 
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na konmuştur. Halbuki yeni metinde (kurul
ması gerektiğinde bu Divan) demek suretiyle 
(kurulması gerektiğinde) ifadesi Divanla alâka-
landırılmıştır. Yüce Divan yahut Divanı Âli 
meselesi. O halde gerektiğinde tâbiri divan ke
limesinin yanibaşmda geçtiğine göre acaba 
divana mı matuftur, yoksa reyi hafiye mi ma
tuftur bu anlaşılamamaktadır. 

Bu hususu maddelerin müzakeresine geçti
ğimiz takdirde tekrar ele alabiliriz. 

5. 64 ncü maddenin eski metni Yüce Di
vandaki savcılık vazifesini savcıya değil, sav
cılığa verdiği halde yeni metinde bu vazife 
başmüddeiumumiliğe değil, başmüd'deiumumi-
ye tanınmıştır. İki tâbirin mânaları arasında 
ayrılık vardır. Vazife başmüddeiumumiye ait 
olursa muavinler onun yerini tutamazlar. Fa
kat vazifenin müddeiumumiliğe verilmiş olma
sı halinde ve bir engel çıktığı takdirde muavin
ler onun yerini tutabilirler. 

6. 82 nci maddenin son fıkrasının aslında 
mevcut olan (şahsa ait olarak) tâbiri yeni met
ne konmamıştır. 

f) Yeni metinde bâzı üslûp hataları da var
dır. 

' Meselâ 51 nci maddede idari dâva ve ihti
lâflara bakmak ve halletmek tâbiri geçmekte
dir. İdari dâvalara ve ihtilâflara bakmak tâbi
ri doğrudur ama «Dâva ve ihtilâflara halletmek» 
tâbiri doğru değildir, yanlıştır. 

60 nci maddede «dâvaları görmek» tâbiri 
kullanıldığına göre burada da «İdari dâva ihti
lâfları görmek ve halletmek» denebilir. 

Bundan başka 103 ncü maddede «ihmal ve 
tatbik» kelimeleri için «alıkonamaz» şeklinde bir 
tek fiil kullanılmıştır. Halbuki ihmal için alıko
namaz fiili uymuyor, «ihmal edilemez ve tat
bikten alıkonamaz» demek gerekiyor. 

Hulâsa olarak arzedeyim ki, tuttuğumuz yol 
hatalıdır. Türk diline Anayasa yolu ile sokul
muş olan baskıyı kaldırmak için 4695 sayılı Ka
nunu kaldırmak kâfidir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunundaki dilin ağdalı ve eski olduğu düşü
nülüyorsa ki, bendeniz bu kanaatteyim, esasa 
ait değişiklikle birlikte ifade ve üslûp mesele
sinin de ele alınması uygun olur. Tekrar ede
yim, muhakkak 1945 yılında konmuş olan ka
nunla Türk diline kadar sokulmuş bulunan si
yasi baskıyı kaldırmak istiyorsak bunun yolu, 
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her iki metinden bir halita yaparak yeni bir me- | 
tin çıkarmak değil, 1340 tarihli Teşkilâtı Esa
siye Kanununu değiştiren 4695 sayılı Kanunu 
bir tek madde ile ortadan kaldırmaktan ibaret
tir. (Alkışlar) Bu yol, belki Anayasanın esas 
bakımından ele alınmasını da çabuklaştırır. 

VASFÎ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Muhterem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi 
bir teklif karşısmdadır. Anayasanın içinde uy
durma kelimelerin bulunduğu söylenerek bunun 
kaldırılması istenmektedir. Bu hususta söz söy-
liyen arkadaşlar sadece hukuki sahada kalma
yıp bunun biraz akademik taraflarına da taş
maktadırlar. Ve meselenin izahı için bu husu
su biraz da zaruri görmektedirler. Bendeniz ı 
böyle bir sahaya taşmaktan korkuyorum. Bu
nunla beraber izahlarımızın mesnedi olmak üze
re bu hususta kısaca bir iki söz söylemek için 
müsaade etmenizi istirham ederim. Evvelâ şu
nu arzedeyim ki, Türk milletinin canlı ve klâ
sik bir dili mevcuttur ve bu bin yıldan beri mev
cuttur. Bu dille Türk halkı arasında 500 yıl 
okunan şaheserler yazılmıştır. Bir Türk dili 
vardır, bunun dışında bir dil aramıya ihtiyaç 
var mı, yok mu? Yalnız şu noktayı belirtmek 
lâzımdır ki, tarihimizin bâzı devirlerinde mil
letçe kullanan canlı Türk dilinden başka bir 
okumuşlar yazı dili teşekkül etmiştir. Tanzimat-
tan sonra, hattâ Meşrutiyetten sonra devlet mü
esseseleri Osmalı imparatorluğunun okumuşlar 
sınıfı tarafından icat edilen bu yazı dilini az-
çok tevarüs etmiştir. Buna reaksiyonlar da gös
terilmekle beraber, canlı halk. dilinden birçok 
kelimeler alınıp zaman zaman dilimize normal 
bir seyir takip ederek yerleşmekle beraber, mil
letin dili olmıyan yazı diline Cumhuriyet dev
rinde foultunan hükümetler dahi az, çok tevarüs 
etmişlerdi. Cumhuriyeti ilân ettiğimiz zaman
larda memleketimizde bir dil meselesi mevcuttu. 
Cumhuriyet inkılâbı sadece bir siyasi inkılâp ol
mayıp milletin birçok içtimai sahalarını da içi
ne alan bir hareket olduğu için, dil de bundan 
dışarı çıkamadı. Ve gayet tabiî olarak bir dil 
meselesiyle karşılaştık. Gerçi milletin ıçok tabiî- I 
leşmiş, eski Osmanlıcaya nazaran sadeleşmiş, can
lı ve mükemmel bir dili vardı. Fakat bu daha 
çok konuşma ve edebî eser dili idi. ilim saha- I 
sında kullanılan birçok yabancı kelimeler vardı. 
Meselâ ilkokullarda dahi Türk çocuğu birtakım 
fennî dersleri okurken hiç anlamadığı ve, anlıya- | 
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mıyacağı kelimelerle karşılaşıyordu. Meselâ: 
Zuvüeuhülkesîre, zuerbaatüladla, rüsgulyed 
müştülyed, esabiülyed. Bunları ilkokul ve 
ortaokul talebeleri okurdu. Dilimizde buna ben
zer birçok tâbirler vardı. Bunların zaten halk 
dilinde yeri yoktu. Osmanlıcaya, okumuşlar sı
nıfı tarafından zorla getirilmişlerdi. Bunların 
karşılığı halk dilinde mevcuttu. Binaenaleyh 
bize bir iş düşüyordu. Meclis sıfatiyle değil, 
Devletin bir müessesesi sıfatiyle ilgili kültür 
makamları tarafından yapılması gereken bir iş 
düşüyordu. Bu gayet tabiîdir. Yani milletin 
dillini kullanmak. Millet tarafından bilinmiyen, 
öğrenilmesi kolay olmıyan, milletin malı olmı
yan kelimeleri çıkarıp yerine millet tarafından 
kullanılmakta bulunan canlı kelimeleri koymak. 
Bu öyle bir realitedir ki, bunu dünyada hiç kim
se itirazla karşılamadı, karşılamasına da imkân 
yoktu. Bu hareketler yapılmakta iken kendili
ğinden, dil sahasında birtakım siyasi hareketler 
görülmeye başladı. Bu değiştirmelerin hududu 
genişletildi. Meselâ «esabiülyed» el parmakla
rı yerine idi. Buna kimse bir şey demedi. «Zu
vüeuhülkesîre» kelimesi kaldırıldı, yerinene kon
sa ondan iyidir. Türk dilinden gelme birçok 
kelimeler kullanılabilir. Dilde milDete malolmı-
yan kelimelere tasarruf mümkündür, ilmî bir 
realitedir. Millete malolmıyan birtakım ilmî ke
limeler vardır. Bunlara tasarruf edebilir. Mil
letin geniş kitlesi bunu kullanmaz, ilmî mef
humdur. Eğer o mefhum bizde doğdu ise keli
me bizimdir. Bizden bütün dünyaya yayılmış ve 
kullanılmakta olan kelimeler vardır, bunDarı 
kullanmak icabeder, Bazan bütün dünya dille
rinde yeni kelime aynı şey için kullanılmakta
dır, bize de gelmiştir. Artık bizim kelimemiz 
olarak kullanılabilir. Buna denilecek bir şey 
yoktur. Buna mukabil «âkilüllühum, zuvüeuhül
kesîre» gibi kelimeleri değiştirmek zaruri olmuş
tur. 

Sonra yalnız bu kelimeler değil, bütün ke
limeler üzerinde de o zaman üç grup ayrı fikir
de idiler; kelimeleri asıllarından alalım diyenler, 
kökü yabancı olan bütün kelimeleri Türk Dili 
Gramerinden çıkaralım diyenler, bir de bu işi 
hemen yapalım diyenlerin karşısında, zamana 
bırakalım diyenler mevcuttu. Zamanla dile mal-
olan kelimeler belli olur. Zaman dilde yaşıyan, 
ölen kelimeleri tesbit eder. Fakat gramer kitabı 
yazmaz, sözlük yapmaz, Zuyücu'hülkesîreı, rüsgul-
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yet, müçfcttlyet kolay kolay kaldırılamaz. Kaldı
rılan da geç kaldırılır. Bir inkılâp memleketi, 
müspet realitelere dayanarak küçük rötuşlar yap7 
mak durumundadır. 

Ancak bizim memleketimizde bu iş;'arzetti-
lim gibi, gayet müfrit, dilimizde yaşıyan bütün 
yabaneı kielimeleri, bize tamamen mal olan, köylü 
tarafından da bilinen kelimeleri kaldırmak iddia-
siyle ortaya atıldı. Bütün bu mücadeleler Meclis 
dışında ve yıllardan beri yapılıyordu. Meclis, 
gruplardan birisinin fikrini benimsedi, bütün 
kelimeleri ana dil köklerinden getirmek iddiasın
da bulunan grupun fikrini benimsedi. Bu grupun 
fikri, ilmen ne dereceye kadar isabetli idi, mem
leket hayatına ne dereceye kadar mutabık idi, 
memlekette ne dereceye kadar taraftarı vardı? 
Buıüâr~#8şmıülmeksizin bir grupun fikri benim
sendi ve ona göre bir anayasa yazıldı. Anaya
saya möletin malı olmıyan, millet taraf nidan 
kullanılmıyan birtakım kelimeler de girdi. 

Yapılan iş isabetli mi idi, değil miydi? Hayat, 
Uim ve realite bakımından ya isabetli idi, ya 
isabetsiz idi. İsabetli olsa dahi hukukan yanlıştı. 
Çünkü B. M. Meclisi dil yaratmaz, hiçbir demok
rasi memleketinde Millet Meclisi bir dil kabul 
edip o dille kanun yazmaz. Dışarıcja iddiası hali 
münakaşada olan ve muhakkak ki, çok ekalliyette 
kalan bir grupun dilini Millet Meclisi benimse
yip ona göre hareket etmez, dil yapmaz, kelime 
koymaz. Binaenaleyh Büyük Millet Meclisi şu 
hareketinde en isabetli grupun fikrini dahi kabul 
ederek ona göre hareket etseydi hukuki hatası 
yine hukuki hata idi. Bu itibarla tarihen vazıh, 
itirazsız açık, sarih bir hukuki hata karşısındayız. 
Bu hukuki hata, diğer bakımlardan ne dereceye 
kadar isabetlidir, bunu da tahlil etmezsek zanne
derim ki, hukuki izahımız da noksan kalır. Onun 
için yüksek müsaadenizle bu hususa dair de bir . 
iki fikir ilâve edeceğim: 

İsabetsizdi; birkaç bakımdan isabetsizdi: Ev
veli ilim bakımından isabetsizdi. Bu yakınlarda 
da şahit olduğunuz ve olacağınız gibi bu hareket. 
ilini iddiasiyle ortaya çıkmıştır. 

Şimdi de müdafaa edilirken, ilme dayanılarak 
âdefa karşımıza büyük bir kuvvetle çıkanlar 
müşahede olunabilir. Halbuki hareket, ilim ba
kımlıdan yanlıştı. Zira ilim nedir? Hayatın di
şindi îörşey midir? 

B$ml MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Cehli» aksi.. 
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VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Devamla) — 

İlmin ve cehlin ne olduğuna, muhterem üstadı
mızın müsaadeleriyle şimdi temas etmek-arzu
sundayım. Hiç şüphe yoktur ki, ilim, cehlin ak
sidir. İlim hayatın neticei tabiîyesi olarak hayata 
hizmet edicidir, hem de realitelerin tescili ve 
kanunlarının bulunmasıdır. İlim icat etmez, tes
cil eder. (Bravo sesleri) İlim hiçbir zaman ha
kikati icat etmiş değildir; hakikatlar ezelî ve ebedî 
tabiatın bünyesinde mevcuttur. İlim bunları 
ifşa eder ve tescil eder. (Bravo sesleri) 

Türk dili üzerinde ilmin yapacağı da şıudur: 
Bir millet var, canlı bir millet! Bu canlı millein 
canlı bir dili var. Kütüphaneler dolusu, yanmasına, 
yıkılmasına, mahvolmasına rağmen, umman gibi ki
tap var memleketimizde. (Soldan bravo sesleri) Bu 
kitaplar ne ile yazılmış zannederler? Osmanlı'ca 
mı ? Asla. Osmanlıca bu ummanın içerisinde kü
çük bir koldur. Türk Milletinin bin yıllık canlı 
bir dili vardır. İlim iddiasında bulunan muhte
rem zevatın ilk işi bu realiteyi tesbit ve tescil 
etmekti. Halbuki, bizim ilim iddiası ile ortaya 
atılan dilci arkadaşlarımız bu milletin dilini 
bulmaktan bir hayli uzaktırlar. (Soldan alkış
lar, bravo sesleri) içlerinde - muhterem üstadı
mızı kasdetmiyorum - Türkçe'yi konuşamıyan, 
bilmiyen kimseler çoktu. «Kelâmından olur ma
lûm kişinin kendi miktarı.» 

SADRI MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Şi
veden de bahset, şiveden. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Devamla) 
— Şiveden de, emirleri mucibince bahsederiz. 

Aziz arkadaşlar, bu şekilde dilcilerimiz büyük 
realiteyi; büyük Türk milletinin Türk dili rea
litesinin canlı bünyesini müşahede edip tesbit 
edeceklerine yanlış yola gittiler, uydurdular. Bu 
uydurdular sözünü birkaç dakika sonra senetle
riyle, vesikalariyle huzurunuzda ispat edeceğim. 
(Soldan bravo sesleri). 

Demin «gidilen yol yanlıştır, efendim, ilini 
telâkkilerine o kadar saplanmıyahm, şudur bu
dur, aksi de vardır, olabilir, saplanmak doğru 
değildir.» 'denildi. Fakat realite her zaman rea
litedir, aklı selim her zaman aklı selimdir, ilim 
de bir miktar aklıselimdir. İlmin verdiği şeylerden 
birisi dil hususunda şudur ki dil teşekkül eder, 
teşkil edilmez. Üstadımızın bütün ilmî iddiala
rına rağmen dil teşkil edilmez. Dünyada dil teş
kil edildiğine, dair bir misal yoktur. Eğer teşkil 
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edilen dil yaşasaydı Osmanlıca yaşardı. Son ke
malinden sonra, Türk dili daha eskidir, bin yıl
lık Türkçe içinde bir küçük Osmanlıca Devletin 
bütün iltizamlarına rağmen mahdut bir zümre 
içinde yaşamış ve bugün ölmüştür. Eğer uydur
ma dil yaşasaydı Osmanlıca yaşaTdı, çünki üze
rinde bugünkü dilcilerden çok daha büyük7 mü
tehassıslar çalışmışlardı. İlmin kabul ettiği şey, 
dil bir hayatiyettir, bir ırmaktır, o keüdi yatağını 
akışına göre kendi tanzim eder. Hiç kimse bu 
ırmağı ben buradan çevirip, şuradan akıtaca
ğım, diyemez, dese de boşunadır. İçtimti kanun
lar da tabiî kanunlar gibidir. Nasıl yağmuru 
tersine yağdırmak, taşları yerden göğe- doğru 
uçurmak imkânı yoksa, bir dili de o mecradan 
bu mecraya çevirmek, sen benim keyfime göre 
yol takip edeceksin demek mümkün değildir. De
nemez ; mi? Denir ama, Sultan İbrahim'ce, Ne-
ron'ca bir hüküm olur. Ve zulüm olur! 

Aziz arkadaşlar, ilim bakımından uydur
ma dilin kabili müdafaa tarafı yoktur. Alman
lar, Macarlar dil yapmıştır. Almanlar millî kök
ler üzerine, Macarlar da bu esaslara göre dil 
yapmışlardır. Fakat Fransızlar muhtelif usul
lerle dillerini tesbit etmişlerdir. İngilizler de 
Anglo - Sakson ve Germen köklerini bir araya 
getirerek dil yapmışlardır. * 

Almanlar dil yaptıkları yani dillerini tesbit 
ettikleri zaman bizim bugünkü durumumuzda de
ğildiler. Bizim bin yıllık ilim ve edebiyat mazisi 
olan kelimelerimiz vardır. Başka milletler dil 
yaptıkları zaman memleketlerine ilim yeni giri
yordu, mefhumları yoktu. Bizim hususiyetleri
miz mutlaka onlara benzemeli ki onlardan ilham 
almak doğru olsun. İlim bakımından bu işin mü
dafaası kolay değildir. 

Bir iddia da işin milliyetçilik tarafıdır. Bu 
cereyan sözde milliyetçilikten gelir. Bu çok şa
yanı dikkat bir iddiadır, tetkika muhtaçtır. 
. Orada da realite şu olmak gerek : Millî dil 

dediğimiz şey, millî kökerin üzerinde aranan, 
bulunan, kurulan, uydurulan bir dil midir, 
yoksa milletin kullandığı canlı dil midir? Hiç 
şüphe yok ki, millî dil, kelimenin bütün şümu
lü, mefhumu ve ifadesiyle milletin kullandığı, 
konuştuğu dildir. Binaenaleyh eski asırlarda, 
bundan 500, 800, 1000, 2000 sene evvel bu mil
let tarafından kullanılmış terkedilmiş bir ke
lime, ölüdür. Bugün millet hangi kelimeyi 
kullanıyorsa, o kelimeyi beşikte yatan çocuk 

anasından duyuyorsa, o da kendi anasmdan 
duydu ise, bu kelime millî kelimedir, millî dil
dir. İlim, hayat ve realite bakımından karşı
mızda ölçü budur. Aksi takdirde nereye ka
dar gideceğimizi tâyine imkân yoktur. Ve o 
kadar belagatla ispat mümkündür ki, bugün 
Türk dili dünyanın en kabiliyetli dillerinden 
birisidir. Türk dili için bir komisyon toplansa, 
asla bir yabancı kelime bulunmaksızın bir na
zari dil teşkil etmek mümkündür. Fakat oy 
milletin dili değildir, uydurma dildir, Bütün 
milletlerin dillerini de böyle yapmak mümkün
dür. Birçok milletlerin dilleri söz üretmeye 
müsaittir. Almaneada hiçbir yabancı dile 
rastgelmeksizin, bir yepyeni Almanca türet
mek, muazzam dil ummam uydurmak mümkün
dür. Fakat bu Almanca dil sayılmaz, Alınan
larda bir ata sözü vardır, der ki (yabancı ke
limesiz hiç bir dil olmaz). En millî dilin ata-
sözüdür bu. 

Bir kere, millî dil, millî kökler üzerine 
uydurma dil değildir. Milletin kullandığı dilin 
canlı dil olduğunda ittifak etmek zaruridir. 
Millyet iddiasiyle bir dil uydurmaya çalışmak; 
ananın, babanın bildiği kelimeden evlâdı mah
rum ederek «nesiller arasına uçurumlar açmak 
ne dereceye kadar milliyettir? (Sodan: Bravo 
sesleri, alkışlar). Milliyeti bir ruh olarak ka
bul ettiğimiz takdirde, milliyetçilik iddiasiyle 
ortaya atılan bu cereyanın milliyeti kökünden 
baltalıyan bir cereyan olduğunu itiraf etmek 
lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar; bu dil inkılâp bakımından 
da. müdafaa edilmektedir. Dil inkılâbı yapıl
mıştır, inkılâp bakımından da bunların yapıl
ması lâzımdır. Bu bakımdan da iddia şayanı 
tenkiddir. Atatürk birçok inkılâpları hızlan
dırdığı zamanlarda inkılâplar tarif edilmiştir, 
bu tarif kısmen bize mahsustur, fakat isabet
ten uzak değildir. 

İnkılâp şöyle tarif edildi; bu bence de doğ
rudur : Eskiyi, kötüyü, zararlıyı kaldırıp ye
rine yeniyi, iyiyi, faydalıyı koymak. Güzel. 
Dil inkılâbını bu şekilde yapalım; beraberiz. 
Eskimiş kelimeleri kaldıralım. Eskimiş keli
me nedir? (Meselâ (tamu) kelimesi. Bugün 
muhalefet neşriyatında bâzı yerlerde gördüm, 
bu kelimehin tam karşılığı Cehennemdir/ Bu 
kelime Türkçedir. Fakat ölmüştür,' ımillet bu-
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nu kullanmış kullanmış, bugün öldürmüştür. 
Yerine Arapça olan (Cehennem) kelimesini koy
muştur. Artık Cehennem kelimesi Türkçedir. 
tstimal kelimesi Arapçadır, fakat eskimiştir, 
tescil ediyoruz : Bunun yenisi (kullanmak) tır. 
«Kullanma» yi koyduk, «istimal» i attık. Bu
na hiç1 diyecek yoktur. Buna benzer bütün ke
limeleri değiştirmek bizler için bir vazifedir. 

Antrparantez şunu arzetmek istiyorum: 
Bâzı muhaliflerimiz dil işinde bizi geriye doğ
ru gitmekle itham ediyorlar: Asla. «Zuvücuhül-
kesîre» gidecektir. «İstimal» gidecektir. Pos
tanelerde, istasyonlarda, belediyelerde yazılan 
«tathirat» gidecektir. Fakat yerlerine «kullan
ma», «temizlik» ve saire gibi canlı, millete 
malolan kelimeler konacaktır, uydurmalar kon-
mıyacaktır. İnkılâp bakımından müfrit cere
yan «kitabı» kaldırıp «beti» dedi. Arkadaşlar, 
«'beti» kelimesi 14 ncü asır Türk dilinde kulla
nılmıştır, büsbütün uydurma değildir. Türk 
Milleti bundan 5 - 6 asır evvel bu kelimeyi kul
lanırdı, fakat sonradan terketmiştir, yerine 
«kitabı» koymuştur. «Kitab» ı söz söyliyen ço
cuktan en ihtiyar Türke kadar bütün millet bi
lir. Kitabı niçin bırakıyoruz? Yerine (beti) yi 
koyarsak bunu bir tek Türkün anlamasına im
kân yoktur. Millete malolmuş kitap kelimesi
nin bu dile ne zararı vardır? Kitaba beti de
menin bilâkis inkılâp cephesinden müdafaa edi
lecek tarafı yoktur. Dile maledilecek kelime
ler halktan gelir, zamanla işlenir ve dile malo-
lur; yoksa kelimeler icat edip, kanunlaştırı-
lrp dile maledilmez. Yani kanunla yeni kelime 
icat edilip onunla yazı yazılmaz, ancak dilde 
yaşıyan kelimelerle kanun yapılır. 

Burada tasrih edeceğimiz bir nokta var
dır : Bu işi bir inkılâp mevzuu sayarak bilhassa 
Atatürk'e bağlıyarak karşımıza müdafaaya çık
mak.. (Soldan; partizanlık sesleri) Aziz arkadaş
lar, Atatürk'ün şahsiyetini ve prensiplerini ben
deniz huzurunuzda şerhetmekten teeddüp ederim. 
Bunu bütün dünya bilir. Atatürk cebirle, kanun
la bir dil meselesini ortaya atmış mıdır? Asla.. 
Atatürk bütün içtimai gidişleri gördüğü gibi, dil 
gidişini de çok güzel görmüştür. Yeni harfler, 
Atatürk'ün dâhiyane hareketlerinden birisidir, 
çok hayırlı olmuş, büyük inkilâplârımızdandır, 
dili, kendi kıymetini kavuşturmak için Atatürk'
ün r müspet bir fikridir. O fikir şu idi: Kullaml-
mıyap, ölü, kötü, eski Arap, Acem ve Osmanlı 

. 1952 O : 1 
kelimelerini çıkarmak, gramere yabancı dilin de
ğil, Türk dilinin hâkim olması, Türk dilinin 
kendi hâkimiyetini elde etmesi. İddia budur. Yok
sa Türk kelimelerini atıp da yerine uydurma, 
millet tarafından bilinmiyen kelimeleri almak 
değildir. Atatürk bu dil işinde mütaaddit etüd-
ler ve bir çok araştırmalar yapmıştır. Bunlar ta
mamen araştırma mahiyetindedir. Atatürk'ü bi
lenler, burada onu yakından tanıyanlar vardır, 
kendisi bu meseleyi ortaya atar, kendi fikrini söy
lemez, dört yandan o mesele hakkında ileri sürü
len fikir ve mütalâaları dinler, bu suretle hem 
arkadaşlarını tanır, hem de o mevzu etrafında 
aydınlanır, neticede kendi fikrini söyler ve en isa
betli fikir onun fikri olurdu. Taharriyatı esna
sında mütalâalarını aldığı kimselerin fikirleri o 
mevzuda kendi fikrinin isabetsizliğini meydana 
çıkarırsa kendi fikrini hiç mevzuubahis etmeksi
zin dahi bu hürriyetten vazgeçerdi. Bu zat bü
yük bir adamdı, araştırıcı bir adamdı, hakikat 
peşinde koşan dâhi bir adamdı! Türk dili peşinde 
de hakikat sahasında koştu. 1945 Anayasa dili
nin Atatürk'e mal edilmesi asla varit değildir. 
(Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

Atatürk'ü yakından tanıyanlar, bunun için 
fıkralar anlattığını ve bunun nasıl olduğunu çok 
iyi bilirler ve bu mevsuktur. Bir çoklarımızca da 
mevsuktur. Bununla beraber bçn size bunu son 
günlerde tevsik eden bir yazı okuyacağım. Ve 
kasten bunu muhalefete mensup bir muharririn 
yazısından alıyorum. 

Palih Rıfkı Atay; Türk Dili Mecmuasında 
1951 tarihli «Atatürk ve dil» isimli bir yazı ya
zıyor. O makalenin içinde şöyle diyor: 

«Yalnız olduğumuz bir gün: Çocuğum, beni 
dinle dedi. Türkçenin hiçbir yabancı kelimeye 
ihtiyacı olmadığını söyliyenlerin iddiasını tecrü^ 
be ettik. Bir çıkmaza girmişiz. Dili bu çıkmazda 
bırakalım mı? Bırakmazlar, biz de dili bu çık
mazdan kurtarma şerefini başkalarına bırakma
yız.» 

İşte Atatürk'ün sözü. Dilin bu uydurma keli
melerle tamamiyle esastan uzaklaştığmı ve çıkma
za girdiğini Atatürk herkesten evvel müşahede 
etmiş ve onun çıkmazda bırakılmaması lâzımgel-
diğine ve bu şerefi de başkalarına bırakmıyaca-
ğına açıkça delâlet eder sözler söylemiştir. Bi
naenaleyh böyle bir şeyi Atatürk'e mâletmeye 
imkân ve ihtimal yoktur. Bizim itham ettiği-
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miz, Atatürk 'ün ölümünden yedi yıl sonra 1945 I 
de yapılmış olan dildir. Bizim ithamımız bu
dur : Uydurma dili Anayasaya sokmak! Bu uy
durma dili 1945 deki kimseler soktu. (Bravo 
sesleri) Mesele bundan ibarettir. Eğer hakika
ten işin içinde bir şeref varsa AtatürkMin eser
lerine ve ruhuna en bağlı en sadık insanlar bi
ziz. Dışardan bize birçok mektuplar geliyor, 
«Atatürk'ün yalnız şahsına değil, eserlerine de 
hürmet ediniz. Atatürk için kanun çıkardığımız 
halde, eserini baltalıyorsunuz» diyorlar. Hayır 
biz değil, onu 1945 dekiler baltaladı, biz onun 
ruhunu bilâkis yaşatıyoruz. 

Aziz arkadaşlar, son düşünce şu bakımdan 
olabilir : Hayat bakımından. Bu uydurma dilin 
hayat bakımından bir faydası ve kıymeti yok
tur. Bütün bakımlardan reddedildikten sonra 
kısa veya yakın menfaat bakımından da redde
dilmeye müstahaktır. Zira faydası yoktur, za
rarı vardır; kolaylığı yoktur, güçlüğü vardır. 
Yeniden bir dil öğrenmeye mecbursunuz. Esa
sen yaşatamazsmız, yaşıyamaz. Bu bir iddia de
ğildir, nakildir: Yaşıyamaz! timin hükmü ile 
yaşıyamaz. Sunidir de o sebeple yaşıyamaz. Can
sız şey yaşıyamaz, anadan doğma olmıyan 
yani cansız yaşıyamaz, uydurma yaşıyamaz! Bir 
dilin, bir kelimenin yaşaması için millet içinde I 
doğması, canlı olarak dünyaya gelmesi lâzım
dır. Yaşasa da kıymeti yoktur, faydası yoktur, I 
bilâkis zararı, külfeti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, 1945 de Anayasaya I 
sokulan uydurma kelimelerden birkaç tanesini 
size arzedeyim : Kanıt, konut, ayrık, uyruk. 
Eğer Yüksek Mecliste bu kelimeleri anasından 
duyarak öğrenen, yahut sonradan öğrenerek 
benimsiyen bir arkadaş varsa altına ben de im
za atacağım ki Türkçedir. (Soldan; yoktur ses
leri) 

(Kanıt) delil demektir. (Konut) (ikamet
gâh) demektir, (Uyruk) (tâbiiyet) demektir. I 
Delil kelimesini bütün köylü bilir. Delili kal
dırdık (kanıt) ı koyduk. Millet kabul etmez. 
İmkân yoktur, içtimai kanun müsaade etmez. 
Koymaya bizim hakkımız da yoktur. Türk Mil
letinin içinde yaşamıyan, Türk milletinin sözlü
ğünde bulunmıyan bir kelimeyi bizim kanuna 
sokmaya ne hakkımız vardır?. Binaenaleyh ga- I 
yet objektif, hukuki ve ilmî bir mütalâa ile Ana
yasa gibi mühim bir Kanuna böyle (kanıt), (ko
nut) , (ayrık), (uyruk) (Gülüşmeler) ve saire | 
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gibi kelimeler girerse bunları temizlemek lâ
zımdır. Yeni bir Anayasa lâzımdır. 

Ancak bu hususta müsamahanıza sığınarak 
kemali samimiyetle arzetmekten de çekinmiye-
ceğim : Teklife imza atan arkadaşlar arasında 
bulunmaktayım. Bu 1945 tarihli Anayasanın 
ref'edilmesi zaruridir. Zaruridir, çünkü bir ke
re ilim bakımından, hayat bakımından, hukuk 
bakımından yanlıştır. Tesiri bakımından daha 
mühimdir. Anayasanın bu dille yazılması bu 
uydurma dili memlekette yaşatmıya müteveccih
tir. Bu temayülü taşıyan müfrit ve menfaat
perest kimseler, bu gibi şeyleri istismar yolun
dadırlar ve memlekete yaymak, hattâ memle
ket kültürünü sarsmak temayülündedirler. 

Aziz arkadaşlar, sorarım size, - sorarım tâbi
rini söz gelişi olarak «arzederim» mânasında 
kullanıyorum - sorarım size : Bugün normal 
canlı bir dil ile yazılmış olan bir kanunu de
ğiştirip, bütün milletin anladığı bir dili ka
nundan berhava edip yerine anlamadığı bir di
li korsak, bundan düşmanlarımız mı memnun 
olur, yoksa dostlarımız mı? (Soldan : Bravo 
sesleri) Vicdanlara terketmek lâzımdır bunun 
hükmünü. 

Dil Kurumu bize beyanı mütalâa zımnında 
birtakım şeyler göndermiştir. Dil Kurumu diye 
çalışan bir müessese, içinde dil ile yakından 
ilgili mütehassıs hiç kimse bulunmıyan bu mü
essese, bizlere broşürler göndererek şunu söy
lüyor : «Bu dili kabul etmiyen yaşlılar, eski
lerdir. Çocuklar bunları öğrenmişlerdir. Yeni
ler bunu bilmiyor ama çocuklar için mesele 
kalmamıştır.» 

Bu dili müdafaa eden muhalif matbuat 
da işi gençlerin ve çocukların hükmüne ha
vale ediyor. Fakat size kemali samimiyetle 
küçük bir şey arzedeceğim. Dün ortakolun ikin
ci sınıfına giden küçük oğlum Türkçe çalışır
ken şu kitap elime geçti. Türkçe Sözlük adı 
verilen yüzde yetmişi uydurma olan bu kitap 
memleketin irfan hayatına mal edilmiş, bütün 
öğretmenlerin eline verilmiştir. Bunun içinden 
rasgele birkaç kelime okuyorum. 

Abamak, abartmak, ardıl, bakman, bağnaz
lık ve saire. Bunlar, aziz arkadaşlar, sözde 
Türkçe kelimelerdir ve Türkçe Sözlükte bu
lunmaktadır. Kimin salâhiyetidir Türk mille
tine mal olan bir Türkçe Sözlük yazıp da onun 
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içine Türkçeye mal olmamış bir kelimeyi koy
mak? Yüzlerce, binlerce kelime koymuşlardır. O 
kelimelerin mânası şu : 

Abamak : Reddetmek, 
Abartma : Mübalâğa 
Ardıl : Halef 
Bağnazlık : Taassup 
Dün sabah, çocuğum derse çalışırken ki

taptan bir kelime arıyor. Kitapta tarif edilen 
kelimeyi anlamıyarak bana soruyor. Orada 
«sert» kelimesine bakmıştır : «Sert, kelimesi yu
muşak ' sözünün karşıdıdır.» Diye yazılmıştır. 
«Karşıdı» ne demektir diye bana soruyor. îşte, 
çocuklarımızın bildiği dil budur. Dil mütehas
sısı geçinen, dilci geçinen Dil Kurumuna, Ata
türk'ün kurduğu bir eser olarak çok sevgim 

. ve muhabbetim vardır, ama tamamen siyase
te kaymış olduğunu müşahede etmekle büyük 
bir nefret hissetmekteyim. (Bravo sesleri) Türk 
Dil Kurumunun bize tavsiyesi şu: «Siz dil bil
miyorsunuz, çocuklarınız biliyor.» Çocuklar dili 
kitaptan ve sözlükten öğrenmez, anadan ve ba
badan öğrenir. (Soldan : Bravo sesleri, alkış
lar) Muhterem arkadaşlar, bu şekilde kelime
lerle yazılmış olan 1945 Anayasasının ref 'i za
ruridir. Bunda hiç şüphemiz yoktur. Bu uy
durma elediğimiz dille yazılmış Anayasa, dil 
bakımından milleti zorlamakta ve dilin kendi 
kendine gelişmesine mâni olmaktadır. Bu ba
kımdan bunun reddi, ref i, kai'ı, tardı lâzımdır. 
(Soldan, alkışlar) 

Bu işi yaptıktan sonra ne\)laeaktır Bugün
kü dille, yeni Anayasa yazmak temayülü içi
nizde vardır. 1340 Anayasasının tabiî olarak ye
rine gelmiş olması düşüncesi de vardır. Ben
deniz buna taraftarım. Bu uydurma Anayasa 
kalkmalı, 1340 Anayasası gelip yerine oturma
lıdır. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar). Bu 
takdirde kazancımız şudur: İlmen ve hukukan 
yersiz, isabetsiz iddiasında bulunduğumuz ha
reket kalkmış' olacaktır. Yeni bir Anayasa ya
zalım desek aynı hataya biz de düşmüş oluruz. 
(Alkışlar). Ve bunun içinden çıknuak ihtimali 
de çok uzaktır. Bunu bir parti meselesi ola
rak söylemiyorum. Umumi olarak bu yeni dil 
hareketi Halk Partisi tarafından benimsenmiş
tir. Fakat Halk Partisi içinde bu uydurma di
lin taraftarlarını ve muhaliflerini gördüm. Bu
nun gibi benim mensup olduğum parti içinde 

.1952 O : 1 
de bunun şiddetli taraıtarı ve şiddetli aleyh
tarları vardır. Bunu biraz evvel siz de gör
dünüz. Binaenaleyh, bu işin içinden çıkmak 
imkânı yoktur. Dili bir Meclis meselesi yaptı
ğımız takdirde bir arkadaşımız çıkıp diyecek; 
(reis) münasiptir, eskimemiştir. Biri kalkıp di
yecektir ki, (başkan) bunun yerine geçmiştir. 
Pek muhtemeldir ki, ilerde bunlara benzer di
ğer kelimeler konacak vte kanunun ifadesi kar
makarışık bir hale gelmiş olacaktır. 

Binaenaleyh, 1340 Anayasasına dönmemiz 
lâzımdır. Bir küçük madde ile bunu erbabı 
formüle etsin. Ben çizmeden yukarı çıkmak 
istemem. Şurasını tasrih etmek isterim ki, tek
lifimizde Osmanlıcaya, geriye dönüş yoktur. 
Böyle bir şey mevzuubahis değildir. Teklife 
imza koyan bir arkadaşınız sıfatiyle arzediyo-
rum: Dilin en yeni hamlelerle ıslahı lâzımdır, 
canlı olmıyan kelimeler atılmalıdır, yabancı ke
limelerin azaltılmasına taraftarız, bunda hiç 
şüphe yoktur. 1340 Anayasamıza dönmemiz lâ
zımdır, sebebi hukukidir Hataya düşmemek, 
Anayasaya hürmet etmek. Anayasayı ikide bir
de müzakere konusu yapmamak lâzımdır. Gerçi 
1340 Anayasasında eskimiş kelimeler ço'ktur. Fa
kat diğer kanunlarımızda da Anayasa içinde bu
lunan kelimeler mevcuttur. Anayasadan daha 
eski dilli bâzı kanunlar vardır ki, hâlâ meri
yetedir. Kanunların 500 sene evvelki dille yazıl
mış olması dahi normaldir. Cumhuriyetimiz te
sadüfen gençtir. 200 sene evvel yazılmış bir 
Anayasa da olsa tarihî bir hâtıra olarak hürnıe-
ten saklamak lâzımdır. (Soldan : şiddetli alkış
lar). Onun mefhumunca hareket etmek ieabe-
derse izahları yapmak, tercümeler yapmak, hep
si mümkündür. 

Bendenizin fikrim budur. Bu hususta arka
daşlarım tarafından hazırlanmış bir takrir ben
deniz kürsüde iken bana getirilmiştir. Bende
niz de imza etmiş bulunmaktayım. Bunu Riya
sete takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 
(Soldan: şiddetli ve sürekli alkışlar). 

ALÎ CANÎB YÖNTEM (Bursa) — Aziz ar
kadaşlarım, bir az tafsilen maruzatta bulunacak
tım, fakat Vasfi Mahir arkadaşımız hakikaten 
çok güzel konuştu. Binaenaleyh benim söyliye-
ceklerimi söylemiş oldular, ben bâzı noktalara 
kısaca temas edeceğim, hem sizi yormamış hem de =. 
söylenmiş sözleri tekrar etmemiş olurum. 

Arkadaşlar; Kendine mahsus ilme göre dil, 
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içtimai bir müessesedir. Bu demektir ki, cemiyet
lerin arzularına göre değil kendi kanunlarına göre 
tekâmül eder. Fertlerin tesiri ohır mu, olmaz mı? 

BAŞKAN — Ali Canib Bey, müsaade buyu
rur musunuz? • 

Sizden evvel konuşan arkadaşımızdan sonra, 
yaptığımız tetkikata göre salonda nisap kalma
mıştır, bu sebeple celseyi 10 dakika tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 17,05 

»o<i 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı (Ağrı) 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ali Ocak (Gazianteb) 

« • * 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden itibaren 
Giresun seçim bölgesine kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN -— Çoğunluk var, oturumu acıya
nım. 

Ali Canib Yöntem. 
ALt CANÎB YÖNTEM (Bursa) — Benden 

evvel konuşan Vasfi Mahir Bey, benim soyliye-
eeklerimi pek güzel ifade ettiği için ben bunları 
tekrarlamaya hacet görmüyorum. Yalnız kısaca 
bâzı hususları arzedeceğim: 

Diller içtimai birer müessesedir. Bu, demek
tir ki, diller, fertlerin arzularına göre değil, ken
dilerini idare eden içtimai kanunlara göre ta-
havvül ve tekâmül ederler. Fertlerin, dil üzerinde 
tesirleri olmaz mı ? Olur, fakat nasıl paratoner aleti 
tabiî kanunlara kafa tutarak değil, bilâkis tabiî 
kanunlardan istiane edilerek meydana konulmuş; 
ise fertler de, içtimai kanunlara hürmet ederek 
dil üzerinde çalışır ve tesir yapar. Bu çalışma ve 
tesir her dilde görülür. Ama bu arada dikkat 
edilecek mühim bir nokta vardır: Fert, yeni bir 
masnu, yeni bir mefhum zuhur edince, o mas-
nuu, o mefhumu ifade için bir kelime bulur. An
cak, Avrupalı dil âlimlerinin müttefikan izah et
tikleri gibi fert bulduğu kelimeyi lanse eder, ya
ni ortaya atar, teklif etmiş olur. Meselâ on 
dokuzuncu asrın başlarında şimendifer icat edi
lince, onun üstünde yürüdüğü demiryoluna bir 
ad vermek iktiza etmiştir. İngilizcede, eski 
Lâtinceden alınmış bir (Bay = rail) kelimesi 
vardı. Bu 1830 da Fransızcaya girdi. Sonra 
her millet kabul etti. Milletlerarası bir mahi

yet almış oldu. Daha sonra, tren kazaları oldu. 
Katarlar, raydan bâzan çıkıverdiler. Bu hâdi
seye karşı 1842 de ûerailler kelimesi iştikak et
tirildi. Bir misal daha: 1830 dan önce sociolo-
gie tâbiri yoktu. Fransız filozoflarından meş
hur Ogüst Kont, cemiyet hâdiseleri üzerinde ça
lışmaya başlayınca bu tetebbülerine bir ad ver
mek istedi: Sosyoloji kelimesini ortaya attı. 
Kabul edildi. Milletler arası bir mahiyet aldı. 
Bundan iştikak eden Sociologue ve sociologi-
que tâbirleri on dokuzuncu asrın ta sonlarında 
zuhur etti. Bizde de böyle olmuştur. Dilimizde 
(kriz) kelimesini karşılıyacak bir tâbir yokken 
on dokuzuncu asrın ortalarında Cevdet Paşa 
merhum (buhran) kelimesini teklif etti. Bu
gün herkes tarafından kullanılıyor. Yine me
selâ bizde (ideal) i ifade edecek mukabil bu
lunmuyordu. Edebiyatı Cedideciler (gayei 
hayali), (bediaı hayaliyye) terkiplerini kullan
maya başladılar. Sonra Ziya Gökalp (ide), fi
kir olduğuna göre ideale karşı 1911 de (mefku
re) tâbirini buldu, lanse etti. Derhal umumi 
kabule mazhar oldu.' 

Bugün Ulus Gazetesinde beni d% mürteciler 
içinde teşhir ediyorlar. Biz vaktiyle Türkçe-
mizi tasfiye edelim dedik. Ama uyduraraktan 
değil, bizim kültür lisanımızda, yani yazı dili
mizde dünya lisanlarında mevcut olmıyan bir 
hâdise vardır. Meselâ güneş vardır, mihir, 
afitab şems kullanılıyordu. Ay varken kamer, 
mah da vardı. Muasır dünya lisanlarında bir 
mefhumu bu şekilde ifade eder mütaaddit ke
limeler yoktur. Binaenaleyh yeniden bir şey 
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yapmadık. Yani uydurmadık. Yalnız dedik ki, I 
konuşma dilinde canlı Türkçe kelimeler kalsın, 
diğerleri atılsın. 0 zamandan sonra güzelbi r 
edebiyat teessüs etti. işte romanları, işte şiir
leri meydanda. Yakup Kadri'nin, Reşat Nu
ri'nin yadırgamadığımız eserleri meydanda. 
içinde bu eskidir, dediğimiz bir kelime var mı? 
Yoktur. Bizim hareketimiz konuşma diline doğ
ru gitmekten ibarettir. 

Dil Kurumunun müfrit âzası bu hakikati 
ters anladılar. Onlar yeni bir masnu, yeni bir 
mefhuma karşı değil, mevcut kelimeleri1 top
tan atmak suretiyle 'kelime uydurmaya kalkış
tılar. işte bu, ilmî bir hareket değildi. Kabu
le mazhar olmadı. Aynı zamanda Kurumcular 
sadece lanse de etmediler. Hükümet kuvvetiy
le imposer ettiler, zorladılar. Dikkat buyuru
nuz, meselâ küçük Larus lügatini açm... Her 
baskısında birer, ikişer yeni tâbirlere tesadüf 
edersiniz. Ve bu her milletin lügat kitapların
da görülür. Bizim politikacı dilciler böyle yap
madılar, binlerce kelimeyi bir hamlede atıp, 
yerine bir hamlede uydurma kelimeler koymak 
istediler ki, bu. dünya dillerinden hiç birin
de görülmemiş anormal bir herekettir. 

Başka garip bir tezada daha düştüler. (Mil
let) mefhumu içinde ırkçılığı kabul etmiyen 
bu rejim dirijanları, (millet) in dili bahsinde 
tam ırkçı oldular: Türkçeyi yalnız Türk kökün
den kelimelerden teşkil etmeye kalktılar. Bü
yük lisan âlimleri (bir dil, kendi münhasıran 
kendi köklerinden değil, bilâkis kendi tasar-
ruflarından teşekkül eder), derler. 

Dünya yüzünde saf dil yoktur ve olamaz. 
Hele medeniyet ilerledikçe diller birbirine mü
temadiyen kelime verir. Yalnız kendi kökle
rinden müteşekkil dile, ancak Afrika kıtasının 
ortalarında tesadüf edilebilir. Burada da kısa
ca bir noktaya temas edeyim : Arap ve Acem 
dillerinin tesiri ile yazı dilimizde aynı mânaya 
gelen ve aralarında mânaca hiçbir fark bulun-
mıyan kelimeler görülürdü. Meselâ Türkçe (Gü
neş) varken, Arapça (Şemis), Acemee (Mihir) 
gibi, yine meselâ (Ay) varken Arapça (Ka
mer),, Acemce (Mah) gibi... Dünya dillerinde 
böyle şey görülmez. Aynı mânaya iki kelime 
olabilir ama mutlaka aralarında (nuance) ya
ni ince farklar bulunur. 

işte kırk yıl önce, Türkçenin yazı dilinde
ki bu garibeye hücum ettik. Ve bundan son- [ 
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j ra yetişen edipler, romancılar, şairler artık 

canlı konuşma dilinde Türkçesi olan bir mefhu
mun Arapçasmı, Acemcesini kullanmaz oldu
lar. Fakat eğer konuşma dilinde bir mefhumu 
ifade eden kelime yoksa, ister Arapçadan, 
ister Acemce veya Fransızcadan gelmiş olsun 
hiçbir kelimeyi atmadık, atamazdık. Meselâ 
(mektep) kelimesi gibi... Bu, halis Türkçe ke
lime demektir. O halde ortaya bir sual atılmak 
icabeder. Hangi kelime (millî) dir? Hangi 
kelime ki memleketin her bucağında âlim, ca
hil, şehirli, köylü, kadrn, erkek her kes tara
fından mânası bilinir, o kelime mutlak surette 
(millî) dir. (Mektep), kelimesini bilmiyen Türk 
var mıdır? 

(Mahkeme), (hâkim) de böyledir. Bunları şe
hirli de bilir, köylü de.. Kurumcular bunları at
mak istediler, (mahkeme) ye (yargı yeri), (hâ
kime) (yargıç) dediler. 

1942 de Mebus iken bana da sunulan uydur
ma dil teklifinde misal olarak (mahkeme) muka
bili (yargı yeri) ne itiraz ettim. Gerçi o kaldı 
ama (hâkim) gitti.. 

Bunlar uydurma kısmı.. Uydurma olmıyan 
kısım için de hakikat böyledir, izah edeyim: Bir 
milletin dertleri gibi bir dilin kelimeleri de ba-
zan ölür, yerine başka kelimeler gelir. Meselâ 
eski Türkçe, de (uçmak) kelimesi vardı. Bu za
manla ölmüş yerine (cennet) kaim olmuştur. Ar
tık dilimizde (uçmak) yaşatılamaz. Cehennem 
mukabili (tamu) da böyledir. 

Kurumcular dillere hâkim içtimai kanunları 
çiğniyerek ölmüş kelimeleri diriltmeye çabaladı
lar. Gayriilmî hareketler modern Türkiye'de yer 
bulamaz, işte edebî eserler meydanda.. Gençlerden 
bahsediyorlar. Hangi genç romancı veya şair (cen
net) yerine (uçmak), (cehennem) yerine (tamu) 
tâbirini kullanıyor? 

Benim fikrimce, cebirle ve gayriilmî bir su
rette millete zorla kabul ettirilmek istenilen ve 
memlekette bir hercümerç, umumi bir itiraz tu
fanı kopmasına sebep olan 1945 (Anayasa) faci
asına son vermeli.. Ve (Anayasa) nın esas ru
hunda tadilât yapılıncaya kadar (1340) kanunu
nu devam, ettirilmeli. Halâsa her ne yapılırsa 
yapılmalı, fakat gayriciddî, gayriilmî uydurmacı
lığa son- vermeli. 

Bahsile ikinci derecede alâkadar olan bir nok
ta hakkında da kısaca fikrimi sölemek isterim: 
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Sadri Maksudi Beyefendi, bağdelislâm meydana I 
gelen medeniyetten bahsederken bir zühullerini 
gördüm. Bu medeniyet asla bir Arap medeniyeti 
değildir. Brokelman gibi, Hovar gibi Avrupalı 
âlimler, hattâ ırkan Arap olan Gürcü Zeydan ki
taplarında bu medeniyetin lisanı Arapça olmak
la beraber, onu tesise çalışanların gayri Arap, 
yani Acemlerle Türkler olduğunu tasrih ederler. 
O zaman Araplar, sadece (cıhad-ı fi sebilillâh) 
ile meşgul bâdiye halkı idi. Arap lisanına, Arap 
lûgatma hizmet edenler mensup olduğumuz Türk 
milletinin çocukları idi. 

BAŞKAN — Reşat Şemsettin Sireı. 
FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Komisyon sözcüsü konuşsun. 
BAŞKAN — Kifayet takriri vardır, konu

şulsun, ondan sonra komisyona söz veririm. 
REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Sivas) — 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi arzedeceğim bir 
sebepten dolayı ben de maruzatta bulunmak mec
buriyetindeyim. Bugünkü Büyük Millet Meclisi
nin dört üyesi tam, bundan sekiz sene evvel mü
zakere mevzuu olan ve kaldırılmak istenen Ana
yasa metnini hazırlamak için çalışan bir heyet 
içinde vazife almışlardı. Bu dört kişiden birisi 
o zaman, şimdi Sivas Milletvekili olan benim, bi
risi o zaman Aydın Milletvekili, şimdi İstanbul 
Milletvekili Sayın Adnan Menderes, üçüncüsü; 
o zaman ve şimdi Bingöl Milletvekili olan Sayın 
Feridun Fikri Düşünsel, dördüncü de o zaman 
Maraş ve şimdi Hatay Milletvekili olan Sayın 
Hasan. Reşit Tankut'tur. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer o zaman doğru, 
iyi bir iş yaptıysak bu dört kişinin şeref payı 
vardır. Eğer o zaman yanlış ve kötü bir iş yap
tıysak, maddi olmasa bile, mânevi vebal ve me
suliyet hissemiz vardır. Bu hakikat beni şu anda 
bir mükellefiyet karşısında bırakıyor. Bu mükel
lefiyet, şu anda çıkan fırsattan istifade ederek, 
Kamutaya ve millete hesap vermektir. Hak bildi
ğim şeyi, dilimin döndüğü kadar ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bugün yürürlükte bu
lunan Anayasayı ortadan kaldırmak için ileri 
sürülen sebeplerin değerini tartışmazdan önce, 
bu metnin nasıl bir oluş içerisinde, hangi âmil
lerin tesiri altında meydana gelmiş olduğunu 
hatırlamakta fayda vardır; yürüyeceğimiz ze
mini aydınlatıl., 

Muhterem arkadaşlar; Türk dilinin yarım j 

. 1952 O : 2 
asırdan beri bir sadeleşme ve kendi öz kaynakla
rından beslenerek gelişme cereyanının tesiri al
tında bulunduğu inkâr kabul etmez bir vakıadır. 
Bu cereyanın alemdarları olarak; «Ben bir Tür
küm dinim cinsim oludur, sinem özüm ateş ile 
doludur.» diyen Şair Mehmet Emin'i İzmir'li 
Türkçü Mehmet Necibi, Meşrutiyeti takip eden 
yıllarda Selanik'te çıkan Genç kalemler'in rü
künlerini bilhassa Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin 
gibi, Tanrının rahmetine intikal etmiş olanları 
minnetle, şükranla hatırlamamak mümkün de
ğildi?. 

Arkadaşlarını; Cumhuriyet hükümetleri 
Cumhuriyet idaresi, dilin sadeleşmesi ve kendi 
öz kaynafklarından beslenmesi cereyanına bigâ
ne 'kalmadı. Ve Cumhuriyetin ilik yıllarında 
bir Dil Encümeni kuruldu. Bu encümen bir 
kültür ve medeniyet dilinin kavramlariyle 
Türkçeyi karşılaştırarak dilimizin bugünkü 
durumunu tesbit etmek ve türkçe terimler 
yapmak gibi işleri de ele aldı. Lâtin esasından 
alınan bugünkü Türk alfabesinin tesbitinde 
de hizmet gördü. Bir yandan da dil sade
leşmeye devam takip etti. Fakat bu çalışmalar 
ve gelişme Türk cemiyetinin bütün müessese 
ve kıymetlerini inkılâp, hamleleriyle tensıka ko
yulmuş olan ve yüzyılların kayıplarını inkılâp 
merhaleleriyle telâfi etmek lüzumuna inanan 
Atatürk için doyurucu değildi. Atatürk her sa
hada olduğu gibi dilin sadeleştirilmesi için de 
inkılâpçı insan iradesinin zamanı kısaltılabileee-
ğine inanıyordu. Bu inanını büyük millet kütle
sine intikal ettirmek ve Türk Milletini bu saha
daki mücahedelerinde yanında bulundurmak için 
1932 senesi yaz sonlarına doğru Dolmabahçede 
Birinci Türk Tarih Kurultayını toplantıya ça
ğırdı. Aralarında profesörler, öğretmenler, bü
yük isim yapmış kalem sahipleri de bulunan 
700 e yakın Türk aydınının katıldığı bu kongre 
bir inkılâba hazırlanan bir topluluk manzarası 
gösteriyordu. Şöyle bir Divanı Riyasete bakmak 
bu kanaate erişmek için kâfiydi. Riyaset Diva
nında bir general, bir profesör ve bir ünlü yazar 
yer almışlardı. Fakat Reislik makamında o zaman 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin de Reisi bulu
nan general oturuyor, bir tarafında profesör, 
öbür tarafında şöhretli yazar yer alıyordu. (Kim
di o yazar sesleri) Divanı Riyasetin manzarası 
bile, Birinci Türk Dili Kurultayının ilmî müşa
vere için toplanmış bir heyetten ziyade bir inki-
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lâbı tahakkuk ettirmek için toplanmış türk ay
dınları topluluğu halini belirtmekte idi. Ata
türk Kurultayı basjtan nihayete kadar takip etti. 
Hattâ bir gün yanında Birleşik Amerika Genel
kurmay Başkanı Mc. Arthur de göründü. O Mc. 
Arthür ki, geçen sene veya evvelki sene bir ve- ; 
sile ile, kaşke bu adam sağ olsaydı da bu karan
lık günlerde aydınlık gözleriyle bir yol göster- ! 
sevdi diye telehhüf etmişti. | 

Aziz arkadaşlarım; Türk Dili Kurultayı 
iki tezin çarpışmasına sahne oldu. Bu tezler
den birinin davacısı Atatürk' tü, öbürünün da
vacısı da Hüseyin Cahit Yalçın. Atatürk, de
min arzettiğim gibi, yüz yılların kayıplarının 
ancak inkılâp hamleleriyle, inkılâp merhalele-
riyle telâfi edilebileceğine kaani idi. İnsan ira-
desiıfin, Türkçenin sadeleşmesi ve daha hızlı j 
gelişmesi işinde de müessir olup zamanı kısal-
tabileeeğine ve irade ile dilimize yabancı ve di- ! 
limizin inkişafını önleyici terimlerin ve sözle
rin atılabileceğine ve yerlerine öz kaynakları
mızdan gelen terim ve sözlerin konulabileceği
ne inanıyordu. 

Hüseyin Cahit Yalçın, dilin tabiî bir tekâ
mül seyri içinde gelişebilen bir içtimai müesse
se olduğu gibi tabiî bir tekâmül seyrine tâbi 
olduğunu ve Türkçenin de böyle bir seyr için
de zaten gelişmekte bulunduğunu söylüyordu. 
Cahit'e göre dilimizin tabiî gelişmesini tanzim 
edici, kolaylaştırıcı çalışmalar elbette yapılabi
lirdi. Fakat tekâmülünü hızlandıracağız diye 
onu zorlamaya yeltenmemelidir, bundan müs
pet netice çıkmaz, diyordu. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk kendi dâva
sını müdafaa ettirmek ve Cahit'le temsil edilen 
dâvayı çürütmek için birtakım fikir ve kalem 
erbabına aylarca Dolmabahçe'de kendi başkan
lığı altında hazırlıklar yaptırdı. Nihayet kar
şılaşma günü geldi.' Tezlerin çarpışması baş
ladı. Zannediyorum ki, Muhterem Ali Canib 
Yöntem de o gün karşılaşmada vazife alanlar
dan biri idi. 

Aziz arkadaşlarım; hazırlananlar Cahit'e J 
şiddetli hücumlarını yaptılar. Birinci Türk 
Dili Kurultayı Cahit'i büyük vecd ile alkışladı. 
Fakat Atatürk 'ün arkasından gitti. Ben bugün 
olduğu gibi, o gün de Hüseyin Cahit'in fikrine 
Atatürk'ünkinden daha yakm değildim. Fakat 
o günkü Atatürk'le, Hüseyin Cahit'in çarpış
masında Atatürk'ün önünde heyecanla Cahit'i | 
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alkışlıyanlardan biri idim. Ben de bütün be
nim gibi hareket edenler de o gün Hüseyin Ca
hit 'in fikrinde değildik." Fakat, onda fikir is
tiklâlini, hür düşünceyi, pervasızlığı ve ^ahlâk 
salâbetini alkışladık. (Gülüşmeler, gürültüler). 

Muhterem arkadaşlarım, o gün Cahit'e hü
cum eden, Cahit'in tezini çürütmeye çalışan 
aydınlarımız arasında en salahiyetlisi istanbul 
Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Türk Edebi
yatı Tarihi Profesörü olan Köprülü Zade idi. 
Sayın Köprülü o kurultayda fikirlerini şu bir
kaç cümleler ile ifade etmişti. 

Burada söz söyliyen ibir hatip tekâmül na
zariyesine ve determinizm esaslarına istinat et
tiğini ileri sürerek içtimai bir müessese olan di
lin tabiî bir tekâmül takip ettiğini, onu değiş
tirmek insanların kuvveti dâhilinde olmadığını, 
akademilerin ve ilmî heyetlerin bu tekâmülü 
tesbitten fazla bir şey yapamıyacağmı söyledi 
ve muhafazakâr kuvvetlerin ve kanaatlerin if
ratları tadil suretiyle bu işte hayırlı bir vazife 
göreceklerini de tasrih etti. Zahirî bir ilim ci
lasına bürünen bu iddia bütün inkılâp hareket
lerine karşı daima kullanılan eski bir silâhtır. 
Dilimiz kendi tabiî tekâmülünü takip ediyor. 
Biz bunun üzerinde müessir olamayız. Yalnız bu 
tekâmülün neticelerini tesbit edelim diyenlere 
determinist değil ancak fatalist ismi verile
bilir. Türk dilinin tekâmülünü yani değişme
lerini on asırdan beri pekiyi takip ediyoruz. 
Ve görüyoruz ki, bu tekâmül muayyen bir za
mandan sonra islâm medeniyetinin türlü te
sirleri altında dilin zenginliği ve istiklâli bakı
mından ileriye doğru bir tekâmül değil geri
ye doğru bir tekâmül olmuştur. Bu tesirlerin 
en başında münevverlerin ilmî vicdandan millî 
şuurdan mahrum olduklarını söylemek hiç de 
yanlış değildir. Millî şuura ve millî imana da
yanan insan iradesinin şu son asırda millî li
sanların inkişafına hattâ bâzı ölü sanılan dille
rin bile yeniden yaradılışına nasıl muvaffak 
olduğunu bütün dünya gibi siz de bilirsiniz. 
inkılâp ruhu ile meşbu olan bugünkü Türk 
nesli pekiyi bilir ki, Türk ruhunu ve muazzam 
Türk tarihinin tabiî akışını her keşten daha ev
vel, daha derin sezen ve millî temayüllerini da
ima en vazıh ve en doğru şeklini veren Gazi, 
millî şuuurun ve millî şeklini veren Gazi, millî 
şuurun ve millî irfanın bu eşsiz mihrakı mille
tine hediye ettiği büyük inkılâplar zencirinin 
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B : 14 8 .12 .1952 O : 2 
yeni bir halkası olan muazzam ^Jil inkılâbın^ *$& 
ilmin sağlam esasları üzerine kuruyor. Asker
le* * H ^ f m ı z 1 AMiz!;öfeğfMam^Mf jeirifr" \â-' 
s'rl üzün '^â^rMlarlriV ''dâtiiytitie ]vd 'îlme '_ Ürasfe-; 
îM Bİr^piîâıffii sötfnetice^ ' M y k e ' ^ ^ m k l İ â p ^ 
$$ [gibf ' vbü%1il; 'mltfâbı' âylii; 'âu'retlfe' üzutf 'u£uh; 

haMla&Üış;; duMriüttVd^ bir ;1pİânitf! ^âMkihdâiı 
hayati bir'zaruretin i;takibi^defı!ibayîca;S: Saym 
K5p¥üMi'nun;;ö^itinkİil ! M e r m i : 'okumaca' [#evM;* 
e ^ i m % i f ; ( D e v a ^ '"" ::"']U:[1'"''•'' 
-> ,bh: l ;>:;"! İ;v>ll >irY.r,î Y Y ' ı ^ b ! ' ! :.:: :(Ü{/! ;i:'i :'• i 

,, ^ Arkadaşlar, maruzatımı fcabij.,, olduğu., -^adaj, 
poje^mikİerden,;. ınuar p$ . ja jr,.. hale g§t;irme}|: , İşte- J 
diğim için mazur ^ör^rşünüz^-birada , ̂ keseyim. 
(Bilâkis sesleri) , . ' . • - , •<,, ,..-•.. , : . . . , , , 

, . ^ u h ^ r e ı ^ , . -arİjadaşAar;,, ; X>iİ • Kurultayından, 
sonrş., teşekkül ,f;denv :•, pjl.,g^ı*upn.y $a] ışmıy a' • ko-
yuj&ut., jpj^iver^itelıeırv ^fyü^sefcökullâ^ bilhas-; 
sa^igyjjgterarı,,) ,tesbiti|,içidir, Dil«;fKtTOmtı ile» iş 
birliği; ya.pt^ar. .jyAptahmi sahipleri dfr^ejaiiıbir 
ru}î,îüej;daha' sadşf .-..^ka- çok, Tiiıfkçö yAzıaa: ğdy~> '• 
r e ^ n , ^ ^ j h ^ l a r . ,>,. ,v.,,.!i,-ı-iı.ı • I ^ I - J . I ^ - U , ; . •••; 

>;,;AK- zamadınız*! işgal setme*k içifi " dfcima kisa 
gsgiyaüintki î Böylece. ^Eüîflb dali->*yeni-ve hizlı 
bir> tempoudl&^;sadj@leşmeH>ve gelişmem -şföluflda 
seyrelderkent !bir''^.hâdise* -:- vulaubulöıi; ! B ü <hâ$i1se ; 

bundan sekiz sene evvel 1945 senesinin başın
da Anayasa, metninin Türkçeleştirilmesi hadi--
sesidir. . Hangi -saikle bu olmuştur? Onu da 
arzbtmekte fayda bulurum. ""-'•' "' 

Muhterem arkadaşlar, ikinci Dünya Har - ' 
bi bitmişti. Çok partili hayata girecek idik. Bu 
rejimin' iyiliklerine karşılık tehlikeleri de yar
dı. Hazım ve temsilleri tamam olmamış yeni 
mües'sire ve değerlere karşı bunları' .cemiyet 
bünyesinden atmak istiyen tepki!ce beklenebi
lirdi. Çok partili hayatta siyasi rakipler tevec
cüh kazanmak maksadiyle bunlar üzerinde ta
vizlere girişir ve bir artırmaca başlıyabilirdi. 
Böyle tehlikeli bir cereyan inkılâpların vücuda 
getirdiği eserlerden bir kısmını alıp götürebi
lirdi. Halbuki Türk milletinin yapmış olduğu 
inkılâpların kâfl'esi yaşamak için yapılması 
zaruri şeylerdi.. Bunların hiçbiri feçla oluna
mazdı. Bunun için dil inkılâbının elde ettir
diklerini de mümkün olan vasıtaların en kuv
vetlisi ile tahkim etmeliydi. Bu da ancak Bü
yük Millet Meclisinin üçte ikisinin bir araya 
gelmedikçe değiştiremiyeceği: bir Anayasa metni 
olabilirdi. , 

, Bu mülahaza Büyük Millet Meclisinin 7 nci 
Devresindeki milletvekillerini ki, hepsi de aynı 
partiye mensup idile*f' '•-' Demin isimlerini1 ;arzetr ' 

I tîğim arkadaşlarla 'birlikte benim ide dâhil ol-' 
dlığum ve bir''komisyon1 teşkıiihe'-Şevketti. Bu 
komisyon1 hazirlikİârifii yâpti. Büyük Millet 
Meclisine bugünkü Anayasa metnini sundu ve 
Büyük Millet Meclisi de 1945 yılı başlarında 
bunu kanunlaştırdı. O günkü Meclisten aramız
da ' zannediyorum 30 - 31 kişi vardır. Bunlar
dan 6 - 7 tanesi iktidar partisi'saflarında (ola 
bilir'sesleri) İŞ' - 19 tanesi eski"iktidar partici 
saflarında) 3 - 4 tanesi de tarafsız milletvekilleri 
arasındadır. ('Soldan; sadede gel sesleri] Şimdi 
müzakere mevzuu olan metnin altına ilk imza
yı' koymuş olan Saym Fuad Köprülü bu 30 ki
şinin araşindaydı. (Soldan; olabiljr, o devirde 
ne yapabilirdi sejsleri) Sabırlı olun, sıranızı Jaek-
leyin, sizin için de bu kürsüye gelmek imkânı 
vardır. '(Gürültüler) 

BİAŞltAN — Müsaade buyurun hatip sözü
ne devam etsin. 

KESAT ŞEMStfTTtN" SİRER (Devamla) — 
Ben nasıl muhterem arkadaşlarımı hürmetle ve 

! sükûnla dinlçmişsem, kendilerinden de aynı yol-
I da mukabele bçklerim. 

, O zaman Fuad Köprülü buna itiraz etmedi. 
Sayın Köprülü itiraz etmiş olsaydı belki bu met
nin kendisine göre çok daha iyi olmasına yar-

i dım edebilirdi. Haklı oj'arak ifade edeyim ki, bu 
: kürsüden ben «millet» ve «vatan» sözlerinin ana 
\ gibi; baba gibC ekmek gibi, su gibi Türkçe olduğu
mu ifade tetmigim'd'ir. Bunların yerini yurt ve ulus 
koymak istiyen arkadaşlarım yardı. Onlara itiraz 
ettim. Bu sayede Türkçe saydığım bu kelime
lerin Anayasada kalmasınd,a bir hizmet payım 

'olmuştur. Buğdan bahtiyarım. S,ayın. Köprülü'-
^nün bugün 'begeıpnediği terih^ler varsa, benim 
o zaman yaptığımdan daha fazlasını yapabilirdi. 

Muhterem arkadaşlar-o gün itiraz etmediği 
metne bulgun' itirazcı, olarak karşımıza çıkan 
Saym Köprülü'bakın ne diypr?. Mucip sebep 
olarak Anayasanın bugün meriyette bulunan 
metnin bertaraf edilmesi için ne gibi sebepleri 
İleri, sürmektedir : Helliba^İıları şunlardır. Bi^ 
[kere ölü,,Türk,lehçelerinde..kir birtakım söyler 
•ihya edilmişjtir.. Gerekgeye göre kusurlardan bi-
.rı budur. <:, , , ^ , :. , .. , , , 
:: S,ayp Dışişleri Öakani Köprülü 'nü^n bu iddi : . 
»asına cevap, plara,k bir Tüçk bilgininin fikirleri-
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İ932 Kurultayında i t t n ira^e'sînm olmuş dil-
l ^ r i x # e ' I f i y S ^ ^ k V ^ M u ^ f e ^ ^ ı n i z biliyor^ 
sıiniız* öHyen' Mebry'aV T a r f e Profesörü Köprü-
lüz^e'Füko! ;

rBe|ydîr; '•'''/• "• i"'' î ' ' " ; / ; " ; ; . "'; 
' ' ; M k î D r â f e y K E ^ îİlCE (Anİara) —Niçin 

hep Füa^L Koprüln'den bahşediyorsunuz?. Daha 
• * x l . • • • ' ] > ' " •''• ' Î C I i . ' r - ' î f ' > : ' M . n . . ] • • > > ' . ; : ' • : -.-' •'"•,' ' , ; •'• • 202 imza vardır. . , . . , . , . . 

BAŞIÇAN •-- r Lıûtfen ,-sâdei; dâhilinde devam 
e d i n i z . , .: ,,-.••••.',.,<;- - , • • > - ',<-•••• - . " . . • , • • : < 

Büvüjk.^ıüej;:,J)}5şclfŞİJ\İn; J ^ l f t bar ̂ meselede bu 
na£İzr ark^dş-^ızda^ı.fikMjerini .söylemek hür
riyetini (nezetın,ek istemeyeceğini; ümit ederim, 

İkin<^tham,, M^ğolcadan* ekler alınmış olma
sıdır. ,iHoğolca: r ek ile, ; t «Yargıtay».,- Kamutay, 
s^^rânin sonundaki «tay»! kaydediliyor. , 
-*? »A İ̂Z' arkadaşlarrm,"Xtay) eMni bizim di'Hmi-

zehX94§> deki Anayasa- raetn.i 'değil, çök' benimser' 
diğimlz, sevdiğimiz, Birinci ^Türk Dili Kurulta
yında- konuşan ye;.şim<ii aramızda' bulunan; thâ-
tipler'in. de ta ,a: zaman beyanları; :arasına aldık
ları ; (kurultay) •* kelimesi getirmiştir < Tekrar 
edj^prum, ^öiör!^ 4eğilrçok, daha-;ewel, Meşru
tiydin ilk» yıllarında tüşkçülük cereyanının baş-
layığı .Sarihlerde- ve j:omn. - takip eden, 'devirlerde, 
(Kurultay),; kelimemi dilimize girmiş ve (tay) 
ekini de ,bize getirip kabul ettirmiştir. Bugün
kü metnin or'Jbadan kaldırılmalını,. iştiyenlerin 
ileri siirdüğıi s.ehepl'eüden birisi de 1945 de Ana-; 

yasaya ;;ka;bu}- edilmiş, rolan. tç-rim'leri^,;; «özlerin. 
arasında uydurma olanların,,..;,bulunduğu•• fikrî--. 
d i r , . r. ., ... •.. -. : ...* . . • • 

Muhterem .arkadaşlar;- "dillen* kendilerini teş
kil eden .bütün terimlerle, sözlerle feridî ve ma
şerî beşer zekâsımn mahsulleridir. Beğenmiyen-
ler. bunlar için... uydurma. der? beğenenler 
ibdader^yara tmıa^der . , . • 

... Gerekçede. bugünkü metni, ortadan kal
dırılması^ iğin ileri .sürülen sebeplerden hiri de 
1945 t.e Anayasa ile kabul edilmiş terim ve 
sözler arasında tutulanlar vardır, yaraşanlar 
vardır, yakışanları vardır. ..Ama bunlar ieeri-
sinde çirkin ve gayrimenuş olanları da var
dır. Bunun îçjn bu mestni ortadan.kaldırmalı
dır, derler. . * 

Bir dile; ister uzun bir zam an fasılasında 
girmiş olsun, isterse kısa bîr inkilâp devresin
de ve inkilâp neslinin azimli ve şuurlu iradî 

\ müdahalesiyle, girn^.plşun,, , atoan- (kelimeler 
!| arasında t ı p j p k ı ^ z v i y e ^ ^ 
| unsurları ,.Öbi temessül^Ç; hazım ,* ;.mj^dde|ti ba-
1 kımindan biri tef avut olacaktır. Derha,l-, «hazm»-
I • • ' • - - * • 

I lunan grda, unsurları vardır.- hadımları ,. ;sa;atler-
ce sureni eri; de yardır.,; Şii r misalde jOİjdjUğu gi
bi dile girince derhal tutunanları olacaktır, 
Ve tutunmaları, ,b^nimsenm$e.ri iginr elbette za
mana ihtiyaç gösterecek oluları , olaoaktir; 
Gerekçe t de «ka^ul, etmiştir < k i ; i *• İLÖ45;- senesinde 
alınan terimlerden bir kısmı güreldir,, lîymuş* 
tur, J;utmn^tur^ mi^e-t ;bıınu ^nimsenıiştir., Bu 
arkadaşlara şöyliyel?^eçeğinıiz :şey biraz, sabırlı; 
olmalarıdır. Araçtan bir kaç, sene» daha geçsin, 
5 r 10 sene- f>{, vakit bunların, da,, (jnaşıl «çüle; te-

t messüL"*e'tmdşt;olduğunuv;göreceklerdir. ; ••••• 
I , Kuıhterem.:.arkaîdaşlarri bugünkü .metnin orr. 
p tadan kaldırıİma^ı^ .için -serdedilen sdbepler l^uv-
: vetld,' mukni değildir. Bunlarj^ ;4ışmda ,;rbir; 
ı bir ^aşka,sebebin» bu metni •ortadan, kaldırmak 

için tesir etmekte bulunması mü^k.ündür^vMhıhH 
temeldir ki;<rT. 3 . T M* Meıoji^inin - bugünkü dev
resi Anayasa, met.ninj. - deriştirme. „hnşnşunda 

r V^ci Devrenin 1945 .senesinde takip-, edilmiş 
I aİş.n uşülü, rbeğenmemektedir., Eğer böyle ise, 
b 2Ö3 yahı^t,204 ifin^^sahibinden bir dkisini istisna,, 
U diğerlerinin ^ u .mülâhazasını hürmetle karşıla-
• rım, ;hattâ, ..ta^.^ir ederim;^Fakat buna., karşılık. 
; kendilerinden.; .de,dileğim, olacaktır. Birincisi 
! ş u d u r . . : - . . . , , - , . • - . - , • . . ; . , • • • • - . • - - r • • • ' ' ' . - • • • • • • • 

i Her hâdiseyi kendi sistemi, kendi şartla,rı; 

l dairesinde m,ütalâa etmek^.^^45? senesinde- fF: B. 
j M. Meclisinin bütün sandalyelerini: tek rbir 'siyasi 
İ partinin miUet^ekityeri/ ıd^urımaıkta^di." : 
| 4rk,adaşlar;„v..vt, : . , ..•-? •;-•."-- •• -,; -.;-•' f 
j ;; Q .gi^n,. bugünkünde^ ,ba§kar şartlatr -mevcuttu. 
I Arka^aşla^vp^.gürutekipartili bir rejime'" sahip 
I ojmajmızm. tek ppartili jbir, jsejinr içinde yaşanıa-
îmızın.ieabi; ye-,p.eticesi olan '• hadiseleri bugünün 
j kıstasları.i,le ölçemeyiz.,Nitekim arkadaşlar, \iü 
\ bahçen^ öte ucundaki binada, Saltanat >ilga- edi-
lir-Jşen.B* .^,^,cJfeinin--'r.İMr-,kqmİ8ry?oaunda r bir 
masanın etrafında,. toplapan' • - ütemaya-.- Mustafa i 
Kemal Paşa, bu fo^çaktır; stma; belki nâzı k-elleler • 

s de kopacaktır demişti. Saltanatı böylece üğaiedil-'; 
di.r Saltanat- b^yjle bir usulle- jilga •. edildi- diye 
yşj | lı^-yakmıştır, bunM bozacağı^dernek müm--
kün müdür? (Soldan: Netice? şe$terJİ^(.*'•' ' :: 

I Aynı surette arkadaşlarım, şapka ve harf in-
f ^ ı l â b ı da bugünkü esprimize ve bugünkü de-
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iiıun-ittuıv prensiplerimize asıa tevafuk edemiye-
cek, bunlarla asla bağdaşamıyacak bir usul daire
sinde yapılmıştır. Böyle oldu diye bu inkılâplar
dan dönmek kimin hatırına gelebilir? 

ALÎ İHSAN SÂBlS (Afyon Karahisar) — 
Mugalata. 

REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Devamla) — 
Mugalata bunu söyliyenin kendi âdeti ve sıfatı
dır. 

ALÎ ÎHSAN SÂBÎS (Afyon Karahisar) — 
Mugalata yapıyorsunuz. 

REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Devamla) — 
Reddederim size. 

Muhterem arkadaşlar, birinci dileğim bu ar
kadaşlardan hâdiseleri kendi sistem ve kendi 
şartları içinde mütalâa etmeleridir. 

îkinci temennim; madem ki 1945 senesinde, 
bugünkü gibi çok partili hayat içinde değil, tek 
parti rejimi hâkimdi; tek parti rejimi içinde bi
le tecviz etmedikleri, beğenmedikleri bir usulü 
taklit etmeleridir. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Yani 
bu kanun yaşasın. 

REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Devamla) — 
Asıl mâruzâtımın en mühim noktasına geliyorum. 
Demin aralıkta, içerde bir kaç arkadaşıma da 
arzettim, iktidar partisine mensup olan bir iki 
dostuma söyledim. Ben, medeni ileri bir insan 
cemiyetinde hiçbir siyasi hüviyeti olmıyan bir 
vatandaş olmayı, geri bir insan cemiyetinde ikti
darı ele geçirmiş bir siyasi partinin başında ol
maya bin kere tercih ederim. (Ne demektir bu 
sesleri) 

MÜRAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Büyük 
lâflar bunlar, izah etsin. 

REŞAT ŞEMSETTİN SlRER (Devamla) — 
Eğer ben müfrit bir partici olmuş olsaydım, kıy
metlerin istikrarını, memleketin huzurunu ferdi, 
veya zümrevi muvaffakiyetlerin üstünde gören 
bir insan olmasaydım, bugünkü iktidar partisinin 
bu teklifi derhal kabul etmesini temenni ederdim. 
(Hangi teklifi sesleri) 203 arkadaşın getirdikleri 
Anayasa metnini değiştirme teklifin ret olunma-
yıp derhal kabul -olunmasını temenni ederdim. Siz 
bu sözlerimi nasıl karşılarsanız karşılayın sözle
rimin geniş vatan safında nasıl bir akis bulaca
ğını biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu meselede, bu dâ
vada beni söz almaya sevkeden âmillerden birisi 
vazife telâkkimdir. 

İkincisini de şimdi arzedeceğim. 
Memleketimiz, milletimiz tarihi mukaddera

tın bir icabı olarak son asırlarda, ve bilhassa 20 
nci asır içinde büyük inkılâplar görmüş ojan bir 
memlekettir. İnkılâplar zaruri oldukça onu yap
mak lâzımdır. Başka türlü hayat devam edemez. 
Başka türlü cemiyet yok olur. Fakat inkılâplar 
insan cemiyetlerine ucuza da mal olmaz, inkılâp
lar, bünyede iz bırakan, ameliyatlar gibidir. Ce
miyet bünyesinde de iz bırakırlar. Fransız büyük 
inkılâbında, Rus ihtilâlinde olduğu gibi.. Fran
sız ve Rus milletlerinin kazandıkları kadar da, 
kayıpları olmuştur. Biz inkılâp yapmaya mecbur 
idik. Hiçbir millet ile kıyaslanamıyacak kadar az 
zamanda çok inkılâplar yaptık. Bunları yapma-
saydık yaşıyamazdık. Ama bu inkılâplar, cemi
yetimizi süratle kurtarmaya mecbur olduğumuz 
bir hastalığa uğratmıştır. Bu istikrarsızlık has
talığıdır. istikrarsızlık hastalığı, cemiyette hiçbir 
kıymete inanmamak gibi bir netice doğurur. Ce
miyeti imansız yapar. Onun için mecbur olmadı
ğımız, çok hayatî zaruretler bizi millet olarak, 
tehdit etmedikçe kıymet istikrarsızlığına bir ni
hayet vermek lâzımdır. Sabah bir şeye inan, ak
şama inkâr et. Ertesi gün bir başka şeye inan, 
yine akşama inkâr et. Bu cereyan mânevi kıy
metlere bağlanışı ve inanışı selbeder. Bir siyasi 
parti gelir bir Anayasa metni getirir, iktidar de
ğişir... Yeni gelen başka dille bir baş;ka metin ge
tirir. Bu korkunç bir kargaşalık doğurur. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü Anayasa 
metninde elimize geçecek ilk meşru fırsatta, de
ğiştirilebilecek mahiyette ve değiştirilmesi iktiza 
eden birtakım terimler ve sözler varsa bir az 
beklemek ve bu fırsat geldiği zaman bunu yap
mak doğru olur. Bugünkü iktidar partisinin 
millete karşı yüklenmiş olduğu bir taahhüt var
dır. Anayasa hükümlerinde değişiklik yapmak 
maksadiyle bu sene, ya gelecek sene, ya öbür sene 
mutlaka ele alacaksınız.-O zaman bugünkü Ana
yasa metninde mutlaka değiştirmek istiyeceğiz 
terimler ve sözler varsa onları değiştirmek fırsa
tını da bulacaksınız, doğru olan hikmete uygun 
olan budur. 

Ben elimden geldiği kadar gücümün yettiği 
kadar, hisleri bir yana bırakarak memleket men
faatlerini göz önünde tutarak söylenmesi lâzım-
gelenleri söylemeye çalışmış olmanın ferahlığı 
ile kürsüden ayrılıyorum. 



FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
İsmim geçti söz istiyorum. (Söylesin söylesin, 
dinliyelim sesleri) (Feridun Fikri Düşünsel, kür
süye doğru yürüdü) 

BAŞKAN — Feridun Bey, daha söz ver
medim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Söz istiyorum ve direniyorum. (Soldan: Gürül
tüler, söylesin, dinliyelim, niçin söz vermiyorsun 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; malûmu âli
leri gündemde bu mevzu üzerinde daha söz almış 
arkadaşlar vardır. Fuad Köprülü de bundan ev
vel kendisine sataşıldığı iddiasiyle söz istemiştir. 
Bu iki arkadaşa söz verilip verilmemesi mesele
sini söz alan arkadaşlarımızın sözlerinden sonra 
düşüneceğiz. (Soldan: Gürültüler), (Derhal ses
leri) (Reye reye sesleri). 

Efendim müsaade buyurun. Riyaset Divanı, 
Feridun Fikri Bey arkadaşımıza bir sataşma vâ
ki olduğu kanaatinde değildir. (Gürütüler). 

Feridun Fikri Bey, söz istemekte direniyor 
musunuz? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Direniyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımıza söz verilip veril
memesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Söz verilmesi kabul edilmiştir. 
Buyurun. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; böyle bir hakikat gününün bu millet 
tarafından bu salona getirilmiş olmasını candan 
temenni etmekte idim. (Bravo sesleri) İşjte o gün 
geldi. Bu hakikat bu güneş günü geldi. ' 

Arkadaşlar; ben hâdiseleri, maziyi, vakıaları 
tersine çevirip siyasi sıkışmadan sonra hakikati 
tağşiş suretiyle kendime mevki yapmak istiyecek 
bir adam değilim. (Sağdan, malûm, sesleri) Mü
saade buyurun; açık konuşacağım. 

Arkadaşlar; ben bugünü ummazdım. Böyle 
bir günü, samimî söylüyorum, böyle 400 tane 
milletvekili gelir de burada hakikati bu şekil
de arar diye ümit etmiyordum. Çünkü 12 sene 
menkubiyet hayatı geçirdim. İstiklâl mahkeme
lerince .gittim. Ondan dolayı böyle bir şey ya
pamazdım. : Fakat bugün öyle bir hale geldi ki 
hakikat güneşi hepinizi aydınlatmaktadır. 

Arkadaşlar, 1944 senesinde Halk Partisi 
Grupu beni de o komisyona koydu, | 

I SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Kimdi 
onlar? ~ 

FERJİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Allah aşkına beni rahatsız etmeyin. (Soldan, 
alkışlar, bravo sesleri). 

Üstat Şemsettin Günaltay'ın dediği gibi, ben 
i burada nakirü krtmir hâdiseleri izaih edeceğim. 
i 1944 senesinde bendenizi de o komisyona koy

dular, Niçin koydular? Bendeniz biraz mute-
riz bir adam öldüğüm için, Heyeti Umumiye-

I ye gelip de belâ olmamak için koydular. (Sol
dan gülüşmeler),. Komisytiflâ gittik. Şunu da 
arzedeyim ki; Köprülü'yü komisyona koyma
mışlardı. Halbuki komisyona Köprülü 'iffifl kon
ması lâzımdı. Banguoğlu'nun Köprülü hakkın
da bana Bingöl yolun'da söylediklerini de aala^ 
taöağım, (Soldan alkışlar). Köprülü'yü koy
mamışlardı. Vallahi Adrrafl. Beyi de o komisyon
da görmedim. Belki her hangi bir şekilde bir 
imza atmış olabilir. Ben Adnan Beyin müzake
re safhalarına iştirakinden haberdar değilim. 
Komisyon iki gruptan teşekkül etti, Birisi, ga
yet keskin dilciler. O dilcilerin hangi kelime-
ler üzerinde neler yaptığını anlatacağım. Diğer 
kısmı da başlıca hukukçular diyeceğim, malûm-
ya ıhukuk tatbiki..., (Sağdan, sataşma ile ne alâ
kası var sesleri). Sataşma ile çok alâkalı, çün
kü istikbali gösteriyor. Müsaade edin arzede
yim. Sataşma bu saıbah ağır topçu bombardı- * 
manı ile başladı. Sabahleyin oğlum geldi, ba
ba, tasvirin var gazetede, dedi. Baktım, üstat 

Ali Canib gi'bi azîmüşşan zevat arasında dil in
kılâbında benim de yer alacağım katiyen ak
lıma gelmezdi. O Ali Canip ki biz daha Mer
can İdadisinde iken, Sultan Hamit devrinde, 
Meşrutiyet ilân edilmeden, Selanik'te çıkar
dığı (Genç Kalemler) i gizli gizli bütün para
mızı vererek alırdık. Daha o vakit İttihat ve 
Terakkilerin Resneli Niyazi'leri filân yoktu. 
Biz o mecmuanın ışığı ile ruhumuzu aydınlat
tık. 

Oğlum dedim, Ali Canib'in yanında bana-
da mı yer vermişler? 

Şimdi de aziz arkadaşım Şemsettin Sirer'in, 
hiç kasta makrun olmaksızın, Feridun Fikri 
de vardı, şu da vardı, bu da vardı demesi,. 
bu, yarın gazetelerde büyük manşetlerle çıka
cak tabi. (Gülüşmeler) Komisyonda, kemali sü
kûnetle vazifemi yapmak için yerime oturdum. 
Bu vazifeyi nasıl yapacağız! Aklımızın erdiği 
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kadar yapacağız. îlk muharebe «resmî kelime- l^r birbirine iki kutbu muhalif tiler; Sonra orada 
cinden basşladır Bu' kelimeyiıkaldırmjışlâr;. Ana- nasıl birleştiler. Ben şaştım, Ra^aöğlıi'Bîngöl-yo-
y#s94a,«I)^vletipvregpî.rdiH:!Iîürk§Ç!4ir» djyç bir , lunda bana «Köprülü'nün namusu•/ ümîsr var .̂ 
kayıt vardır ya, işte oradaki:,;<Resmî, kelimesini dır, öyle havadan sudan değildir, şudur ; bu-
kaldırınışlar;; Bende hepsinin kâğıtları dıarnyor. | dur diye methede ede bitirmedi. Bangııoğlu 
icap .ederse gösterebilirim^ ilk sözü,a^dıım yahu j eskiden bir iki mukavenıet yapmıştı. Onun için 
dedim «Resmî„düi», yerine «Devlet,4ili>> demiş-f bu teveccühü gösteriyor, 
ler, arkadaşlar (resmî) kelimemi, (Officiel offi | Köprülünasıl dedim? Köprülü, , kanaatlerini 
ciplman) mukabi(ljdirr bunlar uydurma değildir^ ,. demir gibi müdafaa eden adamdır. Yusuf ^ y a 
(Peylet dili) olmaz. ^asan ;Reşit bunu. iyi ha- j merhum hani kürrei.arzı, Yunanistan'ı , Türk 
tırlar, -Kendisi , benim eski. muharebe, .arkadaşım-, i yaptı. ÎİIerKum' tıûtfi Fikri ile bir kavgalarına 
dır.; (Resmî), kelimesini' ;kuUanmıyaçak mısınız? | ben ihâni oldum. Ona mukavemet eden de Koprii-
dedim,lutyjrdedi..,.Nnihuyet bu kelimeyi güç lü olduğu için ben Bordum. : ( / ı, 
belâ; kurtardjk. ; Sonra (Erk) kelimesi geldi, | Bunları havadan konuşmuyorum. Banguo|lu 

(icra. erki) g i h ^ . - . ; , -,.,,,;.. :,,»-! • : i Köprülü için' (dayanır adam) dediği için ona 
MUZAFFER,; ÖN AL ,(fCokad) , ^ Erk keli- güvendim, tialbukj, sbir de baktım (yürütüş^ü 

m,esi no demektir?. ; - . , , ' ..-. I müdafâa ediyor. (Grülûşmeler)Arkadaşlar, yak-
, , FERİDUN F l ^ R l DÜŞÜNSEL, (Devamla) tiyle bâzı memurlarımız, Yemen/e filân gi^er-

— Ne; bileyim' ben, bilen , varsa : söylesin. Erk,: lermiş, Arap kârılarından çocuklar peydah e;dip 
yasama,, falan,,.;-filân,, korkuyprum ,Türkçeçili- '; sonra da birâkip"'gelirlermiş,, si z dedim, çocuk 
ğimdeiı şüphe edenler; olur diye.. Edendim, ya- | peydah edersiniz, onİari bırakırsınız ama, y biz 
sama kelimesi teşri, kelimesinin karşılığıdır. Son- ;, hukukçular onlara bakmak mecburiyetinde olan, 
ra (ilân) kelimesi, lıani şu 40 nçı ^maddedeki analar vaziyetindeyiz, dedim. .. , ( , r 

«harb; ilânı» kelimesi, var ya? Onu da kaldırmış- i Bakinı'z dedimj size misâl söyliyeyim, Fran-
]ar'j,.hi^ hukukçular, sekiz reyde kaldık. : r.Falih j; sızca söyliyeyim, hüsjıü tesadüf, îsniet Paşa 
Rıipq Yfi. arkadaşları dokuz.reyle .kaldırdılar, ; Hazretleri de öMy#'tepif etfiİer, kütüphanedeki 
Tabiî .ber.m;ûtad,o, akşam .güllük ; raporla^ i Qaıçıw j en^meta'töplantiMin'a *ve müzakere onların hu-

• kaya,'da Reisicumhura arzediliyor. , Sofrada Is-., zururidâ 'cereyan etti. Bir merhum adını zikretmeye 
met P a ş a d a yardı, -fakat : ç©k meşguldü. O da lüzum yok, bir merhum bendenize bir salvo y,a-
şaşırdı şu. (ilân) keliınesi kalkar mı diye, düşün- , pıştır^ı, işte Feridütfî î ' ikrl şu fâlân filân diye.. 
dü.; (Gülüşmeler) Vallahi açık söylüyorum. Bu > B e n i n i z kemâli' cüretle arkadaşlar bakınız 
kadar olur mu? Orada hazır bulunanlardan G&- ! Fransızca? söyliyeyim dedim: «Ue juge apliqııe 
ne]. Kurmay Başkanı,:Kâzım/ Orbayiş ,ne .dersin • laJoi0mai& ne l'eseoousete pas». Hâkim ka&tmiı 
P^^^^yşiıJşıpıetj j jPaşa; sordu.; %şa;.düşündü, , | tatbik edeıhfakait âe^a- etmez. Onun üzeriney A l -
bu,,bir, râsime-ifade eden..,, kelim en in askerlikte. ! i la-h^a^i: olsun, dokuz tane hukukçu Cemil Bil-
tantanalı_,bir mânası; var, dedi., Bunun, üzerine ! sel,, ginasi Devrin-falan dokuzu da beni'ifeyît* 
ismet P-aşa ona, doğrudan doğruya gidin; prayav I ] ettiler,?'(tatbikat); kelimesine muhtacız dediler. 
bu işi ıslah; edin dedi.: ; • .;.>.••. ; •, • ; Diğerimi vatandılar; tekliflerini geri aldılar:' 

•^E^esi. günü-Falih Rıfkı, şurada,, koridorda; I Şimdi arkalaşlary onun yerine de bir kelime 
beni yakaladı, kazandınız, kazandınız, ^lânı kurtar- uydurduk,' yürütüş*en'yürütüm-. Uygulama.; Hava 
diniz,, dedi, .(Gülüşmeler^ soldan alkışlar), Falih budur arkadaşlar. Sözlerimde zerre kadar1 hilâ-
Rıfkı orada bize iltihak etmedi,t)şqnra^ettir (ilân) ; fi \ hakikat ^taiadığmt temin 'ederrm. • 'Bu^ t r a ; ' 
kelimesi;.debu^ureilentahîisirgiriban .eyledik Şe- içinde' kimisinde, -'muvaffak ;oîduk. (Ivedi^ 
refi';varn^^;.yokmuşşvfbaşka. Tek partinin için- | kelimem vüezriiıde, durmadım;; Faik Ahn ıed 'BI^ 1 

deyiv.Sene;^944. ..;.. ... -\v,,v; ,••. ,«,-,,. | rutçu,.Traıbzon'daKi^edi) kelikfesî vardıV/dfybr^ 
n^Qnr,a,.muazzam ^ir;,muharebe d e (tatbikat) •; | | du; (Soldan gülüşmeler) Ben duymadım. $trrtra,'"r 

keiinıesi,.^çin .yaptık;. Paha ; abalarda;-'neler; oldu,. | : Agâh. Slrri,' Leyeht:; • arkadaş'ımız ' komisyonda,;' 
neleri,.. tY<ÜrÜtÜ§>" (I<cr,a;) da ..yürütüp; (tatbikat) : | ! başta, IbraMni!Alâettin'öldugü--halde büyük 4n-
daw(yürütüş).,M|^şşıl;şey.b^,ça^^ dayış gösteren '. aî?kadaşlardi: GeçenlerdeJl 'nir : 

söz alır, Banguoğlu söz alır. Halbuki bir zaman- ; makale yazmış, demiş ki : Feridun Fikri Bey 
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«denetleme» ye taraftar oldu.:; Doğru, oltfüöLi 

birtakım. Franşızç^, ke^imeleriıij, . dile .sokulması. 
aleyhinde" idim, Baktı.nı,. f mu^ak^be» .yi; ,kaldj-
r ı ^ r l a r ^ onun, vyerine. a , .<<kantroî^,. .koyuyorlar.. 
«JKçntrol» JÜL nive :koyayımj ,.hma^lM^Y.-vardı,; 
Sivas ^ B u s u ) ' şuradan ğeloli,-«denet».diye; bir: 
kelime,'ortaya t attı. ., Besini Âtalay şu taraftan, 
bir kelime umdurmaya «çalışt; uyduramadı. ,(Gü-, 
iüşmşler,). Yşrjerjni tâyin ederek söylüyorum. 
Ne yapayım efendim t •. Bir .kapıdan Arapça ke-; 
limelerı atıyoruz, öbür taraftan Fransızca ke
limeleri dolduruyoruz. Bir hakikati tarihiye, arr 
zedıyorum, hani Raşit, Najma tarihleri var ya;, 
huzurunuzda; onun gibi takriri, kelâm ediyorum, 
^a^m size arzedeyim, haya o kadar ilerlemişti 
ki n e b a t a yazıjdığı ahşanı bizi de. yukarıya da-
vet'ett^er.; .(Nereye.?, sesleri),. Çankaya'ya. Biz 
inteâr, ,_ edecek, değiliz, , . grup idarecisi, sıf atiyle -
giderdik. Niye, gitmiyelim ? (Gülüşmeler). Ta- ; 

r ihbqyle . ; hakikat; budur.. Size güzel bir şey ; 

söyliyjeceğim; hakikat; tarihiye^ olarak : Maz
bata, jnu'harriri, arkadaşımız, Arapçayı ve. Fars- , 
çayı,pek fazla vurmuş., Orada .okudular, ,dedir 
ler ki, mazbata çok güzel yazılmıştır, ; kendim 
leri de burada .olsaydı maruzatımı tasdik, eder
lerdi, veya,samimiyetini ..kabul ederlerdi. Okun-
dıı,.. Arapçaya -ye, Farsçaya fazla^ vurmyor,, üs
tatlar,, v .Vasfı. Mahir, , Ali Canib Yöntem, izah 
ettiler. İkizim dilimiz kadar köklü dil yoktur,*' 
Arapça, .ve Farsgadan. çok istifade etmişizdir. 
Benim çojş sevdiğim ve<hayranı,çlduğum;(.M^y-i: 
lûd) u • Sijl^yman .Çelebi , yazmıştır. Kitabına 
Arapça;, farşjça kelimeleri d,e almıştır. , Arap- ; 

çarıjn^^ışırsçanın.harflşrini, kelimelerini almı-, 
şız, uzun zaman onlardan faydalanmışız^şimdi 
on^ar^ .b^akırken. vurmak ..mı. i&zımi ismet Pa
şa, bunu dinlediı ve çanım bunları rapordan çı
karın,, .dedi. -, Boşuma; gitti, memnun; oldum. 

AVNİ DOĞA^. .(tçzgad) -^ ^ağoi Feridun 
Bey! ,'V. '.'i' ,..'!,- , ;, ..• :' ı ,.-..• 

FERİDUN F^KRİ ,. DtlŞÜNSEL (Devamla), 
— .Bepim syuf arkadaş imdir ,Avm.;: idadi arka
daşım. , .;,! -•. <.;?„.,. ..;;, .. - : j ;••••.••, 

; : 4 ^ N l -POÖ^N (Yozgad) .-^ Aranfızda bir 
fark var. . ; ; • :,: -

.. F 3 R l £ W FİKRÎ DÜıŞÜNSEfr (Devamla) 
— Ne ise. .Maksat;zamanı,;, olurumu tasvir ve 
bir • vesikai..tarihiyfiyi, tesbittir. İşte :bu,sur,etle : 
o .çüınlel^r^ rapordan • gıkarıldı:, Mümkün olsa 

-gidij?> ismet lPâşa'ya teşekkür edecektim. Bütün 
patırft, .gürültüye,'. ̂ şjiâa buina-rtğmenl 'lsul ..böyle 
ü l d u . ' '» , :" «I:VM , ; ; ; ; : '> , ; ; ; , ;u •. v- '/. 

Atatürk'ten, bahset t i ler^,^ ,h^Gün^eş : r J)il 
teorisi ıcadetmedi m i l . EJttL Ben bunu-,sorus-
turdum, durdum. Sonradanı öğrendim, ..ki der; 
havı harikûlâdesiyİe . adamcağız, ~ bakmış., bir. 
çıkmaza düşmüşler^ .onları, bu. Surumdan ^kur
tarmak içiıı^ Güneş,- j}il tjearjsini • içadetm:iş, 
Efşııcjim ; (fişkşr^ kelimesi:,terkediiir ..mj,t ,1).e-. 
inin"üstatlar kıştaşlar.ını.^ermişlerdir işin. (Âş-.. 
ker) kelimesi kalkar, mı, (mahkeme) kelinıesi 
kalkar' 'mit' Atatü'rlt* bunalmış, ne'.yâpsın f 'Yük
sek dehası ile bi'r ' Güneş -"biHednsi'ile işi '.hal
letmek* istemiş . ' '/ '.' •'•"';''" ' . . . ', 

'Simdi'^efendim • " 'bıi''hareketi gefıçlçr.; kabul. 
etmİjece^riiişJ'İNI'e yapacaklar o gençler T Biz 
o ğençfere,' Hizmet' etJtıks.' '^'deceğiz 'del |J ,Rimnı 
nerede ne hizmet eaeeeği" meşkûk tür. Gençler 
hftkikat iste^'lar'kadaşlar. i($olctah, brâ^ö'^es-
le'rr): !-•(^4îer'%urâ i18şm ;âktadır. : ; Hkhgi:in-k|--' 
lâbi'kîMbkltal^miş?'» BÜnff i^ürk^l^î l^me'nİa-
HoMahiiş nii, 'sfoesWgi*meihiş ; mff işte -şu ar-; 

kandaşlar, ; "milletin'evîâÖi •: olarak,';' MiglaTinıii ' 
ha'Kkt. buVâya ' gelıiriş'1 a^kâ'da^latÖır: Ö *fnu1^-
rek;itfkılâbı 'bettaraî İ Jederler'mi'bû vatkn'öV-; 
lâtlâri? Ai rCkhib • Y5ktem ; aVk^dâş^ız/ ' ken'-fs 

disitti- Mercan TdadısîMeA' tahinin, ; Cenap LŞa-' 
hribe^ttih'i,' Hüseyin d a h i f ^ ^ z İ i glzİı^kurdülî.^ 

• BÛ>:âMhih a^nld'a'rlatt''Âli £anı*r Yöntem üs^ ; 
tadnWızdrr; :'"â^^kâ^Iair,.lv, ^Byie^îm %u ' kaiîaF' 
benim. (Soldan, aİkişİar l" " ^ .irr.'•!•»•-.'• ."/••- •:•'•• 

DIŞlŞUERl BAKA^^'İ'FüADf'KÖİ^RtMÜ 
(lötfanbul) '^ - ^uhtere^'-â'r<fcâdAslâî*';''idaM SÖz-
leriniö 'jb&şlarten'- Sa^rî ;Maksüdî Bey • arkMaşİ-1 

mız? bana: irtifak etti,:'*'kendi? ittifMlârrri*a mük:^ " 
beleşçin s3z istedimy'fakai Reisinıiz^riedeiise,' 
d k ^ 'ettileP. 01Bıi;'mesele"}•. çök1 'W ; 'Öd"rrâh ;>,oîr ; 

mesele 'tfkâüğühdaH," • ttirift, taÜü- mütâlâalar iİe-' 
ri sürüleBilir1. ^akiâ*:;işîm';de vörÖi"' : 'laiktim, : : : 

gittim: • Sonradan '•'nâzı i Br&adâşîar" V&İfittiler•'••; 

haber - ver&ilier, • Reşat rŞaîıs'6ttin Bey ; k'ai-deşi-' : 

mizude iltifat buyurmuşlar. ; B'eh de .bütün* bun-i'! 

lar^'; karşı huturunuza i geüp bildiklerimi 'kısaca: • 
arzedeyim; de'dim. I > Ydks&. \m Vesile öimâs'ay-' 
di hiç söz almaya lüztom:görmiyeeekrtim.:^Çün-' 
kü-foen,; ilmî'me'selelerüin' sâryaşet kürsüsünde'ba- ! 

his m'eivguu! olmasına 'asla taraftar' değilim!i i lmî ' ' 
münftkaş'alar/iilim^übsüsündeoîur. Fakat ma- ' 
d e n i . k L . . . '• - . î - . ' i ü - •.••• ^-.-y,:'••'*.•. >>••• •:•*: ; : 
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SADRI MAKSUDl ARSAL (Ankara) — 

Niçin imza ettin, öyle ise? j 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Burası, 
ilmî münakaşa yeri değildir. Fakatı mademki 
ilmî bir işe siyasi bir mahiyet verildi, müsa- i 
adenizle işin siyasi cephesini izah edeyim. 

Bu dil meselesinin, gazetenin birinde gördü- j 
ğümüz veçhile bâzı adamlar tarafından genç
leri tahrik için siyasi mevzu addedilmesi, haki
katen doğru olmıyacak bir harekettir. 

Sadri Maksudi Bey arkadaşım, oradan so
ruyor, o halde neden bu takriri imza ettiniz? 
Söyliyeyim. ilmî meselelerin, bilhassa dil me
selesinin siyasi tazyik altında hallolunmaması 
icabettiğini göstermek için. Yani 1945 te bu
rada yapılan cebrî bir tasarrufun ortadan kal
dırılması için. (Soldan, bravo sesleri). 

Bendeniz, eskiden beri, henüz daha o zaman 
sayıları pek azdı, Türkçenin sadeleştirilmesi 
için çalışanlardan biriyim, o yolda çalışan bâzı 
arkadaşlar, Ali Canib başta olarak, burada ha
zır bulunuyorlar. Fakat hiçbir zaman dil me
selesini' bir siyasi mevzu olarak siyasi kuvvet 
tarafından ele alınmasına taraftar olmadım. 
îlim meseleleri, bu arada dil meselesi, tarih 
meselesi, bunlar her hangi siyasi bir partinin 
resmî akideleri arasına asla giremez ve girme
melidir. Dünyanın hiçbir medeni milletinde 
böyle bir işe tesadüf edemezler, yoktur böyle 
bir şey. (Soldan, bravo sesleri). 

Bir lisanın sadeleşmesinde, eskiden beri, 
fazla kelimeler uydurarak yüzde yüz süratle 
bir değişikliğe gitmek fikrine taraftar değilim. 
Tedrici, fakat tedrici derken q tedrici, ters mâ
nasına alınmamalı. Yer yüzünde mevcut lisan
lar içinde Türkçenin şu son 60 - 70 senede ge
çirdiği süratli inkılâbı geçirmiş ikinci j bir lisan 
mevcut değildir. Bendenizin dil, tayih mese
leleriyle iştigalim eskidir. Tefeyyüz ve terâk
ki vasıtası olarak ömründe tarih kit^bj açma
mış, ömründe dil meseleleriyle uğp^şmamış 
olanlardan mütehassıs geçinenler, ha^tâ o yüz
den bir yığın mebus olanlar dft oldu. Daha ev
vel yani moda değilken bu işlerle uğraştım. 
Ben bu meselede, yani dil meselesinde, sanat, 
fikir, ilim meselelerinde her piereyanı^ serbest 
olarak ortaya çıkması, müdafaa edilmişi taraf
tarıyım. Dil meselesinde en müfrit d|l ıstılahı 
taraftarı olanların elbette dilin teklpıülü üze- I 

i — II 
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rinde faydası olur. Beri taraftan muhafazakâr 
cereyanlara karşı mutedil, vazifesini görür, or
ta yoldan götürür. Onun için bâzıları devam 
edip, uytdurma kelimelerle yazılar yazıyorlar. 
Ben hiçbirisini okuyup anlayamıyorum. Fakat 
bir beis yok, bu bir fikirdir, bir kanaattir, bir 
cereyandır, istedikleri gibi yapsınlar. Hiçbir 
kimse bunlara karşı müdahale yapamaz. 

Biliyorsunuz, Allah rahmet eyleisin Atatürk, 
bu isim çok geçti, Bendeniz onun yanında uzun 
müddet bulundum. Onun fikirlerini yakından 
takip etmiş arkadaşınızım. Dil meselesi üze
rinde de düşüncelerini ve ne yapmak istedikle
rini çok yakımdan bilirim. Ve nihayet Feri
dun Fikri arkadaşımızın dediği Güneş - dil 
'teorisinin de nasıl çrktığmı ve niçin yapıldığı
nı da bilirim. Kaşke o zamandan bahseden ar
kadaşlar ne olurdu, o zamana ait Ulus Gaze
tesinden de getirselerdi görürlerdi, rahmetli 
Recep Peker başta olmak üzere muhtelif me
busların imzaları altında bütün Arapça, ve Acem
ce kelimelerin aslen türkçe olduğunu ispat eden 
makaleler okunsa ne olurdu? (Alkışlar, gülüş
meler) . Bu, birinci mesele. 

Gelelim ikinci 'tarafa, rahmetli Atatürk za
manında, onun hayatının son zamanında Cum
huriyet Halk Partisi Tüzüğü yeni dile, öz tür
ce aidi verilen ve hir yığın, %90 i uydurma ke
limelerden mürekkep olan bir dile tercüme edil
miştir; o zaman mebus olan arkadaşların ha-
tırmdadır, ha'tırlamıyanlar da 'kütüphaneleri
ne müracaat ettikleri zaman tüzüğün bu öz-
tünkçeye tercüme edilmiş şekli, arkasında 3-4 
yüz kelimelik lügatçesi ile beraber bulabilirler. 
Garip değil mi? 

Şimdi bütün bunların mukaddes olduğunu, 
inkılâbın, cüzü aslisi olduğunu iddia eden arka
daşlarımız, bir şeyi unutuyorlar: Atatürk öl
dükten sonra Refik Saydam'in Başvekâleti za
manında teşkil edilen bir komisyon, bunu eski 
dile ia'de etti. O zaman bu irtica neden mev-
zuulbahis olmadı ve neden bunları yapanların 
resimleri Ulusta teşhir edilmedi? (Soldan, bra
vo sesleri* alkışlar). Başta înönü ve Refik 
Saydam olduğu halde. 

Glelim 1945 e. 1945 ten evvel 1943 te bir 
moda belirdi. Bâzıları, biliyorsunuz, insan 
mutlak bir kudrete sahip olduğu zaman türlü 
acayip fikirlere düşer. Bütün diktatörlerde 
buna tesadüf edilir. 1943 mü, 1944 mü hatır-
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lannyornm; galiba. 1943 tü> yahut 1944. Bir 1 
intihap devresi sonlarına doğru idi. Anayasa
nın öz dile çevrilmesi hakkında bir komisyon 
teşkil edildi. Hattâ galiba iki komisyondu, ehem
miyetsiz şeyler-olduğu. için pek hatırımda tuta
madım, bir komisyon teşkil edildi ve mebus
lara mütalâan, nedir, ne buyuruyorsun, diye sual
ler soruldu. O esnada Grup Eeisi arkadaşımız 
Hasan Saka idi. Ben bir gün. şu merdiven altında 
kendisine tesadüf ettim. Dedim ki, neye değişti
riyorsunuz bunu, canım mütalâan nedir yazı
ver, dedi. Bunun mütalâası yok ki, abuk sabuk 
bir şey dedim. Israr etti, sen mütalâanı yazı-
veıs,. dedi. Ben de tuttum mütalâmı yazdım. Bu 
rapor Halk Partisi dosyalarında vardır. Ve meç
hul kalmasın, diye 1947 senesinde dil mesele
si hakkında5 Vatan Gazetesinde: yazdığım bir 
makalede ben verdiğim raporu, aynen, neşrettim. 
Maalesef yanımda. değiL Yanımda olsaydı muh
terem heyetinize- arzederdim. Raporun hulâsası 
şudur: Birkaç misal vermiştim; bunlar dil işle
riyle,- yani lengüistik, filoloji ve Türk dilini 
bilmiyen zevat tarafından yapılmış ve yazılmış 
şeyler olduğu ve meselâ : Sayııştay, Danıştay 
gibi (tay) lahikalarının Moğolca olduğunu bil
dirmiştim. Onun içinde bir yığın Türkçe zan
nedilen Moğolca kelimeler var. Birtakımı baş
kâ  dillerden gelmiş Türkçe zannedilen kelime
lerdir. Menşei itibariyle Tükçe değildir. Bun
ların en, gariplerinden sekiz-, on tane kelime 
seçtim. Bunları yapan zevatı, kiramın maalesef 
dille alâkaları yoktur, bu. işin ehli değillerdir. 
Bunlar, birbirlerini tutmıyan şeylerden ibaret
tir. Arkasında, Sadri Maksudi Bey arkadaşı- j 
mizan demin söylediği yazı var. Dedim ki : Bü
tün bunlar ilim meselesidir, ihtisas meselesi- I 
dir bunları akademiler halleder. Bu mesele- I 
de, hattâ teklif yapmak için dahi ilmî salâhiye- j 
te ihtiyaç vardır. Halbuki bizim Dil Cemiyeti 
diye bir şeyimiz var bunun salâhiyetsizliği er
babınca malûmdur. Çünkü bunlar, dil mesele
si çıktıktan sonra dille iştigal etmeleri dolayı-
siyle mebus seçilmiş veya mebusken oradan 
ayrılmamak için bu dil meslekine tutunmuş ze
vattan ibarettir. Ve şunu yazdım : Bu vaziyete 
sarahatle çare bulunmazsa, bu. milletin aklına, I 
fikrine zarar verici, talim, terbiye ve zihnine I 
zarar verici bir mahiyet, bir tehlike arzetmek- I 
tedir. Tabiî o zaman, benim hatırımda kaldığı
na göre, birtakım arkadaşlar, harb, darp var, | 
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gürülttüj patırdı var, böyle dil. işiyle uğraşmaya 
ne mâna, Anayasa ile uğraşmaya ne mâna diye 
rapor vermişler, zannedjerim benim gibi aley
hinde iki üç kişi rapor vermiş, Arkadaşlar,, bir
az sonra, aradan altı ay mı, bir sene mi geçti 
bilmiyorum.. Yeni intihap yapıldı, Aallah'ın hik
meti bu işin aleyhinde rapor verenler bu sa
lonun içinde bulunmak saadetine nail olamadı, 
bendeniz nasılsa oldum. 

Sonra kanun buraya gelip müzakere edildi
ği zaman bir defa olsun şu kapıdan içeriye gir
medim, bilardo oynadım. Bana geldiler, dü 
meselesi müzakere ediliyor niçin böyle mühim 
bir meselede burada kalıyorsun, içeri gitsene 
dediler, ben de o benim anladığım dil değil
dir; dedim. Sırf emirle bir adamın keyfini tat
min için yapılan bir dildir, ben oraya giremem 
ve müzakeresinde bulunamam, dedim» ve girme
dim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) îşte arka
daşlar variyet budur. Ve benim bunu ret vazi
yetimin sebebij vaktiyle bu dile yapılan fuzu
li bir tasarrufu, keyfî bir müdahaleyi ortadan 
kaldırmak içindir. Yoksa ben ilim ve sanat me
selelerinin, dil meselelerinin, bütün bu gibi me
selelerin burada her hangi bor Hükümetin t key
fine ve arzusuna göre halledilmesine şiddetle 
aleyhtarım. Bu gibi mevzuların mütehassıslar
dan başka kimseler tarafından yapılmasını akıl 
ve mantık kabul etmez: Dil meselesini, dil er
babı halleder. Tarih işini, tarih adamları halle
der. Resmî bir şey yapılıp da bunun dışına çık-
mak,küfür olur demek zamanı, Musolini, Hitler 
zamanında vardı. (Soldan: İnönü devrinde d* 
şeşleri) 

îşte kısaca bu dil meselesi hakkında mâruzâ
tım bundan ibarettir. Sonra bu dil dolabını yü
rütmek için üniversite muhitlerinde o zamanki 
mesul vekillerin aldıkları emir üzerine gidip 
onlara, üniversite heyetlerine nasıl tazyik yap
tıklarını, nasıl hakarette bulunduklarını daha 
unutmadık. Bugün üniversite muhtariyeti mu
kaddestir diye iddia edenler bu muhtariyet mef
humunu, Darülfünun lâğvedilip üniversite ku
rulduktan 13 -14 sene sonra, 15 sene sonra akıl
larına- geldiğini neden unutuyorlar. Bunu da 
samimî bir maksatla değil, Bemokrat Parti ku
ruldu, Demokrat Parti programında üniversite
nin muhtariyeti bir prensip olarak kabul edil
di, sırf siyasi bir oyun olarak 14 senelik bir 
ihmalden sonra bunu ellerine alanlar, nasıl olup 



B : 14 8.12. 
da hâlâ bu gibi şeylerden bahsediyorlar, hay- I 
ret ediyorum arkadaşlar. (Soldan; alkışlar) I 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Reis Bey, usul hakkında, müsaade eder misiniz ?. I 

BAŞKAN — Efendim, hâdisenin esasını gö- I 
rüşmekteyiz. I 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Sözcüden evvel takaddüm edip konuşmak için I 
usul hakkında maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Efendim, bir kifayeti müzakere 
takriri vardır. Fakat daha evvel Millî Eğitim 
Bakanı ve komisyon sözcüsü söz istemiştir. On
lara ve bir milletvekiline söz verdikten sonra I 
kifayeti müzakere teklifini reye koyacağım. I 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Reis Bey, benim de ismim zikredilmiştir. Söz I 
istiyorum. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Usul hakkında bir şey arzedeeeğim. I 

BAŞKAN —Esası konuşmaktayız, çok ri- I 
ca ederim. ' 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Esas üzerinde konuşmak üzere, usul hakkında I 
konu«?mak istiyorum. I 

BAŞKAN — Müsaade buyurun esas üzerin- j 
deyiz... 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Size söyliyeyim, takdir buyurun... (Konuşsun 
sesleri). I 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
konuşsun demekle olmaz... 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Vasfi Mahir arkadaşımız bir teklifte bulundu. 
Bendeniz de Anayasa Komisyonunun mazbatası 
üzerinde durarak bâzı mâruzâtta bulunduktan 
sonra mâruzâtımı bir teklif ile neticelendirece
ğim. Şunu arzetmek isterim ki, Grup Sözcüsü 
olarak evvelce bendeniz konuşayım, mütalâamı 
arzettikten sonra Komisyon Sözcüsü cevap ver
sin. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Reis Bey, bana söz verecek misiniz t 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
Faik Ahmed Bey, Riyaset izah buyurduğunuz 
noktaları lâyıkiyle anlıyamadı, tekrajr eder mi
siniz? ' I 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — j 
Efendim, Grup Sözcüsü olarak konuşacağım. ' 
Anayasa Komisyonunun mazbatası üzerinde mâ- ' 
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ruzatta bulunacağım ve maruzatımı bir teklif 
ile neticelendireceğim. Arzetmek istediğim şu* 
dur, evvelâ bendenizi dinleyin, ondan sonra Ko
misyon Sözcüsü konuşsun . 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon da, Hükü
met de, Millî Eğitim Bakanı da bu hususa mu
vafakat ediyor, buyurun efendim. 

Arkadaşlar, bundan sonra karara bağlan
ması lâzım gelen bir takrir vardır, arkadaşla
rın salondan ayrılmamalarını rica ederim. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlarım; bâzı arkadaşlarımız mevzua 
kendilerinin müdafaa noktasından temas et
tiler. Bendeniz sübjektif tarafları bir yana bı
rakarak Anayasa Komisyonunda, Anayasanın 
yaşıyan dile çevrilmesi gerekçesi ile yapılan 
bu kanun teklifi müzakere edilirken ileriye 
sürdüğümüz başlıca prensip noktalarına yüksek 
huzurunuzda temas edeceğim. 

Anayasamızın dilinde değişikliği hedef tu
tan bu kanun teklifi üzerinde komisyonda ko
nuşan arkadaşların mütalâalarından öğrenmiş 
olduk ki, teklifin esasları ekseriyet partisi 
grupunca teşkil edilen ihtisas heyetleri tara
fından kararlaştırılmıştır. Hazırlığı bu suretle 
yapılmıştır, esasları bu suretle karşalaştınlmış-
tır. Ve 204 arkadaşın imzasını taşıyan bu tek
lif bu yolda bir prensip kararma istinat etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; temsilci rejimlerde 
parti grupları parlâmentonun tabiî ve lüzumlu 
organlarıdır; bunda şüphe yok. Bu grupların 
parlâmento çalışmalarında mühim rolleri mev
cuttur; şüphe yok. Nihayet mühim politik me
selelerde parti gruplarının noktai nazarlarını 
belirtmeleri pek tabiî bir şeydir; bunda da şüp
he yok. Ancak ekseriyeti elinde tutan parti 
gruplarının millet meclislerinin daha az bir ka
rar organı haline getirmeye dikkat etmeleri de 
aynı derecede lüzumludur. Kapalı sahanın ro
lü tahdit edilmek lâzımgelir. Mecliste görüşül
mesi icabeden, kanunlar daha evvel, ekseriyet 
partilerinin gruplarında görüşülür ve prensip 
kararlarına bağlanırsa teşriî kudrete yer değiş
tirmiş olduğu fikri itibarım, umumi efkâr nez-
dinde yaratmış olur, teşriî kudretin yerini bir 
nevi kendileri almış gibi olurlar. Bu haO! teşriî 
kudreti gölgelemekten hâli kalmıyan tesirler 
yapmaya başlar. 

Prensip kararları ile kanunların esasları ek* 
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seriyet partisinin gruplarında görüşülüp karar
laştırıldıktan sonra, Meclis müzakereleri kıy
metini kaybetmeye başlar. 

Binaenaleyh parlâmentolarda büyük ekseri
yeti elinde tutan parti grupları, Meclis müza
kerelerinden evvel kanun işlerini kendi grup
larında prensip kararlarına bağlayıp Meclis ça
lışmalarını tehacüm ettirmezler. Ve bunu teh
likeli addederler. 1945 senesinde yapılan umu
mi seçim neticesinde muazzam bir aded ekseri
yeti temin eden işçi partisi İngiltere'de, hattâ 
kendi aralarındaki disiplin talimatnamesini de 
kaldırarak azalarını Meclis çalışmalarında ta-
mamiyle serbest bırakmıştı. Biz de iktidarımı
zın son zamanında mümkün olduğu kadar bu 
hususta itinalı olmaya gayret etmişiz ve hattâ 
grup müzakerelerimizi aleni yapmayı tercih ey-
lemişizdir. Bu kubbenin altında eski itiyatlar
dan, eski usullerden iz bırakmıyacağmı iktida
rının ilk günlerinde burada bize müjdelemekle 
kalan Demokrat Parti ekseriyetinden daha zi
yade böyle demokratik bir anlayışın tatbikat
çısı olmak beklenir ve temenniye değer. Kal
dı ki, arkadaşlar, o, mevzu Anayasaya taallûk 
edince işin çehresi bilkülliye değişir. Anayasa 
mevzuuna giren meseleleri ekseriyet partileri
nin takati Meclisteki sandalye adedi ne olursa 
olsun, değil sandalye adedi hattâ temsil ettik
leri seçmenlerin oy nispeti ne olursa olsun tek 
taraflı arzu ile ,sade kendi arzuları ile çözme
ye kifayet etmez. Böyle Devlet hayatında, de
vamlılık istiyen mevzularda müşterek anlayış 
içinde hareket zarureti kabul edilmek iktiza 
eder. Bâzı arkadaşların temas ettikleri huzu
runuza gelen bu kanun teklifi bunun canlı, taze 
bir delilidir. 

1945 senesinde bizim iktidarımızın katı ekse
riyetine istinat ederek Anayasanın Türkçeleşti
rilmesi yolunda yaptığını 6-7 sene sonra gelen bir 
yeni iktidar partisi, o da kendi ekseriyetine isti
nat ederek yaşıyan Türkçeye çevirmek namı al
tında eski haline irca etmek istemektedir. Bu hal 
şunu gösterir ki, Anayasa mevzuuna giren işler
de, Devlet hayatında devamlılık istiyen mevzu
larda ekseriyet partileri bir işi yalnız bir taraflı 
arzu ile karara bağlamak isterlerse hata etmiş 
olurlar. Karar çıkabilir, kanun şeklini de alabi
lir, ama devamlılık ve istikrar temin edemez. Ana
yasalar, umumi hayatı himaye altına alan çatı
lardır. Burada barınan yalnız bir partinin ha-
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yatı değildir, binaenaleyh bu çatının tamirini 
umumun muzahareti ile sağlamak lâzımdır. Millet 
hayatında ilerlemeye, mâni oİacak zikzakları ön
lemek için, devamlılık ve istikrar istiyen mevzu
larda daima müşterek anlayış içinde hareketi ter
cih etmek politik hikmetin muktezasıdır. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun teklifi komisyon
da görüşülürken bir arkadaşımız dedilerki, Ana
yasanın yaşıyan dile çevrilmesi partimizin prog
ramının icabıdır. Bizim bildiğimiz ve umumi ef
kârın bildiği Demokrat Parti iktidarının progra
mının asıl icabı Anayasanın muhtevasının ele 
alınmasıdır. Bunu Hükümet huzurunuzda oku
duğu program nutku ile Meclise karşı borçlan
mıştır. Bunu, Seçim Beyannamesiyle Demokrat 
Parti memlekete karşı korçlanılmıştır. İnsanlar 
bazan unutkan oluyorlar. Hafızaları nisyandan 
kurtarmak için müsaade ederseniz Hükümet prog
ramından aynen okuyayım: - 29 . V . 1950 tarihli 
Zabıt Ceridesi - «demokratik inkılâbımızın bugü
ne» kadar elde edilmiş neticelerini mahfuz tutmak
la kalmayıp Anayasada vatandaş hak ve hürri
yetlerine ve millet iradesine dayanan istikrarlı 
bir teminat nizamının teminatı altında bulundu
racak esaslı tadiller hazırlayıp huzurunuza arzet-
mek kararındayız. Bunun sebebi, bugüne kadar 
Anayasanın kuvvetler birliği esasına dayanması 
ve vatandaş hak ve hürriyetlerini kâfi derecede 
teminat altında bulunduracak müeyyidelerden 
mahrum olması itibariyle millet hâkimiyeti yeri
ne tek parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni ol
mamış bulunmasıdır. Bununla muvazi olarak ka
nunlarımızda, itiyatlarımızda ve telâkkilerimizde 
tek parti devrinden arta kalan ne varsa tam ola
rak tasfiye edeceğiz. (Soldan alkışlar) 

Bu cümleden olmak üzere Matbuat ve Ceza 
Kanunu, Memurin Muhakemat Kanunu gibi belli-
başlı antidemokratik hükümleri ihtiva eden ka
nunları ve mevzuatımız için yer yer tesadüf 
edilen buna mümasil hükümleri huzurunuza 
.getireceğiz). Bu arzettiğim Hükümet progra
mı Demokrat Partinin memlekete karşı borç
landığı seçim beyannamesindeki esaslara isti
nat etmektedir. Aynen seçim beyannamesin
den okuyorum : «İktidara geldiğimiz takdir
de millete mal olmuş inkılâplarımızı, son de
mokratik inkılâbın elde edilen neticelerini mah
fuz tutmayı vazife saymak tabiîdir. Bu mak
satla Anayasada vatandaş hak ve hürriyetleri
nin ve milletin iradesine dayanan istikrarlı 
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bir devlet nizamını teminat altında bulundu- I 
racak esaslı tadiller yapmak kararındayız. 
Çünkü bugünkü Anayasamız millet hâkimiye
tini kabul etmesine rağmen kuvvetler birliği 
esasına dayandığı, vatandaş hak ve ''Hürriyetle
rini' teminat altında bulunduracak (hürriyet
lerden mahrum olduğu için millet hâkimiyeti ye
rine tek parti ve zümre hâkimiyetine mâni olma
mıştır». 

Aziz arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, Hü
kümet programı olarak huzurunuzda söylenen 
bu sözler ve esirgemediğiniz alkışlar günün bi
rinde bir yâdı maziye yarasın diye o söylenmiş 
sözler ve esirgenmemiş alkışlar değildir. Şimdi 
huzurunuza gelen bu taahhüt edilenler değildir. 
Tamire muhtaç olan çatının zarif olan, direkle
ridir, asıl tamiri bırakıyoruz, o tamirle 'bera
ber veya o tamir neticesinde düşünülecek tez
yinat kısmından, başlıyoruz. Hâlbuki işi teme
linden ele almak iktiza eder, işin esasını ele al
mak iktiza eder. Taahhütler olarak, program
lar olarak, aynı zamanda vazifeler olarak. 

Dil işi bir siyaset işi değildir. Bir devlet 
işi değildir. Dil meselesine teşriî organların ka
rışmaması lâzımdır. Deniyor doğru, dil meselesi si
yaset ve devlet işi değildir. Teşriî mekanizmanın 
fonksiyonu ilmî değil, siyasidir. Ne olmuş; 
evvelce esasları yine mütehassıs dilciler ve ede
biyatçılar tarafından hazırlanıp teşriî bir ko
misyona sunulmuş, hukuki terimler üzerinde*, 
politik reylerle tercihler yapılmış. , 

O vakitki, komisyonda hukukçu sıfatiyle ben 
de bulundum. Hatırlarım, müzakereleri. Bir ke
lime ve terim üzerinde evvelâ edebiyatçıları 
dinlerdik, lisansçıları dinlerdik. Hukuki mütalâa
lar söylenir, lehte ve aleyhte konuşulduktan 
sonra, reyle halledilirdi. Hatırlarım, «milletve
kili» kelimesini rahmetli Rasıh Kaplan teklif j 
etmişti. Mebus mu, saylav mı olsun, milletvekili, 
mebusun tarifidir, isim olarak alınması doğru 
değildir, denildi. Reye vaz'olundu, kelime ca
zip göründü ve ekseriyetle kabul edildi. 

Bâzan hatası da oluyor, onu da kabul et
mek lâzımdır. Meselâ, kanaatimce hatalı olan bir 
terim arzedeyim : «Vekil» kelimesi «Bakan» 
olarak Türkçeleştirildi. Bir hukuki nüansı ihmal 
ettik. «Vekil» in hukuki karşılığı «Bakan» de
ğildir. Anayasaya göre icra kuvveti ı meclisin 
nefsinde bulunduğundan Anayasa icra işini gö
rene delege mânasında vekil denilmiştir. Onun j 
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| karşılığını bakan olarak almamak lâzımdı. Şimdi 

bakıyorum komisyon tekrar vekil olarak değişti
riyor. Yine hata. Neden? Demokrat Partinin ge
rek seçim beyannamesinde, gerek hükümet prog
ramında kuvvetler birliği esasının millet hâki
miyetinin yerine parti hâkimiyetini ikame etti
ğini kabul ve tadilini taahhüt ettğine göre yarın 
kuvvetler birliği esasını bırakınca bakana (Nazır 
deriz sesleri) vekil diyemeyiz. Bu, neyi gösterir"? 
İşin esasının tamire muhtaç olduğunu kabul et
tikten sonra esası bırakıp, sıva ile meşgul olunca 
sonradan bir daha sıvayı bozup yapmak lâzım-
gelecektir. O halde bu. yola gitmektense, madem
ki Anayasanın muhtevasında değişikliğin lüzum
lu olduğu kanaatinde hep beraberiz. Çünkü bu 
iş Demokrat Parti iktidarı tarafından memlekete. 
taahhüt edildiği gibi C. H. Partisi tarafından da 
seçim beyannamesinde aynı şekilde taahhüt edil
miştir. O halde işin esasını ele alarak başlamak 
elbette mâkulâtın icabıdır. Ve sizin Parti Gru-
punuzun almış olduğu prensip kararma da aykırı 
olmak şöyle dursun.. (Soldan, böyle bir karar 
yok sesleri) Var ise daha aykırı olmaz, partini
zin programının ve beyannamelerinin muktazası-
na uymak olur. 

Aziz arkadaşlarım, bu yolda yürümek, aynı 
zamanda böyle Anayasa mevzularında alınacak 
kararların iktidarın değişmesiyle müteessir ol-
mıyacak usullere bağlanması itiyadının da tees
süs etmesine hizmet eder. Ve yine aynı zamanda 
partiler arasında esaslı prensip işlerinde muta
bakat yollarına girmenin örnekleri verilmiş olur. 
Komisyonda bu mevzuubahis oldu. Komisyonda
ki arkadaşlarımız mazbatada tebarüz ettirdikleri 
veçhile ekseriyet olarak şunu söylediler; Anaya
sanın tadili, bir ihtimaldir. Böyle bir ihtimale 
bağlanarak bu hareketi tehir etmemeliyiz. 

J Aziz arkadaşlarım; ben komisyon ekseriyetini 
| bir bakıma haklı görürüm. Fakat heyetiniz için bu 

varit olamaz. Yüksek Heyetiniz böyle bir direk
tifle bu işi Anayasa Komisyonuna havale ederse 
hem partinizin programının icaplarına uygun 
istikameti göstermiş olur hem hükümetin pro
gramının icabını yerine getirme'k lüzumu teba
rüz ettirilmiş olur. P>ıı suretle dâvanın esası 
ele alınarak Anayasanın gerçek temsilci rejimin 
modern esaslarına göre reviziyonu hazırlan
mak üzere bir ilim heyetine havale edilir. Ay
nı zamanda lisan üzerinde de tutmamış kelime-

I ler, yadırganan kelimeler varsa, bunu sözünü 

- 158 -



1 : İ4 8.12 
âe tenkid edilen yolda politik heyetlere değil, | 
tarafsız ilim erbabına söyletmek yoluna gidilir. 
Kabul etmek iktiza eder ki ; politik heyetler 
işi ifrata getirebilecekleri gibi, tefrite de geti
rebilirler. Bazan çok yadırganan kelimeler, tut-
mıyan kelimeler kabul edilebileceği gibi, ba
zan müstehaseler de canlandırılabilir. Onun için 
işi tarafsız ilim adamına bırakmak zarureti aşi
kardır ve iki işi bu suretle bir arada yürütmek 
mümkündür. 

Vasfi Mahir Koeatürk arkadaşımızın tekli
fini, birçok mahzurları baikımmdan, yerinde 
görmem. Bir defa şunu arzedeyim. Arkadaşı
mızın teklifi İçtüzük hükümlerine göre üzerin
de durulması lâzımgelen bîr tekliftir. Anayasa
nın dili üzerinde tadil yapmayı teklif eden ko
misyonun mazbatası konuşulurken münferit 
olarak yapılacak tadil teklifleri 204 arkadaş 
tarafından yapılan teklifin hudut ve şümulü 
içinde, kadrosu içinde olursa nazara alınabilir. 
Ama o teklifi bertaraf edip Anayasada yepye
ni hüviyet arzeden bir tadil tdklifi olursa onu 
mutlaka üçte bir ekseriyetin teklifi şarttır. Bu 
bir. 

Kaldı ki arkadaşımızın teklifi nedir? Diyor 
ki, 1340 tarihli ve 491 numaralı Teşkilâtı Esa-
siyeyi aynen alalım. Bu suretle tenkid ettiğimiz 
yolu da taklit etmemiş oluruz, diyorlar. I 

Dedikleri tarih ve numaralı Teşkilâtı Esasi -
yeyi. alacak olursak, o zaman Anayasanın, hü- I 
kümlerini de tadil etmiş oluruz, geriye doğru gi-" I 
derek, Tadile muhtaçtır ama, ileriye doğru gide
rek tadile muhtaçtır. Eğer arkada 491 numaralı I 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun en son tadillerini I 
gö?; Önünde: bulundurarak alalım, diyorlarsa, bu I 
defa da dil tadili çok geriye doğru giderek Mec
lise tavsiye edilmiş olur. 

Komisyon, yaşıyan dile çevrilmek mucip se
bebiyle bir tasarı huzurunuza getirmiştir. Bunda I 
birçok 'kelimeleri değiştirmiş, bâzılarını uygun I 
bulara! muhafaza, etmiş ve saire... Şimdi arka-
"daşrnnz daha çok geriye giden bir teklif yapı- I 
yorlar demektir. Her halde 12 sene evvelki li- I 
san yaşıyan lisan değildir. Şu halde yapılması I 
lâzımgelen şey mutabakat halinde bulunduğu
muz ve memlekete karşı iktidar partisinin değiş- I 
tirmeyi borçlandığı Anayasa'yi bu vesile ile ele I 
almaktır. Onun lüzumlu tadillerini arzettiğim I 
gibi kurulacak bir ilim heyetine bırakmaktır. Bir I 
taraftan da arkadaşlarımızın yerindfl bul- | 
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madıkları kelimeleri üzerindeki hükümleri de 
edebiyatçı, dilci ve tarafsız ilim adamlarından 
njrüteşekkil diğer bir ilim heyetine bırakmaktır. 
Arkadaşlar, lüzumlu olan budur. Ve âciz kana
atimce müstacel olan budur. Komisyonun Sa
yın mazbata muharriri çok sevdiğim arkadaşıma 
birşey söyliyeceğim. 

Kelimeler üzerindeki tazyiki kaldıralım de
mektedirler. Arkadaşlar, söylenen bu tazyikin 
karekteri çok mecazidir. Ama asıl Anayasa üze
rindeki tazyiki kaldırmak lâzımdır. Mânevi ha
vadaki tazyiki kaldırmak lâzımgelir. Bunun yo
lu şu Anayasadaki demokratik boşluğu yeni esas
larla doldurmak bir Anayasanın ruhuna Uygun 
olmıyan Anayasayı bir nevi zdncirbent hate geti
ren usulleri itiyatları, nizamnameleri tasfiye 
etmek iki. Bu suretle Anayasa üzerindeki tazyiki 
kaldırmak lüzumludur. Müstaceldir, taahhütlerin 
icabıdır, programların icabıdır ve vazifelerimi-
zin icabıdır. Bunları biz, muhalefetin vazifesi 
olarak söylüyoruz. İktidarın da muhalefetten 
geliyor diye kabul etmemek vazifesi olmamalı
dır arkadaşlar. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Sizden evvel ka
bul etmiştik. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlar, ben huzu
runuza zevkle ve istifade ederek dinlediğimiz 
Vasfi Mahir Koeatürk arkadaşımızın bir iki 
sözü üzerine çıkmak lüzumunu hissettim. Kısaca 
bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Her şeyden evvelşunu beyan etmek jcabeder 
ki, Türk diline birtakım uydurma kelimeler 
sokulmuştur, ve maalesef uydurmacılık hakikat 
olarak karşımızdadır. Son Dil Kurumunun Kurul
tayında Millî Eğitim Bakanı olarak konuştuğum za
man okullarımızda çocuklarımıza uydurma keli
meleri okutmıyacağız ve okutarmyaeağız ve bu 
itibarla Dil Kurumu ilmî yollardan çalışarak 
bize birtakım malzeme verirse bunlardan isti
fade edeceğimizi, bilâkaydüşart Dil Kurumunun 
imal ettiği kelimeleri kitaplarımıza ahmya-
cağımızı beyan etmiştim. O zaman sabık ıbir 
profesör şu şekilde bir konuşma yaptı ; uy
durmacılığın ne kadar zarar verdiğini ifade için 
arzediyoruım: «İlk insan yaratıldığı zaman keli
me var mıydı? Yoktu. Ne yaptı? Uydurdu. O 

[ halde biz de uydurmaya devam edeceğiz.» (Sal-
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âan: Gülüşmeler, bunu söyliyen kim sesleri) | 
Hikmet Bayur. Hikmet Bayur'un bu sözü üzeri
ne Dil Kurumu faaliyetinde bir hayli rolü olan 
Besim Atalay kürsüye geldi ve dedi ki; hakika
ten birçok kelimeler uydurduk ve bu kelime 
uydurmakta çok ilen gittik. Sonra şöyle bir şey 
anlattı: «Ben, dedi, eski bir metni bugünkü 
dile tercüme ediyordum. Bir muziplik, aklıma 
geldi. Yukarda Dil Kurumu uleması toplanmış, 
çalışıyor. Şunlara bir oyun edeyim diye tama
men kafamdan bir kelime uydurdum ve bunu 
eski Türkçe bir kelime imiş gibi bir kâğıda 
yazıp, bunun manasım anlıyamadım diye yuka
rıya gönderdim. Arkdaşlar yarım saat sonra be
nim orada uydurduğum kelimenin mânası veril
di ve aşağıya gönderildi» 

Bu sözleri, kelimeler nasıl uydurulmuş, na
sıl imal edilmiş ve nasıl Türk diline musallat 
edilip Türk çocuğunun perişan bir hale getiril
miş olduğunu arzetmek için naklettim. Tek
rar ediyorum, bir uydurmacılık vardır, uy
durma kelimeler yığını vardır ve bu uydur
macılık hiç şüphesiz milleti millet yapan unsur
ların başında gelen aziz dil müessesesinin bağ
rına saplanmış bir hançer gibidir ve bu uydur
macılığı ne Atatürk'e, ne de onun inkılâplarına 
maletmeye imkân yoktur. Bunu yaptığımız za
man hem Atatürk'e, hem de inkılâplara saygı
sızlık göstermiş oluruz. Biz Atatürk'ü de, Dil 
İnkılâbını da bu uydurmacılıktan tenzih ederiz. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, bâzı kelimeler arzedece-
ğim: (Aksülâmel, taviz, hukuk, mahsulât, sa
ha, tahkim, istikamet, muhafaza, metin, fütu
hat, fahrî, meriyet, ferdî, maşerî, ibda, mukni, 
muhtemel, âmil, vazife, telâkki, zaruret, istik
rarsızlık, mahiyet, meşru, iktiza, taahhüt ve sa
ire.) Bu kelimeleri lisan bakımından hiç ya
dırgamadan dinlediğimiz muhterem arkadaşım 
Reşat Şemsettin Sirer'in biraz evvelki konuş
masından kısaca not ettiğim kelimelerdir. 

'Türk Dil Kurumu bir broşür neşretmiştir. 
Bu broşürden bugünkü Ulus Gazetesi de bâzı 
pasajlar almıştır. Burada deniyor ki: «Bize 
göre; yaşıyan dil yaşlı kimselerin bildiği dil 
değil, yeni nesillerin kullandığı dildir,» Biraz 
evvel bu kelimeleri kullanan aziz arkadaşım 
belki diyecektir ki, ben yaşlıyım. Fakat der
hal arzedeyim; benim 8-10 yaşındaki çocu- j 

. 1952 Ö : â 
ğum da bu kelimelerin çoğunu biliyor ve kul
lanıyor. 

Arkadaşlar, Vasfi Mahir Kocatürk arkada
şımız Türkçe sözlükten bahsetti; birtakım an
laşılmaz kelimelerden bahsetti. Bütün bu ke
limeleri işittiğim zaman Millî Eğitim Bakanı 
olarak bir sızı hissettim, bir yük altında imiş 
gibi ezildim. Filvaki bunları icat eden ben de
ğilim. Fakat bunları bir an evvel bertaraf ede
bilecek mesul bir insan olarak ezilmek mecbu
riyetindeyim. Siz ki şu anda Türk diline yapı
lan tasallutu, müdahaleyi ref'etmek için çalışı
yorsunuz ve bunda da muvaffak olacaksınız; 
ben de Millî Eğitim Bakanı olarak bir seneden 
beri çocuklarımıza okutulmakta olan kitaplar
da, bilhassa felsefe, psikoloji terimlerinde mev
cut olan ve alışamadığımız, yaşamasına imkân 
olmıyan kelimeleri tasfiye etmek için ilgili or
ganları seferber ettim. Huzurunuza çıkışım bu 
bakımdan ferahlık verecek bir müjdeyi arzet
mek içindir. Alâkalı üniversiteler profesörle
ri, yüksek okul profesörleri, hattâ Dil Kuru
mundan iştirak eden mütahassıslardan ibaret 
bir ilmî heyeti en çok sıkıntı çektiğimiz felsefe 
terimleri üzerinde esaslı çalışmalar yaparak 
hayırlı neticeyi elde etmiş bulunmaktadır. Şu 
küçük kitap bir hafta evvel basılabilmiş olan 
yeni terimleri ihtiva etmektedir ve artık lise
lerde, ortaokullarda bunlar çaeuklarımıza öğ
retilecektir. 800 den fazla terim böylece elden 
geçirilmiş bulunmaktadır. 

Bâzı misaller vereceğim sizlere, çocukları
mız neleri kullanmak mecburiyetinde idiler, bu
na mukabil bugün neyi kullanacaklar : Katış
maç - küme demektir. Erksizlik - anarşi. De
min Vasfi Mahir arkadaşımız da söyledi, ka
nıt - delil demektir. Ortaşım - tedai. Yüklem -
sıfat, özerklik - muhtariyet, yani üniversite 
muhtariyetine, üniversite özerkliği demek lâ-
zımgelecektir. Yetke - otorite. Üsmüt - en 
yüksek saadet, sağistem - iyi niyet, mut - saa
det. Ira - seciye. Ulam - katagori. Nedensel -
sebepli. Neden - sebep, etkerneden - yaptırıcı 
sebep, devin - hareket, uygarlık - medeniyet, 
toplak - koleksiyon, koşa - birlikte olan, bi
linç - vicdan, sonurtu - tutarlı, karşıt - aykırı, 
oylaşım - itibar, koşaç - bağ, bun - buhran, 
eleştirim - tenkid, betimlemek - tasvir etmek, 
tanımlamak - tarif etmek, oylaşım - düşünüp 

| taşınma, belgitleme - ispat, türüm - feyiz, er-
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ke - enerji kudret, utaçmı - teşhir, utaçıcılık -
teşhircilik, esirme - vecit, horda - sürü, imge -
hayal, izlenim - intiba, erkin - hür serbest, 
yargı yargılama - hüküm, özdek - madde, tö
rel - tinsel - ahlâki, araç - vasıta, gizem - es
rar, ulusçuluk - milliyetçilik, ulasallık - mil
liyet, doğal - tabiî, takınak - musallat fikir, 
paydaşlık - iştirak, budunsu - topluluk, erk -
iktidar, nitelik - keyfiyet kalite, nicelik -
kemiyet, kantite, tasarım - tasavvur; anı, 
&ngı - hâtıra, alt bilinç - şuuraltı, töz - cevher, 
erdem - fazilet... 

Bunlar 800 terimden kısaca not ettiğim bir
kaçıdır ve yeni karşılıkları en ufak bir otori
te tazyiki olmadan ilim adamlarımızın tam bir 
hürriyet ve serbesti içinde tesbit ettikleri te
rimlerdir 

Şu noktayı da arzedeyim ki, dil işi politika 
işi değildir ve olmamalıdır. Bu kelimeler bü
tün milletin ve istikbalin malıdır. Binaenaleyh 
umuyorum ki elde ettiğimiz bu netice sizler 
gibi Halk Partili arkadaşlarımızı da memnun 
edecektir. Çünkü Türk çoculklan hakikaten bü
yük bir dertten kurtulmuşturlar. Bu işleri bun
dan sonra tamamen ilim adamlarına bırakmak 
ve katiyen politika meselesi haline getirmemek 
en doğru yol olacaktır. Ve biz böyle yapıyoruz 
ve böyle yapmakta devam edeceğiz. 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ FERÎT ALP-
ÎSKENDER (Diyarbalkır) — Muhterem arka
daşlar, saatlerden beri dinliyorsunuz, hepini
zin yorgun olduğunu gayet iyi bilmekteyim. 
Fakat Anayasa Komisyonu olarak ve D. P. ik
tidarı olarak birçok töhmetler ve isnatlar kar
şısında kaldık. Hiç olmazsa bunlara cevap ver
mek her halde yerinde olacaktır. Müsaadenizle 
Komisyon Sözcüsü olarak cevaplarımı, benden 
evvel konuşan arkadaşlarımın temas ettikleri 
noktaları hazfederek arzedeeeğim. 

Yüksek huzurunuza 204 imza ile gelen bu 
teklifin mahiyet ve menşei burada söylenen bâ
zı sözlerle bulandırıldı. Teklifin nasıl hazır
landığını ve ne suretle buraya getirildiğini izah 
edeyim : 

1945 senesinde B. M. Meclisinden çıkan ka
nunlardaki kelimeler meiktep ve mahkemeler 
yolu ile zorla dilimize sokuldu. Türk milleti 
bu zorlamadan müteessir, muztaripti. Bu iti
barla millî bir parti olarak cemiyet hayatına 
karışan D. P. Türk milletinin maşerî vicdanın-
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da beliren istekleri programına koydu. *Bun-
lardan birisi üniversitenin muhtariyeti; diğe
ri de dil üzerinde siyasi ve idari müdahaleyi ka
bul etmemekti. Uydurma dil yoluna gidilmeme
siyle anemlefcetm en mukaddes varlığı olan millî 
dilinin istiklâlini temin etmek isteniyordu. 

tşte Demokrat Parti, programına bu mad
deyi yerleştirmiş bulunuyordu. İkrtidara geç
tikten sonra millete vermiş olduğu vaitleri ta
hakkuk ettirmek için zamandan ve fırsatlardan 
istifade etmekten geri kalmadı. Bu itibarla bu 
maddeyi gerçekleştirmek yoluna girdi. 

Evvelâ Mecliste dilcilerden müteşekkil bir 
komisyon kuruldu. Halide Edib, Arif Nihat 
Asya, Avni Başman, Hamdullah Suphi Bey de 
bâzı toplantılarda bulundu. Bu zevattan iba
ret bir komisyon teşekkül etti ve Fuad Köp
rülü'nün de tenvir ve irşatlariyle bir proje vü
cuda getirildi. Bunu destekliyen müstakil mil
letvekilleri de odu: Halide Edib, Hamdullah 
Suphi ve Kemal Türkoğlu. Fakat bu ekseri
yet partisine arzedilerek ekseriyet partisinin 
nöktai nazarı alınması için Demokrat Parti 
Grup Başkanlığına arzedildi. Faik Ahraıed Bey, 
ben Adnan Beye söyledim, bu komisyonlara 
girelim diye söylemişti. Biz bunu bir dilciler 
heyetine, tarafsız bir heyet tesbit ettiriyoruz 
isterseniz bir suretini vereyim dedik. Fakat 
kendisi böyle bir örnek almaya ihtiyaç görmedi. 
Tesbit edilen proje Demokrat Parti Başkanlı
ğına sunuldu. 

Gurupumuz Anayasanın dil için bir vasıta 
edilmesi fikrine yanaşmadı, bilhassa yazılmış 
olan bu metinde asıl Anayasa metnindeki gramer 
nahiv ve sarf hatalarını düzelterek bir proje 
vücuda getirilmiş olduğu halde bunu da kabul 
etmedi. Biz dedi, Anayasada tadil, tefsir ve ih
das yoluna gitmiyeceğiz. Eski hükümler aynen 
baki kalacaktır, dedi. Bunun üzerine gurup ih
tisas komisyonu her hangi bir tefsir, ihdas ve 
tesis yoluna gitmeden yeni bir tasarı hazırladı. 
Demokrat Parti Meclis Gurupuna sunduğu za
man bunun prensibi ürerinde karar aldı. Yok
sa Faik Ahmed Beyin buyurduğu gibi,Meclisin va
zifelerini aksatacak bir vaziyet yaratmadı. Esasen 
parlmanter memleketlerde Meclis gurupları birer 
hüviyettir, birer şahsiyettir. Meclislerden önce 
Meclis guruplarının yapacağı işler vardır. Eğer 
bunun aksini kabul edecek olursak, Meclis gu
ruplarını mefluç bir hale getirmek ieabeder. 
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Halbuki parlmanter hayatta, Meclis gurupları I 
başlrbaşma birer hüviyettir, ve şahsiyettir. Ni
hayet bu metin Demokrat Parti Meclis Guru-
pundan geçtikten sonra 200 küsur imza toplan
ması için ve Gurup İhtisas Komisyonu rapor
törü olduğum için bu vazife de bana tahmil 
edildi. Sadri Maksudi arkadaşımızın dediği gi
bi ben şunun bunun üzerine tesir etmiş 
değilim, hepiniz gibi bir milletvekili, bir 
insanım. Raportör olmak itibariyle' imzala
rı topladım. Ben nasıl Fuad Köprülü üze
rinde müessir olabilirim1?. 30 senelik bir 
ilim hayatı olan, dünyanın tanıdığı, 6 - 7 üni
versitenin fahrî profesc.ru olan Avrupa'dalki 
konferansları ile Osmanlı İmparatorluğu ve 
Millî Tarihimiz hakkındaki kanaatleri ve yanlış 
fikirleri değiştiren bir adam üzerinde nasıl mü
essir olabilirimi Ben nihayet onun naçiz bir til
mizi olabilirim. Fuad Köprülü bir ilim adamı. 
olarak bir otoritedir. İftihar ettiğimiz bir oto
rite... Sadri Maksudi Bey «uydurma dil var» de- | 
di kendisine cevap verdiler. Bunları tekrar et-
miyeeeğim. Yunanlılarla .Romalı Lan misal ıgös- i 
terdiler. Vasfi Mahir Bey de Maearlarla Alman- i 
lan söyledi. 

Arkadaşlar dilin tekâmülü, basitten mürek- I 
kebe doğrudur. Romalılar Yunanlılarla tema- i 
sa geçtiler Yunanistan'dan birtakım müessese- j 
ler alırken kelimeler de aldılar. Sonra, yaşıyan ! 
köklerden ıstılahlar yaptılar, kelimeler vücuda I 
getirdiler. Almanya'da, Macaristan'da da öyle
dir. Bizde ise hiç aslı olmıyan, yaşamıyan 
köklerden kelime çıkardılar. Anayasayı basitli
ğe götürdüler. Irkçı bir zihniyetle tasfiye yap
tılar. Irkçı ve tasfiyeci dili basitliğe, geriye 
götürür. Bizim hareketimiz, geriye değil ile
riyedir. Teşriî heyet dil yaratıyor, dediler. 
Kendi iktidarları ne yapmıştır? Anayasa Türk-
çedir, milletin konuştuğu dil, Türkçe değildir, | 
demişi ikinci olarak, birtakım kelimeler, edat
lar uydurmuşlar, ıstılahlar vücuda getirmiş
ler, bunların hiçbiri ilmî esasa dayanmıyor. 
Profesör Köprülü'nün dediği gibi o zaman bu
rada hazırlanan tasarı İstanbul Üniversitesine 
gönderilmiş. Profesörler toplanıyor, okunuyor, 
itiraz etmek istiyenlere : İtiraz yok, diyorlar... 
Bunu ispat edecek elimde vesika var. Bâzı 
profesörler izzeti nefislerini düşünerek toplantı- j 
yi terkediyorlar. Diğerleri kabul etti, deniyor. 
Halbuki bizde ne yeni bir kelime yaratma var, I 
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ne de yeni bir tesise gidiyoruz. Biz asıl metni 
alıyoruz, içindeki terkipleri çözüyoruz, bâzı ke
limeleri atıyoruz. Meselâ mücazatı terhibiyeyi, 
terhibî mücazat olarak aldık. Bu yeni bir tesis 
değildir. Bu teşriî organın kendi salâhiyetleri 
içinde olan bir vazifedir. Dil tasarrufu yapı
yoruz dersek Adalet Komisyonundaki bütün 
kanunları ilim heyetlerine gönderip bunun dili
ni siz yazın demek lâzımdır. 

İlim heyeti işine gelince; birkaç arkadaşı
mız söylediler, bu iş ilim heyeti işi değildir. 
Dilin âlimleri, dil anatomisi üzerinde meşgul 
olan kimselerdir. Bizce mutlak olan dilin içti
mai kıymetidir. Bunu da ancak şairler, müellif
ler, romancılar, kanun vâzılan ele alırlar. Me
deni memleketlerde (Linguiste) ler ancak keli
meler teklif ederler, bunu empoze etmek yolu
na gitmezler. Eğer o kelime tutulursa kullanı
lır, kanun vâzıı da alır. İlim heyeti işi ol
maz. Siyasi partilerin bedelsiz mal iktisap ede-
miyeceklerini iddia ettiğimiz zaman, işi çıkma
za sokmak için, o zaman da ilim heyetlerin
den bahsedilmişti. Halbuki Meclis, kendi vazi
fe ve salâhiyetleri dâhilinde olan işi ilim he
yetlerine vermez. 

Necip Bilge arkadaşımız hakikaten çok eid-
dî olarak bu tasarıyı okumuş ve temkinli bir 
ilim adamı hüviyetiyle tetkik etmiş. Bundan 
dolayı kendilerine teşekkür etmek lâzımdır. Yal
nız bâzı noktalarda kendilerine iştirak edemiyo
rum. «Bilhassa 104 ncü madde mevcut kaldığı 
takdirde biz yine istediğimiz gibi, uydurma 
kelimeleri bir tarafa atarak, yazabiliriz.» De
diler. 104 ncü maddenin hükmü baki kaldıkça is
tenildiği gibi kanun yazılamıyacağı hususu Mec
lis kararma iktiran etmiş bir meseledir. Bu iti
barla bunun üzerinde konuşmak doğru değildir. 

Necip Bilge arkadaşımız, usulsüz olarak, 
maddelere geçtiler ve bâzı noktalara temas et
tiler. Matbaada tabedilirken hakikaten bâzı 
yanlışlıklar olmuş. Bunları biz de çizmiş bulu-
nuyoruz. Maddelere geçildiği zaman bunların 
tashihini müzakerelere geçmeden evvel bizzat 
teklif edeceğiz. 

Sonra Necip Bilge arkadaşımız, Anayasanın e-
sasının değişmesi hakkında, Faik Ahmed Barutçu'-
nun izahı gibi bir fikir söylediler. Bu binde bir 
ihtimaldir. Bir teşriî heyet ihtimalât üzerin
de yürümez. 

162 — 
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Sonra esas hükümlerin değişmemesi için biz j 

bir tedbir aldık, dedik ki, bu yaşıyan dile çev
rilmiş olan Anayasa 20 Nisan 1340 tarihli Ana
yasanın yerine kaim oluyor, fakat hükümleri 
manfuzdur. Her milletvekilinin daima ondan is
tifade etmesi kapısını açık. bıraktık. Binde, mil
yonda bir de olsa, ufak bir ihtimaldir, bir ha
ta yapmış olursak bu mahzuru önlemiş oluruz, 
dedik. 

Reşat Şemsettin arkadaşımızın mütalâasına 
gelince; Eeşat Şemsettin arkadaşımızı Meclis
te ilk defa görüyorum. Kendisini gıyaben kül
türlü bir arkadaş olarak tanır ve hürmet ede
rim. Muhalif partide de olsa yeniden girdiği 
bu teşriî hayatta samimî bir hareket hattı takip 
etmesini isterdim. Muhalefet partisinde gördü
ğüm samimiyetsizliği, kendisinde de gördüm. 
Bunu bir iki misal ile arzedeceğim. Meselâ diyor 
ki; Anayasa hazırlandığı zaman o komisyonda 
Adnan Menderes de vardı. Hakikaten Faik Ah
med Bey kendisinin de mevcut olduğunu demin 
itiraf ettiler. 

Arkadaşlar, o zaman tek parti, tek şef sistemi 
cari idil O rejim içerisinde itiraz edenlerden 
kimleri gördük. Bir itiraz yapmak mümkün 
müydü? Esasen Halk Partisi Meclis Grupu tara
fından karar alınmış ve Mecliste müzakere açıl
ması menedilmişti. Agâh Sırrı Levent yazdığı 
bir yazıda şöyle diyor: O vakit komisyonda bun
lara itiraz edenlere şimdi bunu kabul edin, 5 - 6 
sene sonra göreceksiniz ki, hepsi tutulacak, şayet 
tutulmıyacak olursa, bunları gene değiştiririz. 

Demek istiyorum ki, bir insan vaktiyle yanlış 
bir yola kerhen, cebren gitmişj olabilir. Fakat 
gittiği yolda hatayı gördüğü zaman menfiden 
müspete giderse asıl o zaman faziletkâr bir insan 
olur. Büyük Fransız ruhiyatçısı Ribo şöyle der 
«Fikri sabite saplanmıyanlar büyük adamlar
dır.» Binaenaleyh 204 lerin içinde Reşat Şem
settin Beyin bahsettiği takriri imza etmiş olanlar 
varsa bunlar, menfiden müspete gitmişlerdir ki, 
bu, bir fazilettir. İnsan daima iyiye doğru gi
der. Fakat maalesef Reşat Şemsettin Bey aksini 
yapmıştır. Ben de birinci dil kurumunda bu
lundum, 19 numaralı âzasıyım. Hakikaten Hü
seyin Cahit Bey, Ziya Gökalp 'm mektebinde, Ali 
Canib Beyin Selanik'te tesis ettiği Genç kalemler 
mektebindeki fikirleri aldı, kurultayda müdafaa 
etti, en çok alkışlanan da o oldu. Hakikaten Re
şat Şemsettin Beyin şiddetle alkışladı-
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ğını gördüm. Ve ondan sonra da dil 
işini Mecliste yapmanın - doğru olmadığı, 
uydurma dilden müteneffir olduğu hak
kında yazıl a ı mı okudum ve hareketlerini gör
düm. Meselâ 1945 te uydurma anayasa çıkarken 
kendisi o zaman da muhalif idi. Hattâ o zaman 
İnönü muhalefet etmemesi için Çankaya'da ay
rıca kendisinden rica etmiştir. Fakat bugün, Halk 
Partisine tekrar geçtikten sonra.. (Ayrılmadı 
sesleri) (Evet teşri hayatına diyecektim) başka şe
kilde idarei kelâm ediyorlar. 

Sonra bir nokta üzerinde daha duracağım: Di
yor ki «meşruiyet olmalıdır». Ne demek istedikle
rini anlıyamadım. Bir teşriî heyet, bütün hürri
yetleri baskı altına almıyor, dünyanın hiçbir ye-

. rinde görülmiyen bir dil faciası meydana geliyor, 
kanun yoliyle bir milletin dili değiştiriliyor ye 
yerine uydurma dil veriliyor, o meşru oluyor da 
Türk milletini temsilen milletin hür iradesiyle 
kurulmuş bir Meclisin, • programı ile millete ver
diği vaitleri yerine getirmek üzere 2,5 senelik 
bir tetkikatla dil hürriyetini baskı altından kur
tarma yolundaki teşebbüsü meşru olmuyor.. Bun
da nerede akıl ve mantık? Belki bunu takdir et
meye benim akıl ve mantığım kâfi değil. Fakat 
Meclisin yaptığı bu işte meşruiyetsizlik nereden 
çıkarılıyor, hayret ettim doğrusu. 

Faik Ahmed Beyin beyanatlarına gelince : 
Kendileri hakikaten tecrübeli bir politika adamı
dır. Daima günün politikasının üstüne • çıkar, 
fikirlerini sindire sindire telkin eder, hakikaten 
çok tecrübeli bir politikacıdır. Kendilerinin çok 
büyük meziyetleri olmakla beraber Faik Ahmed 
Beyden bu hususta büyük bir samimiyet umuyor
dum. Halbuki bize yaptığı teklifin netieesi şudur: 
«Siz bunu reddedin. Ondan sonra asıl Anayasa
nın esasını ele alın ve onu tarafsız ilim heyetle
rine havale edin.» Biz bir dâva ile ortaya atılmış 
siyasi bir partiyiz, muayyen prensiplerimiz var
dır, millet bizi seçtiğine göre prensiplerimizi be
ğenmiş demektir. Biz Anayasayı yaparız, fakat 
muhalefet partilerinin fikirlerini de nazarı itiba
ra alırız. Biz Anayasanın millî olmasına dikkat 
ederiz, ama Meclisin kendi vazifesi dâhilinde 
olan bir şeyi tarafsız ilim heyetine vermesi tekli
fini doğrusu anlıyamadım. 

Sonra arkadaşlar; Faik Ahmed ve Reşat Şem
settin arkadaşlarımız bir istikrardan bahsettiler. 
Bugün memlekette zorla kabul edilmiş bir Ana
yasa vardır. Millet tarafından tutulmamıştır, tu-
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tulmasma da imkân yoktur. Bu, nesiller arasın
daki bağları kırıyor, babayı evlâttan, evlâdı dede
den, dedeyi tarihten ayırıyor. Böyle bir hareketi 
tetkik ettim. Kanun yoliyle bir milletin dilinin 
değiştirilmesi ancak komünist Rusya'da yapıl
mıştır. Bu, başka hiçbir millette yoktur. Biz böy
le Anayasada, dil üzerindeki idari ve siyasi bas
kıları kaldırdıktan sonra nasıl istikrar teessüs 
etmez? Ben işte asıl buna hayret ediyorum. Bu
gün memleket, dil bakımından, fikir bakımından 
anarşi içindedir. 

Gözüme iliştiği için Sayın Sadri Maksudi Be
ye de cevap vereyim: Sayın üstat, millî dili keli
melerde aramaktadır. 

Arkadaşlar millî dil kelimelerde, unsurlarda 
değil, dil yapısında ve çatısındadır. Onun için 
bir lisana bâzı yabancı kelimeler girebilir. Bugün 
îngilizcenin yarısı yabancı kelimelerle doludur. 
Bu neye benziyor: Türk milletinin muhtelif saha
larda birçok deha eserleri vardır. Süleymaniye 
Camisi istanbul'da yükselen deha eserlerinden 
birisidir. Hamdullah Suphi Bey üstadımız bunun 
sütunlarının Bizanslardan alındığını söyledi. 
Şimdi biz buna gayrimillî midir mi diyeceğiz? 
Yoksa bu Süleymaniyeyi Buhara ve Semerkand 
medreselerine benzetirsek mi millî deha tecelli et
miş olacaktır! 

Arkadaşlar, dil inkılâbından bahsedildi. Dil 
inkılâbı Türk Milletinin asırlardan beri kendi 
bünyesi içinde yaptığı inkılâptır ve Atatürk 
zamanında yapılan bâzı denemelerle de eski 
kelimeler düşmüş, dil kendi tabiî tekâmülünü 
takip etmiştir. 1945 te yapılan harekete bir isim 
vermek icalbederse, ona sadece dil devrimi de
mek ieabeder, o dil inkılâbı değildir. Çünkü 
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Türk Milleti devrimi, masa devirmek, çam 
(devirmek, bardak devirmek mânasında, yıkı
cılığı ve kırıcılığı ifade etmelk için kullanmıştır. 
Bizim yaptığımız inkılâp «inkılâp» olarak kala-5 

çaktır. Tasfiyeciler ve ırkçılar bizi götürmek 
istedikleri noktaya götüremiyeceklerdir. 

BAŞKAN — Köylü Partisi adma Cezmi 
Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Özür 
dilerim, mâruzâtım biraz uzun sürecektir, va
kit de gecikmiştir, eğer sabır gösterirseniz de
vam edeyim, yoksa gelecek celsede arzedeyim. 

BAŞKAN — Uzunca mı konuşacaksınız ? 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Evet. 
BAŞKAN — O halde müsaade buyurun, baş

ka bir mesele vardır, onu halledelim. Söz hak
kınız mahfuzdur. 

Sadri Maksudi Bey, size sataşıldığı iddia
sında mısınız? 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 
Mütaaddit defalar sataşılmıştır. 

BAŞKAN — Başkanlık size sataşıldığı id
diasında değildir. Direniyor musunuz? 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 
Direniyorum. 

BAŞKAN — Şu halde kendilerine söz veri
lip verilmemesini oyunuza arzedeceğim. Sadri 
Maksudi Beye söz verilmesini kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Lütfen indirin. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Vaktin haylice ilerlemiş bulunmasına bina
en Çarşamfba günü 15 te toplanılmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati ; 20,30 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Milletvekili Cahid ZamangiVin, 
Haziran -Ekim 1952 aylan sonundaJ% 95 karşı
lık fonu hesabtntn hareketltri vv aynı aylarl so
nunda Merkez Bankası aktifindeki altınlardan 
ne miktarının hangi yabancı memleketlerde 
merhun bulunduğu hakkındaki sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı cevabi (6/834) 

18 . XI . 1952 
T. B. M. M. Başkanlık Yüksek Makamına 
Aşağıdaki soruların yazılı olarak Maliye 

Bakanlığınca cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Yazılı soru : 
1. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve 

Ekim 1952 ayları sonunda, j % 95 karşılık fonu 
hesabının şu hareketleri (kümülâtif olarak) 

Hesaba giren, 
Hesaptan çıkan, 
Bakiye, 
2. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 

1952 ayları sonlarında ve 15 . I I . 1952 tarihin
de, Merkez Bankası aktifindeki altınlardan 
(Kilo olarak) ne miktarının' ve hangi yabancı 
memleketlerde merhun bulunduğu (Bankaya ve 
Hazineye ait altınların mecmuu bahis mev
zuudur.) 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 8 ,. XII . 1952 

Hazine Genel Müdürlüğü 
Muamelât : 

Sayı : 593401-5, 40714 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 19 . 

XI . 1952 tarih ve 6/834-4276/9473 sayılı yazı
nız cevabıdır: 

Haziran - Ekim 1952 ayları sonunda :% 95 
karşılık fonu hesaınm hareketleri ve aynı ay
lar sonunda Merkez Bankası aktifindeki altın
lardan ne miktarının hangi yabancı memleket
lerde merhun bulunduğu hakkında Trabzon 
Milletvekili Cahid Zamangü tarafından verilen 

yazalı soru önergesi üzerine hazırlanan cevap 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 
Maliye Bakanı 

H. Pölatkaıt 
I - Haziran - Ekim 1952 ayları sonu itiba

riyle karşılık paralar % 95 1er hesabına giren 
ve bu hesaptan çıkan miktarlar kümülâtif ola
rak aşağıda gösterilmiştir: 

Tarih Giren Çıkan 

30 . 6 .1952 
3 1 . 7 .1952 
31 .8 .1952 
30 . 9 .1952 
31.10.1952 

II - Haziran 

359 592 775 
359 592 775 
409 592 775 
409 592 775 
409 592 775 

359 592 775 
359 592 775 
409 592 775 
409 592 775 
409 592 775 

Ekim 1952 ayları sonu ve 
15.11.1952 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası aktifindeki altınlardan kilo 
olarak ne miktarının ve* hangi yabancı memle-
ketlterde merhun bulunduğu, mezkûr bankadan 
alman malûmata istinaden, banka ve Hazineye 
ait altınların mecmuu itibariyle aşağıda göste
rilmiştir: 

Merhun bulun
duğu yabancı 

memleket Tarih Kilogram 

30 Haziran 1952 13.602,138 Amerika B.D. 
31 Temmuz 
31 Ağustos 

1952 
1952 

30 Eylül 1952 

31 Ekim 

13.602,138 
40.806,380 
49.903,409 
2.000,000 

700,672 

52J604,081 
49.903,409 

2.000,543 
2.541,087 

1952 54.445,039 
49.903,409 

2.000,543 
2.541,087 

İsviçre 
İngiltere 

Amerika B.D. 
İsviçre 
İngiltere 

Amerika B.D. 
İsviçre 
İngiltere 

15 Kasım 1952 54.445,039 
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2. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'- \ 

ün, çiftçinin mührem ihtiyacı olan ve ormandan j 
istihsal edilen ziraat alet ve vasıtalariyle muhtaç ı 
olduğu keresteyi kolaylıkla temin deebilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım 
Bakanı Nedim ökmen'in yazılı cevabı (6/778). ' 

i 
T. B. Millet Merlisi Başkanlığına | 

1. Çorum, Meeidözü, Sungurlu ve Alaca 
kasaba ve köylerinde yaptığım tetkikatta, çiftçi
nin araba ve kağnı oku, köplük, sap cereği, tır-
mıklık, boyunduruk, sap tapanı, sap oku gibi zi
raat aletlerini tedarikte bin bir müşkülât çek
mekte ve kaçakçılara soyulmakta olduklarını gör
düğüm gibi, parti kongrelerinde de bu noktalar 
üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. j 

Çorum Orman işletme Müdürlüğü ile yaptı- ı 
ğım temasta, Çorum merkezinde kereste tüccar
ları vasıtasiyle bu gibi ağaçların sattırılmakta ol
duğu ileri sürülmüşse de bizzat depolarda yap
tığım kontrolda bunların bir tek eserme dahi 
rastlamadığım gibi, Mecidözü'ne verilmiş: olan 
çürük birkaç sanayi odunundan da hiç kimse is
tifade edememektedir. Parti kongrelerini müta-
akıp ricamız üzerine Alaca ve Sungurlu'ya gön
derilen ikişer kamyon ağaçlar da maksadı hiçbir 
suretle temin edememiştir. 

2. iskilip ve Osmancık ormanlarından is
tihsal edilen ve rampa mahallinde müzayede ile 
tüccarlara satılan binlerce metre küb, keresteler 
tüccarlar tarafından kolaylıkla taşınırken, Ço
rum ve kazalarında evi, camii, okulu yıkılan fa
kir halk ve sanatkârlara ormanların rampa ve 
yoldan saatlerce uzak dik yamaçlardan istihkak 
verilmekte, halkla tabiat başbaşa bırakılmak
tadır. Birçok vatandaşlar birkaç metre küb ke
reste temin edebilmek için köy köy dolaşmakta 
ve mütehassıs amele bulamadıklarından geri dö
nüp gelmektedirler. Dağ başlarında çekilen ıstı
rap ve maddi külfet üzerinde durulacak kadar 
ehemmiyetlidir. 

Bu sebeplerle: 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulması rica olunur. 

1. Çiftçilerin en mübrem ihtiyacı olan zi
raat vasıtalarını kolaylıkla temin edebilmelrei 
bakımından şimdiye kadar ne gibi tedbirler alın
mıştır? Bilhassa Çorum ve kazalarında çiftçinin 
ihtiyacını karşılıyacak ebattaki ağaçların işletme | 
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depolarında bulundurulmıyarak vatandaşların 
bir taraftan kaçakçılar eliyle soyulmasına, di
ğer yönden de bizzat izinsiz kesim yaparak suç 
işlemelerine meydan verilmesi karşısında Bakan
lık ne düşünmektedir 

2, Şahsi ihtiyaç sahipleri birkaç metre mir 
kâbı kereste temini için daha ne kadar müddet 
dağ başlarında perişan bırakılacaktır. Binlerce 
metre mikâbı kereste satılırken bunlardan birkaç 
yüz metre mikâbının rampalarda alıkonularak 
vatandaşlara hizmet ve kolaylık zamanı gelecek 
midir? 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

T. C. 
Tarımı Bakanlığı 6.XII.1952 

O rinan Genel Müdürlüğü 
Şube : 4 

II. No. 4002 - 14 
U. No. 943 

öze t : Çorum ili ve ilçeleri 
köylerinin ziraat âletlerine 
lüzumlu orman emvalinin 
temini hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11 . V I I I . 1952 gün ve 402 - 8711 - 67778 

sayılı emirlerinize K. 
Çorum Milletvekili Sayın Ahmet Başıbü

yük tarafından Büyük Millet Mecisine sunu
lan yazıh soru önergesinde istediği bilgiler sı-
rasiyle aşağıda arzedilmiştir. 

1. Çiftçilerin en mübrem ihtiyacı olan Zi
raat alet ve vasıtalarına yarıyan orman emva
linin kolaylıkla temin edilebilmesi bakımın
dan, Çorum Merkez - Mecitözü - Alaca - Sun
gurlu ilçelerinde ve iskilip, Sorgun mezarlığı, 
Osmancık, Ardıç mevkilerinde depolar açılmış 
olup isteklilerin müracaatlarında ihtiyaçları 
yerine getirilmiş ve getirilmesine devam edil
mekte olduğu; 

Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılıyacak ebatta
ki tomrukların 8 . VI . 1952 tarihinden beri va
tandaşlara perakende olarak verildiği; el'ân da 
aynı gayeye harcanmak üzere Mecitözü Or
man Bölge Şefliği deposunda 565 aded karşılığı 
51 M3., Sungurlu son istif yerinde 24 M3, ve is
kilip - Sorgun mezarlığı - Osmancık - Ardıç is-
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tif yerlerinde perakende olarak 24 M8, emval 
mevcut olduğu; 

2. îstiflerdeki tomrukların bir kısmı piya
sa ihtiyaçları için satıldıktan sonra diğer* 
bir !kısmı tahsisli yerlere verilmiştir. Or
manlara 150 kilometre uzaktaki (köylü ihti
yaçları için İlkbahar aylarında yeniden rampa
lara tomruk indirilmeye başlanılmış iken köy 
okulu, göçmen, köprü ve resmî dairelerin ek 
tahsis ve siparişleriyle karşılaşılmıştır. Bunlar 
temin edildiği sırada ormanı olmryan ve beyan
name miktarı 10 000 metre küb ihtiyacı bulan 
köylülerden bir kısmının yeni talepleri ile 
karşılaşılmıtştır. Rampalarda bulunan emval 
kifayet etmediğinden bizzarure maktada teshiri 
ve numaraları yapılıp bir taraftan İşletmece 
nakline devam olunurken ihtiyaç sahiplerinin 
aceleciliği karşısında kendileri maktadan çek
tiklerinde derhal verilebileceği bildirilmiş ve bu 
gibi hakiki ihtiyaç sahiplerinin çoğu civardan 
işçi tedarik ederek ihtiyaçlarını sağlamışlardır. 

Pek mübrem ihtiyaçları olmıyan köylüleri
miz de ihtiyaçlarını emvalin işletmece naklini 
mütaakıp istif yerlerimizden temin etmiş ve et-
etmektedir. 

Durum saygı ile arzoluinur. 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

8. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyüb-
oğlu'nun, Yunanistan'dan Ayvalık'a iltica etmiş 
olan %rkdaşlartmtz hakkındaki sorusuna İçişleri 
Bakanı E t em Menderes'in ya&ify cevabı (6/848) 

24 . XI . 1952 
özet : Yunanistan'dan, 
Ayvalık'a iltica etmiş 
ırkdaşlanmız H. 

B. Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşamba'da çıkan (Kalender) adlı gazete

nin 13 Kasım tarihli nüshasından kesilmiş (Yu
nanistan'da Türklere baskı mı?.) başlıklı yazı 
ilişiktir. 

Ayvalık kaynaklı bu habere göre : 49 Türk 
göçmeni, Yunanistan'da mâruz kaldıkları iş
kenceden kurtulmak maksadiyle, bir Yunan 
motörüne râkiben Ayvalık'a iltica etmişin*. 

Bu konu üzerindeki aşağıki suallerimin İçiş-
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leri Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 
Cemal R. Eyüboğlu 

Sorular : 
1. Anayurda sığınan bu ırkdaşlarımızın 

Ayvalık'ta, sefaletten korunmaları için gerekli 
tedbirler alınmış mıdır?. , 

2. Gazetenin hâdise hakkında verdiği taf
silât, üzerinde Önemle durulmayı gerektirecek 
mahiyettedir. Hâdiseye ilk olarak el koymuş ol
ması icabeden İçişleri Bakanlığı, keyfiyeti Ba
kanlar Kurulunun ıttılaına süratle ulaştırmış 
mıdır?. 

3. Hâdise üzerinde, Ayvalık'ta yaptırılmış 
tetkik ve tahkikler, İçişleri Bakanlığını nasıl 
bir hükme vardırmıştır? 

Yunanistan'da Türklere baskı mı? 
D. P. İktidarının; dostumuz diye övünerek balık
larımızı peşkeş çektikleri Yunanlılar Türklere 

baskı yapıyor 

Ayvalık : (Kalender) - 49 Türk göçmeni ka
çak olarak Yunanistan'dan Ayvalık limanına gel
miştir. tskeçe'ye bağlı Dedeağaç üzerinden, Mi
dilli Adasına bağlı bir Yunan motörü ile her bi
risi 6 Reşat altını gibi yüksek bir ücret ödiyerek 
uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Ayvalık 
civarındaki; (Maden Adası) na çıkarılarak bıra
kılmışlardır. Adanın karakolu bu hâdiseyi oluşun
dan ancak 24 saat sonra öğrenmiş ve limana telefon 
ederek sahil korumayı haberdar etmiş, sahil ko
ruma motörü giderek kaçak göçmenleri getirmiş
tir. Gümrükteki muayenelerini mütaakıp beledi
ye tarafından muvakkaten iaşe edilip konaklan-
dırılmışlardır. 

Göçmenler; Yunanistan'da baskılardan, hayat 
şartlarından kaçmak mecburiyetinde kaldıklarını 
söylemişlerdir. Kaçak göçmenlerin geri gönderil
mesi muhtemeldir. Urla sahil koruma taburu, 
iade edilmesi emrini vermiş olmakla beraber; va
lilik halen Ankara ile temastadır. Neticeyi ayrıca 
bildireceğim. 

(Kalender) Gazetesi 
Sayı : 87-88 
Tarih : 13 Kasım 1952 
Çarşamba İlçesinde çıkmaktadır. 
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aaesi üzerine; Bakanlığımız bu ilticanın kabul 
edilmesini, Dışişleri ve Devlet Bakanlığı ile yap
tığı temas neticesinde, kararlaştırarak keyfiye
ti ilgili valiliğe bildirmiş, gerek barındırılma-
ları ve gerekse iaşeleri için mahallince gere
ken bütün tedbirler alınmıştır. 

2. Hâdiseye ilk önce el koyan Bakanlığımız 
ilticanın vukuunu derhal Başbakanlığın ıttılaı
na arzetmiş bulunmaktadır. 

Muhtaç bir durumda olmıyan ve yerleşmek 
maksadiyle geldiklerini ifade ve beyan eden bu 
mülteciler, serbest göçmen muamelesine tâbi 
tutularak, kendi <arzu ve istekleri üzerine Es
kişehir, Bursa ve izmir'de bulunan akrabaları
nın nezdine gönderilmişlerdir. 

3. Ayvalık'ta yapılan tetkikat neticesinde; 
ilticanın Anavatana ve akrabalarının yanma 
dönmek ve daha üstün bir hayat seviyesine ulaş
mak maksadına matuf bulunduğu anlaşılmıştır. 

En derin saygılarımla arzederim. 
içişleri Bakanı 

E. Menderes 

••">• i *m>m<< 

t<-

T. C. 
içişleri Bakanlığı 6 . XjII . 1952 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 7. B. 

Dosya : 71171-59/7 
Numara : 71572 , 

özeti : Yunanistan'dan, 
Ayvalık'a iltioar eden ırk-
dftşlanmız hakkında. 

T. B. M. Meelisi Yüksek Başkanlığına 
26 . XI . 1952 gün ve Genel i Kâtiplik 

4313/9563 sayılı emirleri karşüığldır ;: 
Yunanistan'dan Ayvalık'a iltica etmiş<olan 

ırkdaşlarımız hakkında Trabzon Milletvekili 
Cemal Reşit Eyüboğlu tarafından verilen yazı
lı soru tetkik edildi. Soru hakkında Bakanlığı
mın cevabı aşağıdaki maddelerde sunulmuştur : 

1. Garbî Tırakya halkından ve Türk soyun
dan elli kişilik bir grupun Ayvalık ilçesinin 
Küçükmaden Adasına 4/5 . XI . 1952 tarihin
de iltica ettikleri Balıkesir Valiliğince biljliril-

T, B. M. M. B<mm§vi 
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İstanbul Milletvekili Fuad Köprülü ve 203 arkadaşının, Anayasa 

teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/349) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Makamına 

Türk dilinin kendi bünyesi içinde gelişmesi ve güzelleşmesi, bir taraftan tabiî seyrini takip 
ederek sadeleşmesi ve olgunlaşmasiyle diğer taraftan da dil işlerinin bir siyaset ve Devlet işi ol
maktan çıkartılması ve salahiyetli ilim meclislerince serbest tetkik ve araştırmaların ışığı altında 
ealışılmasiyle mümkündür. Dilimizin bu yoldaki gelişme ve olgunlaşmasına ençel olan kanuni ve 
resmî engellerin kalkması Anayasamızın bu husustaki hükümlerinin değiştirilmesi ve yaşıyan 
Türk dilinden ayrı ikinci bir dil mahiyetini arzeden Anayasa ve içtüzük dilinin yaşıyan dile çev
rilmesi bir zaruret olarak duyulmaktadır. îşte bu sebeple Anayasamızın asıl metnini teşkil eden 
20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun eskimiş birtakım kelime ve ıstılahlar; atıla
rak vücuda getirilen ilişik metni ve gerekçesi ait olduğu komisyonda incelenerek Yüksek Mecli
sin tasvibine arzolunmak üzere işbu kanun teklifimizi takdim eyleriz. 

İstanbul İçel 
F. Köprülü R. Koraltan 

Manisa Zonguldak Diyarbakır 
Refik Ş. İnce M. Alakant F. Alpiskender 

İzmir İzmir 
Halide Edib Adtvar A. Başman 

İstanbul 
A. Menderes 

İstanbul 
M. Benker 

Seyhan 
A. N. Asya 

F. Lûtfı 
Kayseri 

t. Berkok 
Tokad 

H. ökeren 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

istanbul 
M. Sarol 

Afyon Karahisar Afyon Karahisar 
Bekir Oynaganh Süleyman Kerman 
Amasya Ankara Amasya 

Kemal Eren T. Vasfi öz İsmet Olgaç 
Ankara Ankara 

D. Binerbay H. Şevket İnce 

Afyon Karahisar Ağrı 
Avni Tan Celâl Yardımcı 

Ankara Ankara Ankara 
ö. Bilen Salâhaddin Âdil O. Ş. Çiçekdağ 

Ankara 
Abdullah Gedikoğlu 

(lazianteb 
Ali Ocak 

Aydın 
L. Ülkümen 

Balıkesir 
S. Başkan 
Balıkesir 

Aydın 
Cevat Ülkü 

Aydın 
Ş. Hasırcı 
Balıkesir 

Vacid Asena 
Bilecik 

Arif Kalıpsızoğlu K. M. Kurkut 
Bolu Bolu 

Z. Danışman V. Yöntem 
Bursa Bursa 

Hulusi Köymen Selim Herkmen 
Çanakkale 

E. Kalafat 
Çorum 

//. Ortakcıoğlu 
Edirne 

M. Enginün 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Çoruh 
Z. Vral 
Edirne 

Hasan Osma 

Antalya 
Ahmet Tekelioğlv 

Aydın 
A. Baki ökdem 

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri 

Bilecik 
Y. Üresin 

Burdur 
F. Çelikbaş 

Bursa 
.4. Canib Yöntem 

Çankırı 
Dr. Celâl Otman 

Erzincan 
Ziya Soylu 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Antalya 
Ahmet Tokuş 

Aydın 
Nail Geveci 

Balıkesir 
M. Iştın 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 
Burdur 

M. özbey 
Çanakkale 

/. Harasioğlu 
Çoruh 

M. Güney 
Diyarbakır 

M. Remzi Bucak 
Elâzığ 

H. A. Yöney 

Antalya 
B. Onat 
Balıkesir 
Y. Pelvan 
Balıkesir 

A. Kooabıyıkoğlu 
Bolu 

M. Güçbilmez 
Bursa 

Necdet Yılmaz 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Çoruh 

Ali Rıza Sağlar 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Elâzığ 
S. Ergene 

Ankara 
Ramiz Eren 

Aydın 
E. Menderes 

Balıkesir 
Sıtkı Ytrcalı 

Balıkesir 
E. Güreli 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Bursa 
S. Ragıp Emeç 

Çanakkale 
Bedi Enüstün 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

Elâzığ 
A. Demirtaş 



Erzurum 
F. Çobanoğlu 

Eskişehir 
Ekrem Baysal 

Konya 
/l. Çilingir 

Kütahya 
/. Şerif ÖZQ 
Maraş 

M. Özsoy 
Muğla 

Y. Başer 
Ordu 

Feyzi Boztepe 
Samsun 

M. Özkefeli 
Seyhan 

Reşad Güçlü 
Giresun 

A. Naci Duyduk 
İçel 

Aziz Koksal 
İsparta 

K. Demiralay 
İstanbul 

F. N. Çamhbel 
İzmir 

V. Menteş E. 
Kastamonu 

S. Kantarel 
Kırklareli 
F. Filiz 
Kocaeli 

E. Vassaf Akan 
Sivas 

N. Ağacıkoğlu 
Trabzon 

M. R. Tarakçıoğl 
Urfa 

//. Oral 

Erzurum 
S. Erduman 

Eskişehir 
A. Poiuoğlu 

Konya 
Kemal Ataman 

en B 
Maraş 

Ahmet Kadoğlu 
Muş 

F. Kılıçlar 
Rize 

/. Akçal 
Samsun 

$. Uluçay 
Seyhan 

T. Coşkun 
Giresun 

D. Köymen 
İçel 

Şahap T ol 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
İstanbul 

A. Moshos 
İzmir 

Hayri Üstündağ 
Kastamonu 

M. Âli Mühto 
Kırşehir 
R. özdeş 

Kocaeli 
Y. KirişcioğJu 

' Sivas 
İlhan Dizdar 

Trabzon 
u S .E. Alp eren 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Erzurum Erzurum 
Emrullah Nutku Bahadır Dülger 

Gazianteb 
Ekrem Cenanı 

Konya 
Saffet Gürol 

Kütahya 
esim Besin 

Maraş 
Remzi öksüz 

Muş 
H. Dayı 

Rize 
A. Morgil 

Samsun 
/ / . üzer 

ıSiird 
C. Yardım 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 
İçel 

H. Atalay 
İstanbul 

A. Hamdi Başar 
İstanbul 
M. Sözer 

Kastamonu 
A. Keskin 

Kayseri 
/ . Kirazoğlu 

Kocaeli 
E. Alican 

Sivas 
N. Ertürk 

Tokad 
A. Gürkan 

Tunceli 
H. R. Kulu 

Yozgad 
İV. Ü. Alçılı 

Zonguldak Zonguldak 
A. R. tncealemdaroğlu S. Başol 

Malatya 
Hüseyin Doğan 

Gazianteb 

Erzurum 
M. Zeren 
Konya 

Süleyman Kuranel R. Birand 
Kütahya 

Hakkı Gedik 
Manisa 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

H. Suphi Tannöver 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Niğde 

Muğla 
iV. Poyrazoğh 

H. Nuri Yurdakul F 
Rize 

.¥. Fahri Mete 
Samsun 

N. Berkman 
Giresun 

A .H .Pamukoğlu 
Gümüşane 

Samsun 
H. Alışan 

Seyhan 
M. Kibaroğlu 

Giresun 

Erzurum 
Said Başak 

Konya 
Ali Rıza Ercan 

Kütahya 
A. Kavuncu 

Maraş. 
A. Ay t emiz 

Muğla 
i Z. Mandalinci 

Niğde 
. Köşkeroğlu 

Samsun 
Ferit Tüzel 

Seyhan 
Zeki Akçalı 

Giresun 
Hamdi Bozbağ Tahsin İnanç 

Gümüşane 
Kemal Yörükoğlu A. Kemal Varınca 

İçel 
Salih İnankur 

İstanbul 
Andre V. Bayar 

İstanbul 
H. Yaman 

İzmir 
Sadık Giz 

Kayseri 
A. R. Küıçkale 

Kocaeli 
H. Türkand 

Sivas 
S. Zeki Örs 

Tokad 
M. önal 

Urfa 

İsparta 
Reşit Turgut 

İstanbul 
F. Sayımer 

İzmir 
C. Baban 

Kastamonu 
G. Deniz 
Kayseri 

M. özdemir 
Kocaeli 

S. önhon 
Sivas 

B. Taner 
Tokad 

M. özdemir 
Urfa 

F. Ay alp Necdet Açanal 
Urfa 

C. öncel 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak l 
Siird 

Baki Erden 

İsparta 
Said Bilgiç 

İstanbul 
8. F. Keçeci 

İzmir 
H. Özyörük 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
Kayseri 

K. Gündeş 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
Sivas 

Rifat öçten 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Urfa 

R. K. Timuroğlu 
Yozgad 
H. Üçöz 

Zo-nguldak 
"7. Kerim ol 
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GEREKÇE 

1945 yılında iktidarda bulunan Hükümetin reisi, (222) iki yüz yirmi iki arkadaşı ile birlikte 
Yüksek Meclise sunduğu bir kanun teklifinde: « 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
ifadesini Türkçeleştirmek ve terim]erini özleştirmek...» gibi zaruretlerden bahsile 4695 numaralı bu 
günkü Anayasa metni Meclisten çıkarttı. 

Bu metin aslını teşkil eden 20 Nisan 1340 tarihini Teşkilâtı Esasiye Kanunundan, dilde yaşıyan 
birçok kelime ve ıstılahların atılarak yerlerine ya yeniden uydurulan birtakım kelime ve ıstılahlar 
konmak suretiyle veya eski Türk lehçelerinde yaşarken hayatiyetini kaybederek fosilleşmiş olan keli
melerin şekilleri değiştirilerek ve bâzan Moğolca gibi yabancı dillerden edatlar ve ekler alınarak ya
pılan kelimelerden ve ıstılahlardan yeni bir halita vücuda getirilmiştir. Dilde ırkçı ve tasfiyeci bir 
zihniyetle son ifade şekli verilen Anayasamızın bugünkü dili ile bunun kılavuzluğu altında mey
dana getirilen içtüzüğün dili, Türk Milletinin gerek tabiî bir şekilde kullandığı yazı diline ve 
gerekse yine tabiîliğini muhafaza eden konuşma diline aykırı ve ondan ayrı bir dil mahiyetini taşı
maktadır. Devlet dili adı verilen ve Anayasamızın 104 ncü maddesi ile kendisine resmî ve değiş
mez bir mahiyet verilen ve millet tarafından da uydurma diye vasıflandırılan bu dil, sözü geçen 20 
Nisan tarihli ve 491 sayjlı Teşkilâtı Esasiye Kanununun yerine konulmuştur. Bu madde Devlet di
linin bugünkü Anayasa dili olduğu ve yalnız bunun Türkçe bulunduğunu ifade etmektedir. Bu 
suretle kelime, ıstılah ve tâbirlerde Türkçe olmak bakımından bir inhisar ve takyit doğmuş bulun 
maktadır. Nitekim Yüksek Meclisin geçen yılki fevkalâde toplantısında Anayasanın 2 nci maddesin-
deki Türkçenin, millet dili olarak yaşıyan ve tutulan Türkçeye mi yoksa Anayasa ve içtüzüğün Türk-
çesine mi delâlet ettiği hakkında vâki olan bir tefsir isteği, dolayısiyle Anayasa komisyonu
nun hazırlamış olduğu tefsir fıkrası ve kararı, 104 ncü maddenin hiçbir tefsire mahal bırakma
dığından bahsile reddedilmişti. Bu red kararı ayni zamanda Türkiyede kelime, tâbir ve ıstı
lahların 104 ncü madde ile takyit edildiğini ifade etmekte idi. Nitekim 1945 ten sonra kanun, mah
keme, mektep ve diğer resmî dairelerde güçlükle kullanılmaya başlıyan bir resmî dil ortaya çıktı. 
Bu dil, milletin konuştuğu dile yabancı geliyordu. Onun için resmî dairelerde işi olan vatandaş
lar, resmî muamelelerden dolayı bir hayli müşkülâta uğradıkları gibi, mekteplerdeki çocuklar, ev
de ana ve babalariyle anlaşmakta müşkülât çekmeye başladılar. Diğer taraftan Türk dilinin kendi 
bünyesi içerisindeki gelişmesinin ve sadeleşmesinin hızını kıran bu yapmacık dil nesiller arasında 
bir uçurum yaratmaya başladı. Bu suretle imparatorluk devrinde yaratılmış olan avam ve iavas 
diline benzer bir ikilik vücude geldi: Millet dili ve Devlet dili. 

Medeni cemiyetlerde dil mensup olduğu milletle birlikte kemalini bulur ve nesiller arasında köp
rüler kurar. Tarih, hars ve güzel sanatlar bakımından birtakım bağlar vücude getirir. Bizde ise 
1945 den sonra yaratılmak istenilen resmî dil, nesiller arasındaki bağları kırarak dilde bir ikilik 
ve karışıklık yaratmıştır. Nitekim 1949 Ağustosunda toplanmış bulunan Dördüncü Millî Eğitim 
Şûrasında kurulan demokratik Terbiye Komisyonunda varılan kararlardan biri de çocuğu ailesi 
ve muhitinden tamamiyle ayırt edecek bir istikamet almış olan dil inkilâbımızm yeni bir anlayışa 
muhtaç bulunduğu ve bunun bir Devlet işi değil, bir ilim işi olduğu belirtilmiş ve mektep kitap
larına yerleştirilen kelimelerin, evvelâ umumi efkâra mal edildikten sonra bu kitaplara alnıabil-
meleri demokrasinin bir icabı olarak belirtilmiştir. Buna benzer diğer bir hareket de 1950 de top
lanmış olan 6. ncı Dil Kurultayının varmış olduğu neticedir. Bu Kurultay aldığı bir prensip ka
rarında: «Kökü her nereden gelmiş olursa olsun Türkçemiae girerek yerleşmiş yani Türkçeleşmiş 
bulunan kelimelerin Türkçe olduğunu...» ifade etmek suretiyle yapma yoldan ilmî bir yola ve ilmî 
bir istikamete koyulmuştur. 

Bu sebeb ve düşüncelerle, resmî dildeki kelime, tâbir ve ıstılahlar üzerindeki baskıyı kaldır
mak ve Yüksek Meclisimizin vereceği kararlarda ve çıkartacağı kanunlarda güzel Türkçenin tam 
bir serbesti içerisinde kullanılmasını temin etmek maksadiyle ilişik metin meydana getirilerek ta
rafımızdan imzalanmış bulunmaktadır. Bu metin 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun eskimiş kelime ve tertiplerini atarak yerlerine yenilerini almak, ve yeniden dilimize girerek 
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tutulmuş ve yaşıyan köklerden gramere göre yapılmış kelime ve ıstılahlarla eskilerini değiştir
mek suretiyle evvelâ dilcilerden kurulmuş bir komisyondan geçen ve sonra da İhtisas Komis
yonunun hukuki ölçülerinden geçeTek elde edilen bu metin elde mevcut 4695 sayılı ve 10.1.1945 
tarihli Anayasamızın yerini almak üzere hazırlanmıştır. 4695 sayılı Anayasanın 104 ncü maddesi 
asıl metni teşkil eden 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki 104 ncü maddenin 
aslına uygun olması icabederken bundan ayrı bir hükmü taşıyarak ve ifadesine muhalif olarak 
Türkçeleştirilmiş olan bu kanun 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun yerine konulmuştur, dediği halde asıl metinde Anayasamızın tarihçesini gösterir şekilde vak
tiyle kaldırılan kanunları sayan maddesi ifadesiyle birlikte hazf olunmuştur. Bu sebeple bu mad
denin asıl metnini teşkil eden ifadesi alınmak suretiyle hem yapılmış olan bir yanlışlık düzel
tilmiş, hem de dil üzerinde baskı ve inhisar ifade eden fıkrası kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle Anayasamızın dili, memleketimizin yarım asırdan beri şahidi olduğu Türkçenin ge
lişmesi ve sadeleşmesi yolundaki temayüllerine ve dil inkılâbına uyarak tabiî ve samimî ifadesi
ni bulmuştur. Bvı da memlekette dil işlerinin sırf ilmî bir istikamette yürümesi ve ele alınması 
için mevcut kanuni set ve baskıları kaldırmaktadır. 
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Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 3/349 
Karar No. 13 

17 .VI . 1952 

Yüksek Bakanlığa 

İstanbul Milletvekili Profesör Fuad Köprü
l ü ve 203 arkadaşının Anayasa teklifi, yüksek 
Başkanlıktan komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla zamanında gündeme alınarak müzake
resine başlanmış ve neticede bâzı tadilâtla* ka
bul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan müzakere
lerde ileri sürülen fikirleri üç nokta etrafın
da toplayıp ifade etmek mümkündür : 

1. 1945 senesinde Türkçenin uzvi ve ilmî 
tekâmülüne uymıyan keyfî bir gidişle Anaya
samıza bugünkü ifade şeklinin verilmesi ve 
104 ncü madde ile de Türkçeyi Anayasanın 
dilinden ibaret sayarak dil hürriyeti üzerine 
ağır bir baskı konulması suretiyle meydana ge
tirilen 4695 sayılı Anayasayı bir an evvel kal
dırmak hususunda ittifaka yakın kuvvetli bir 
ekseriyet hâsıl olmuştur. 4695 sayılı bugünkü 
Anayasayı uydurma dil ve dil hürriyetini kı
san antidemokratik maddesi sebebiyle kaldır
mak ve 9 ncu Büyük Millet Meclisinin çıkarta
cağı kanunları Türkçenin serbest gelişmesi için
de ve herkesin anlıyacağı bir dille yazmakta 
iktifakla yaklaşılmış ise de onun kaldırılmasın
dan sonra yerine konacak olan Anayasa bah
sinden yekdiğerinden farklı bâzı görüşler ve 
fikirler ileriye sürülmüştür. 

2. Komisyonumuzun bir kısım Azaları bu
günkü Anayasamızın asıl metnini teşkil eden 
20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun ve yürürlükte olan tadillerinin onun ye
rine konulmasını müdafaa etmişlerse de komis
yon ekseriyeti, sözü geçen metindeki birtakım 
terkip ve tâbirlerin kullanılmaz bir hale gel
miş olup Türkçenin kendi bünyesi içinde yap 
tığı çeyrek asırlık ikılâba uymadığını ve bir 
Anayasa teklifi karşısında bulunulduğuna gö
re bugün kabul edilecek kanunun bugütran 
diline yani muteber terimlere ve yaşıyan dile 
uyması icabettiğinden bahsile, bu teklifi de 

reddetmiştir. 
3. Komisyonumuzun bir iki âzası da yeni 

bir Anayasa tedvin edilinceye kadar 4695 sa
yılı bugüftkü Anayasanın muhafazasını ileri 
sürmüşlerse de komisyon ekseriyeti, dil hür
riyeti üzerinde bir baskı teşkil eden ve 104 
ncü maddenin antidemokratik hükmünü yaşat
mak, uydurma ve hatalı bulunduğu herkesçe 
kabul edilen bir Anayasa ifadesini veya met
ninin 9 neu Meclisin çıkaracağı kanunlara reh
ber yapmanın aynı hataya iştirak olmakla be
raber yeni bir Anayasanın ne zaman tedvin ve 
kabul edileceği hiçbir kimsenin bilemiyeceği 
bir mesele olduğuna göre ihtimaller üzerine 
bir hareket yoluna gidilmemesi düşüncesiyle 
bu fikir de reddedilmiştir. 

4. Nihayet 4 ncü bir fikir olarak komisyon 
ekseriyeti, teklif sahiplerinin ileriye sürmüş 
oldukları fikirleri ve sebepleri varit görerek 4695 
sayılı Kanunun derhal kaldırarak onun yerine 
20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun ve yürürlükte olan tadilleri hükümleri ba
ki kalmak üzere mâna ve mefhumlarda bir de
ğişiklik yapılmaksızın sadece eskimiş terkip ve 
tâbirleri yaşıyan dile çevirmek suretiyle ilişik 
metnin ekseriyetle kabulüne karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sttnaMUı. 
Anayasa Ko. Balkanı Sözcü 

Manisa Diyarbakır 
R. Ş. tnce F. Alpiskmder 
Kâtip 

Manisa Ankara Anlkara 
M. Kurbanoğlu R. Eren C. Soydan 

îçel tsmir îzmir 
H. Fırat M. Erener Z. H. Velİbeşe 
Kayseri Konya Tokad 

K. Gündeş T. Ko8b*k H. ökeren 
Manisa 

F. L. Karaosmamğhı 
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tSTANBUL MİLLETVEKİLİ PUAD KÖP

RÜLÜ VE 203 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Anayasa 

1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

2. Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyet
çi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve İnkilâpçıdır. Res
mî dili Türkçedir. Merkezi Ankara'dır. 

3. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin 
yegâne ve hakiki mümessilidir. Millet adına hâ
kimiyet hakkını yalnız o kullanır. 

5. Teşri salâhiyeti; ve icra kudreti Büyük 
Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

6. Meclis, teşri salâhiyetini bizzat kullanır. 

7. Meclis, icra salâhiyetini, kendi tarafın
dan seçilen (Cumhurbaşkanı) ve onun tâyin 
edeceği bir tçra Vekilleri Heyeti marifetiyle 
kullanır Meclis, Hükümeti her vakit murakabe 
eder ve düşürebilir. 

8. (Kaza hakkı) Millet namına, usulü ve 
kanuni dairesinde müstakil mahkemeler tarafın
dan kullanılır. 

İkinci Bölüm 

Tesri vazifesi 

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hususi 
kanununa göre millet tarafından seçilmiş mil
letvekillerinden teşekkül eder. 

10. 22 yaşını bitiren kadın, erkek her Türk, 
milletvekili seçmek hakkını haizdir. 

11. 30 yaşını bitiren kadın, erkek her Türk 
milletvekili seçilebilir. 

12. Ecnebi bir devletin resmî hizmetinde 
bulunanlar, terhipli cezaları gerektiren veya 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti 
kötüye kullanmak, hileli iflâs cürümlerinden 

( S. Sa; 

ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞlŞTlRÎŞl 

Anayasa 

Birinci bölüm 

Esas hükümler 

MADDE 1. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Teklif aynen kabul edilmiş
ti?. 

MADDE 3. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milletin yegane ve hakiki mümessili olup millet 
adına hâkimiyet hakkını O kullanır. 

MADDE 5. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6. — Teklif aynen kabul edilmiş
ti?. 

MADDE 7. — Teklif aynen kabul edilmiş
ti?. 

MADDE 8. — Teklif aynen kabul edilmiş
ti?. 

ikinci bölüm 

* Teşri vazifesi 

MADDE 9. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10. — Teklif aynen kabul edilmiş-
I ti?. 

MADDE 11. --- Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12. — Ecnebi bir Devletin resmî 
hizmetinde bulunanlar, terhipli cezalarla, veya 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti 

j kötüye kullanmak, hileli iflâs cürümlerinden 
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Teklif 

biriyle mahkûm olanlar, mahcurlar, ecnebi tâ
biiyeti iddiasında bulunanlar, medeni haklardan 
mahrum edilmiş olanlar ve Türkçe okuyup yaz
mak bilmiyenler milletvekili seçilemezler. 

13. Büyük Millet Meclisi Seçimi dört yılda 
bir yapılır. Müddeti biten milletvekilleri tekrar 
seçilebilirler. Eski Meclis yeni Meclisin toplan
masına kadar devam eder. Yeni seçim yapılma
sına imkân görülmezse, toplanma devresi bir yıl 
daha uzatılabilir. 

Her milletvekili yalnız kendi seçim dairesinin 
değil, bütün milletin vekilidir. 

14. Büyük Millet Meclisi, her yıl 'Kasım ayı 
başında davetsiz toplanır. 

Meclis, milletvekillerinin memleket içinde do
laşmaları, tetkik ve murakabe vazifelerine hazır
lanmaları ve dinlenmeleri için çalışmasına yılda 
altı aydan fazla ara veremez. 

15. Kanun teklif etme hakkı Meclis azasına 
ve tcra Vekilleri Heyetine aittir. 

16. Milletvekilleri Meclise iltihaklarında aşa
ğıdaki şekilde andiçerler : 

(Vatan ve milletin saadet ve selâmetine, mil
letin kayıtsız şartsız hâkimiyetine aykırı bir ga
ye gütmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sa
dakatten ayrılmıyaeağma namusum üzerine ye
min ederim.) 

17. Hiçbir milletvekili, Meclis içindeki rey 
ve mütalâa ve beyanatından ve Meclisteki rey, 
mütalâa ve beyanatını Meclis dışında irat ve iza
hından dolayı mesul değildir. 

Gerek seçiminden önce ve gerek sonra aleyhi
ne suç isnat olunan bir milletvekilinin maznun 
olarak sorguya çekilmesi veya tevkifi veya muha
keme edilmesi Meclis Umumi Heyetinin kararına 
bağlıdır. Cinayetten suçüstü yakalanma hali bu 
hükmün dışındadır. Ancak bu takdirde salahi
yetli makam Meclisi derhal haberdar etmekle 
mükelleftir. Seçimden önce veya sonra bir mil
letvekilinin aleyhine verilmiş cezai bir hükmün 
infazı, milletvekilliği müddetinin sonuna bırakı
lır. Milletvekilliği müddeti içinde zaman aşımı 
işlemez. 

18. Milletvekillerinin yıllık (tahsisatları) 
ödenekleri hususi kanunla tâyin olunur. 

Any; K. 

biriyle mahkûm olanlar, mahcurlar, ecnebi tâ
biiyeti iddiasında bulunanlar medeni haklar
dan mahrum edilmiş olanlar ve Türkçe okuyup 
yazmak bilmiyenler milletvekili seçilemezler. 

MADDE 13. — Büyük Millet Meclisi seçimi 
dört yılda bir yapılır. Müddeti biten milletve
killeri tekrar seçilebilirler. Eski Meclis yeni 
Meclisin toplanmasına kadar devam eder. Yeni 
seçim yapılmasına imkân görülmezse toplantı 
devresi bir yıl daha uzatılabilir. 

Her milletvekili yalnız kendi seçim çevresi
nin değil, bütün milletin vekilidir. 

MADDE 14. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Teklif aynen kabul edilmiştir 

MADDE 16. — Milletvekilleri- Meclise ilti
haklarında aşağıdaki şekilde yemin ederler : 

(Vatan ve Milletin saadet ve selâmetine, Mil
letin kayıtsız şartsız hâkimiyetine aykırı bir ga
ye gütmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sa-
dafcetten aynlmryacağına namusum üzerine ye
min ederim). 

MADDE 17. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Milletvekillerinin yıllık tahsi
satları hususi kanunla tâyin olunur. 
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19. Tatil esnasında (Cumhurbaşkanı) veya 
Meclis Başkanı lüzum görürse Meclisi toplan
tıya çağırabileceği gibi, milletvekillerinden bes
te birinin istemesi üzerine de Meclis Başkanı 
Meclisi toplantıya davet eder. 

2ü. Meclis müzakereleri her kese açıktır 
ve aynen neşrolunur'. Fakat İç Nizamname hü
kümlerine uygun olarak Meclis gizli celseler da
hi yapabilir ve gizli celseler müzakerelerinin 
neşri Meclisin kararma bağlıdır. 

21. Meclis, müzakelerini kendi Içnizamna-
mesine göre yapar. I 

22. Sual, (istizah) ve Meclis tahkikleri, 
Meclisin salâhiyetlerinden olup bunların tat
bik şekli Içnizamname ile tâyin olunur. 

23. Milletvekilliği ile Hükümet memurlu
ğu birleşemez. I 

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Umumi 
Heyeti, her Kasım ayı başında bir sene için 
(kendisine bir başkan ve üç başkanvekili seçer. 

25. Seçim devresinin bitmesinden önce Mec
lis âzalarının tam sayısının mutlak çoğunluğu | 
ile seçim yenilenmiş olursa, toplanacak olan 
yeni Meclisin seçim devresi seçimi takip eden I 
Kasım ayında başlar. Kasımdan önceki top
lantı olağanüstü toplantı sayılır. | 

26. Büyük Millet Meclisi, kanunları yap
mak, değiştirmek, tefsir etmek, feshetmek ve 
kaldırmak, devletlerle mukavele, muahede ve 
sulh yapmak, harb ilân etmek, Devletin büt
çe ve kesinhesap kanunlarını tetkik ve tasdik 
etmek, para basmak, inhisar ve malî taahhü
dü tazammun eden mukaveleleri ve imtiyazla
rı tasdik etmek, feshetmek, umumi ve hususi 
af ilân etmek, cezaları hafifletmek ve değiştir
mek, tahkikatı ve kanuni cezalan tecil etmek. 
mahkemelerden çıkmış olup kesinleşmiş olan 
ölüm cezalarını infaz etmek gibi vazifeleri biz- » 
zat kendisi yapar. 

27. Bir milletvekilinin vatan hiyaneti ve
ya. milletvekilliği zamanında irtikâp suçların
dan biriyle (maznun) olduğuna Türkiye Büyük j 
Millet Meclisi Umumi Heyeti mevcut azasının 
üçte iki ekseriyetiyle karar verilir veyahut 12 ] 

( S . Sayısı 

Any. K. 

MADDE 19. -— Teklif aynen kabul,edilmiştir. 

MADDE 20. — Meclis müzakereleri alenidir 
ve aynen neşrolunur. Fakat kendi Nizamname 
hükümlerine uygun olarak Meclis gizli celseler 
dahi yapabilir ve gizli celseler müzakerelerinin 
neşri Meclis kararma bağlıdır. < 

MADDE 21 —Meclis, müzakerelerini kendi 
nizamnamesine göre yapar. 

MADDE 22. — Sual, istizah ve meclis tahki
katı Meclisin salâhiyetlerinden olup tatbik şekli 
Meclis Nizaınnamesiyle tâyin olunur. 

MADDE 23. — Milletvekilliği ile, Hükümet 
memurluğu bir kimse üzerinde birleşemez. 

MADDE 24. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Seçim devresinin bitmesinden 
önce meclis âzalarının tam sayısının mutlak ek
seriyetinin karariyle seçim yenilenmiş olursa, 
toplanacak olan yeni meclisin seçim devresi, se
çimi takip eden Kasım ayında başlar Kasımdan 
önceki toplantı, fevkalâde toplantı sayılır. 

MADDE 26. — Büyük Millet Meclisi, kanun
lar koymak, değiştirmek, tefsir etmek ve kaldır
mak, devletlerle mukavele, muahede ve sulh yap
mak, harb ilân etmek, Devletin bütçe ve katı 
hesap kanunlarını tetkik ve tasdik »etmek, para 
basmak, inhisar ve malî taahhüdü tazammun 
eden mukaveleler ve imtiyazları tasdik etmek, 
feshetmek, umumi ve hususi af ilân etmek, 
cezaları hafifletmek ve değitşirmek, tahkikat 
ve kanuni cezaları tecil etmek, mahkemelerclen 
çıkmış ve katileşmiş olan ölüm cezalarını infaz 
etmök gibi vazifeleri bizzat kendisi yapar. 

MADDE 27. — Bir milletvekilinin vatan hi
yaneti veya milletvekilliği zamanında irtikâp 
suçlarından biriyle maznun olduğuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Umumi Heyeti mevcut aza
sının üçte iki ekseriyetiyle karar verilir veya-

L: 232) 



Teklif Auy. K. 

nci maddede yazılı suçlardan biri ile mahkûm 
olur ve bu hüküm de kesinleşmiş bulunursa mil- I 
letvekilliği sıfatı kalkar. . I 

28. İstifa, meşru sebepler dolayısiyle ha
cir altına alınma, izinsiz ve özürsüz olarak iki 
ay Meclise devamsızlık veyahut memurluk ka
bulü hallerinde milletvekilliği sıfatı düşer. 

29. Yufcardaki maddeler gereğince millet-
TekilHği sıfatı kalkan veya düşen veyahut 
ölen miHet^kili yerin* bir diğeri seçilir. 

30. Büyük Millet Meclisi kendi inzibat işle^ 
rini Başkan marifetiyle tanzim ve idare eder. | 

Üçüncü Fasıl 

İcra vazifesi 

31. Türkiye Cumhurbaşkanı Büyük Millet 
Meclisi Umumi Heyeti tarafından ve kendi 
âzası arasından bir seçim devresi için seçilir. 
Başkanlık vazifesi, yeni Cumhurbaşkanının se
çimine kadar devam eder. Tekrar seçilmek ca
izdir. j 

32. Cumhurbaşkanı Devletin Başkanıdır. 
Bu sıfatla merasimli celselerde Meclise ve lü
zum gördükçe îcra Vekilleri Heyetine başkan
lık eder. Cumhurbaşkanlığında bulundukça 
Meclis münakaşa ve müzakerelerine iştirak 
edemez ve rey veremez. 

33. Cumhurbaşkanı hastalık ve. memleket 
dışı seyahat gibi bir sebeple vazifesini yapamaz 
veya vefat, istifa ve başka sebepler dolayısiyle 
Cumhurbaşkanlığı boşalırsa Büyük Millet Mec- I 
lisi Başkanı, vekil olarak Cumhurbaşkanlığı 
vazifesini yapar. 

34. Cumhurbaşkanlığı boşalınca Meclis 
toplantı halinde ise derhal yeni bir Cumhurbaş
kanı seçer. Meclis toplantı halinde değilse Mec
lis Başkan tarafından hemen toplantıya çağı- I 
rılarak Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Meclisin 1 
seçim devresi bitmiş veya seçimin yenilenme
sine karar verilmiş olursa Cumhurbaşkanını ge
lecek Meclis seçer. 

35. Cumhurbaşkanı Meclis tarafıdan kabul 
olunan kanunları on gün içinde ilân eder; uy- j 

h'ut 12 nci maddede yazılı suçlardan biri ile mah
kûm olur ve bu hüküm de katileşmiş bulunur
sa/milletvekilliği sıfatı kalkar. 

MADDE 28. — Teklif aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 29. — TeMif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Teklif aynen kaibıü edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

îcra vazifesi 

MADDE 31. — Türkiye Cunöıurbaşkanı Bü
yük Millet Meclisi Umumi Heyeti tarafından ve 
kendi âzası arasından bir seçim devresi için se
çilir ve vazifesi, yeni cumhurbaşkanının seçimi
ne kadar devam eder. Tekrar seçilmek caizdir. 

MADDE 32. — Cumhurbaşkanı Devletin 
Başkanıdır. Bu sıfatla merasimli celselerde 
Meclise ve lüzum gördükçe İcra Vekilleri Heye
tine başkanlık eder. Cumhurbaşkanı Cumhur
başkanlığında bulundukça Meclis münakaşa ve 
müzakerelerine iştirak edemez ve rey veremez. 

MADDE 33. — Cumhurbaşkanı hastalık ve 
memleket dışı seyahat gibi bir sebeple vazifesi
ni yapamaz veya vefat, istifa ve başka sebep
ler dolayısiyle Cumhurbaşkanlığı inhilâl ederse 
Büyük Millet Meclisi Başkanı, vekil olarak Cum
hurbaşkanlığı vazifesini yapar. 

i MADDE 34. — Cumhurbaşkanlığının inhilâ-
ljnde Meclis toplantı halinde ise derhal yeni bir 
Cumhurbaşkanı seçer, Meclis toplantı halinde 
değilse Meclis, Başkan tarafından hemen top-

1 lantıya çağrılarak Cumhurbaşkanı seçimi yapı
lır. Meclisin seçim devresi bitmiş veya seçimin 
yenilenmesine karar verilmiş olursa Cumhurbaş
kanını gelecek Meclis seçer. 

MADDE 35. — Cumhurbaşkanı Meclis tara-
I fından kabul olunan kanunlan on gün içinde 
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gon burmadığı kanunları mucip sebeplerim bil
direrek yine on gün içinde tekrar görüşülmek 
üzere Meclise geri verir. Asaysaa ile İBütçe 
kanunları bu hükmün dışındadır. 

Meclis, geri verilen kanunu yine Jkabul eder
se onun ilânı Cumhurbaşkanı için mecburidir. 

36. Cumhurbaşkanı, her yıl Kasım ayında 
Hükümetin geçen yıldaki çalışmalarına ve o yıl 
ahnmasi uygun görülen tedbirlere dair bir 
nutuk verir yahut nutkunu Başvekile okutur. 

37. Cumhurbaşkanı ecnebi devletler nez-
dinde Türkiye Cumhuriyetinin siyasi temsilci
lerini tâyin ve ecnebi devletlerin siyasi 
fcemsttetterifii kabul eder. 

36. Cumhurbaşkanı, seçimden hemen sonra 
Meclis huzurunda şu suretle yemin «der: 

(Cumhurbaşkanı «fatiyle Cumhuriyetin ka
nunlarına ve Millî Hâkimiyet esaslarına riayet 
ve bunları müdafaaya, Türk Milletinin saadetine, 
sadakatle ve bütün kuvvetimle gayret sarledece-
ğlme, Türk Devletine çevrilecek her tehlikeyi var 
kuvvetimle menedecğime, Türkiye'nin şan ve 
şerefini koruyup yükselteceğime ve fteerfnre al
dığım vazifenin icaplarına nefsimi hasretmek
ten ayrilmıyacağima namusum üzerine yemin 
ederim.) 

39. Cumhurbaşkanının çıkaracağı hütün ka
rarlar, Başvekil ile birlikte ilgili vekîl tarafından 
imzalanır. 

40. Başkumandanlık Türkiye Büyük Millet 
Meclîsinin mtnevi şahsiyetinde mündemiç olup 
Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur; Harb 
kuvvetlerinin emir ve kumandam hazardal husu
si kanuna göre Genelkurmay BaşkanhğiBa ve 
seferde îcra Vekilleri Heyetinin Mhası tzerine 
Cumhurbaşkanı tarafından tâyin edilecek kimse
ye verîftt. 

41. Cumhurbaşkanı, vatana hiyaneti halin
de Büyük Millet Mecfösme karşı nrestfldüri Cum-
hurbaşkamnın çıkaracağı bütün kat^larılan do-

I Aj&y. K. 

ilân eder. Anayasa ile bütçe kanunları müstes
na olmak üzere ilânını muvafık görmediği kâ-

p nunları bir daha müzakere edilmek üzere mu
cip sebepleriyle birlikte yine 10 gün içinde Mec
lise geri verir. Anayasa ile bütçe kanunları bu 
hükmün dışındadır. 

Meclis, mezkûr kanunu bu defa dx kabul 
ederse onun ilânı Cumhurbaşkanı için mecbu
ridir. 

MADDE 3â. — Cumhurbaşkanı, her yıl Ka
sım ayında Hükümetin geçen yıldaki çalışma
larına ve o yıl alınması uygun görülen tedbir-

I lere dair bir nutuk verir yahut Başvekile oku-
1 tur. ' 
I MADDE 37. — Cumhurbaşkanı ecnebi dev

letler nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin siyasi 
I mümessillerini tâyin ve ecnebi devletlerin siya-
I si mümessillerini kabul eder. 

I MADDE 38. — Cumlmrba#kam, seçiminden 
1 soara hemen ve Meclis hasarımda şu «uretle 
I yemin eder. 
j (Cumhurbaşkanı sıfatiyle Cumhuriyetin ka

nunlarına ve Millî Hâkimiyet esaslarına ria-
1 yetle ve bunları müdafaa etmekten, Türk Mil-
I letinin. saadetine, sadakatle ve bütün kuvve

timle gayret sarfetmekten, Türk Devletine çev
rilecek her tehlikeyi olanca şiddetimle men^t-

I mekten, Türkiye'nin şan ve şerefini koruyup 
I yükseltmekten ve üzerime aldığım vazifenin 
j icaplarına nefsimi hasretmekten ayrıhmyaca-
j ğıma namusum üzerine söz veririm.) 

MADDE 39. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 40. — Teklif aynen kabul «edilmiş-
j tir. 

MADDE 41. — Cumhurbaşkanı, yatana hi-
yanet haîmde Büyfils: Millet Meclisine karşı me
suldür. Cfamhurbaşklamum çıkaraegı bittün ka* 
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ğae&k mesuliyet, 39 nen madde gereğince bn ka
rarları imzalıyan Başvekil ile ilgili vekile ra-
eidir. 

Cumhurbaşkanının şahsi hususatmdan dola
yı mesul tutulması gerekirse işbu anayasanın 
teşriî masuniyetle ilgili 17 nei maddeaâ hüküm
lerine göre harekat edilir. 

42. Cumhurbaşkanı Hükümetin teklifi üze
rine sürekli mâHöryet veya ihtiyarhk gibi şahsi 
sebeplerden dolayı muayyen kimselerin cezala
rını kaldırabilir. Veya hafifletebilir. Cumhurbaş
kanı, Büyük Millet Meefisi tarafından itham 
edilerek mahkûm olan vekiller hakkında bu salâ
hiyeti kullanmaz. 

43. Cumhurbaşkanı tahsisatı hususi kanun- I 
la tâyin olunur. 

44. Başvekil, Cumhurbaşkanı tarafından 
ve Meclis âzası içinden tâyin olunur. 

Diğer Vekiller Başvekil tarafından Meclis 
âzası arasından seçilerek tamamı Cumhurbaşka
nının tasdikiyle Meclise arzolunur. Meclis top
lantı halinde değilse arz keyfiyeti Meclisin 
toplantısına bırakılır. 

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

45. Vekiller, Başvekilin Başkanlığı altında I 
(îcravekilleri Heyeti) ni teşkil eder. I 

46. Îcravekilleri Heyeti, Hükümetin umu- I 
mi siyasetinden müşterek olarak mesuldür. I 

Vekillerden her biri kendi salâhiyeti daire- I 
sindeki ieraattan re maiyetinin fiillerinden, mu- I 
amelelerinden ve siyasetinin umumi istikametin- i 
den münferiden mesuldür. I 

47. Vekillerin vazife ve mesuliyetleri husu
si kanunla tâyin olunur. 

48. Vekâletlerin kuruluş tarzı hususi kanu
na bağlıdır. 

49. İzinli ve her hangi bir sebeple özürlü 
olan bir vekile lera Vekilleri Heyeti asasından I 
bir diğeri geçici olarak vekâlet eder. Ancak bir I 
vekil birden fazlasına vekâlet edemez. | 

Aay. t. £ 

parlardan doğacak mesuliyet, 39 ncu madde 
gereğince bu kararları imzalıyan Başvekil ile 
ilgili Vekile racidir. 

Şahsi hususlarından doyayı Cumhurbaşka
nının mesul tutulması gerekirse işbu Anayasa
nın teşriî masuniyetle ilgili 17 aci maddesi hü
kümlerine göre hareket edilir. 

MADDE 42. — Cumhurbaşkanı Hükümetin 
fcefeKfi üzerine devamlı mâfÛKyet veya ihtiyar
lık gibi şahsi sebeplerden dolayı muayyen kim
selerin cezalarını kaldırabilir veya hafiflete-
Mhr. Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi 
tavafından itham edilerek mahkûm olan vekil
ler hakkında bu salâhiyeti kullanamaz. 

MADDE 43. — Teklif aynen kabul edilmiş-
tir. 

MADDE 44. — iBaşvekil, Cumhurbaşkanı ta
rafından ve Meclis âeası arasından tâyin olu
nur. 

Diğer vekiller Başvekil tarafından Meclis 
Âzası arasından seçilerek tamamı Cumhurbaş
kanının tasdikiyle Meclise arzolunur. Meclis 
toplantı halinde değilse arz keyfiyeti Meclisin 
toplantısına bırakılır. 

Hükümet, tutacağı yolu ve siyasi görüşünü 
en geç bir hafta içinde Meclise bildirir ve on
dan itimat ister. 

MADDE 45. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 46. -1 îera Vekilleri Heyeti, Hükü
metin umumi siyasetinden müştereken mesul
dür. 

Vekillerden her biri kendi salâhiyeti daire
sindeki icraattan ve maiyetinin füHerinden, mu
amelelerinden ve siyasetinin umumi istikame
tinden münferiden mesuldür. 

MADDE 47. •— Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Teklif aynen kabtü edilmiştir. 

MADDE 49L ~ Teklif aynen k*bul edilmiştir, 
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50. icra Vekillerinden birinin Yüksek Diva- I 
na sevkına dair Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce verilen karar, kendisini vekillikten de düşü
rür. 

51. îdari dâva ve ihtilâflara bakmak ve hal
letmek, Hükümetçe hazırlanıp verilecek kanun 
tasarıları ve imtiyaz mukavele ve şartnameleri 
üzerine mütalâasını bildirmek, gerek kendi hu
susi kanunu ve gerek sair kanunlarla belirtilen 
vazifeleri yapmak üzere bir Devlet Şûrası teş
kil edilecektir. Devlet Şûrasının Başkan ve aza
lan mühim vazifelerde bulunmuş, ilim ihtisas 
ve tecrübeleriyle belirmiş kimseler arasından 
Büyük Millet Meclisince seçilir. 

52. icra Vekilleri Heyeti, kanunların tat
bik şekillerini göstermek, yahut kanunun emret
tiği hususatı tesbit etmek üzere, içinde yeni hü
kümler bulunmamak ve Devlet Şûrasının ince
lemesinden geçirilmek şartiyle nizamnameler çı
karır. 

Nizamnameler, Cumhurbaşkanının imza ve 
il aniyle yürürlüğe girer. i 

Nizamnamelerin kanunlara aykırılığı ileri 
sürüldükte, bunu halledecek makam, Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. 

Dördüncü Bölüm 

Kaza kuvveti 

53. Mahkemelerin teşkilât, »vazife ve salâhi
yetleri kanunla gösterilir. Tâyin edilir. I 

54. Hâkimler bütün dâvaların görülme
sinde • ve hükümlerinde müstakildirler. Bu işle
rine hiçbir suretle karışılamaz. Ancak kanun 
hükümlerine bağlıdırlar. 

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve îcra Vekilleri Heyeti hiçbir 
suretle değiştiremez, bozamaz, geciktiremez ve 
hükümlerinin infazına engel olamaz. 

55. Hâkimler, kanunla gösterilen haller ve 
usuller dışında vazifelerinden çıkarılamazlar. 

56. Hâkimlerin vasıfları, hakları, vazifeleri, 
aylık ve tahsisatları, nasıl tâyin olunacakları ve 
vazifelerinden nasıl çıkarılacakları hususu kanun
la tâyin olunur. J 

Any. & 

MADDE 50. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Jdari dâva ve ihtilâflara bak
mak ve halletmek, Hükümetçe hazırlanıp verile
cek kanun tasarıları ve imtiyaz mukavele ve 
şartnameleri üzerine mütalâasını bildirmek, ge
rek kendi hususi kanunu ve gerek sair kanun
larla belirtilen vazifeleri yapmak üzere bir Dev
let Şûrası teşkil edilecektir. Devlet Şûrasının 
Başkan ve azaları mühim vazifelerde bulunmuş, 
ilim ihtisas ve tecrübeleriyle temayüz etmiş 
kimseler arasından Büyük Millet Meclisince 
seçilir. 

MADDE 52. — îcra Vekilleri Heyeti, kanun
ların tatbik şekillerini göstermek, yahut kanu
nun emrettiği hususları tesbit etmek üzere, için
de yeni hükümler bulunmamak ve Devlet Şûra
sının tetkikmdan geçirilmek şartiyle nizam
nameler çıkarır. 

Nizamnameler, Cumhurbaşkanının imza ve 
ilâniyle yürürlüğe girer. 

Nizamnemelerin kanunlara aykırılığı ileri sü
rüldükte, bunu halledecek makam, Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. 

• •*•• f ; 

Dördüncü Bölüm 

Kaza kuvveti 

MADDE 53. — Mahkemelerin teşkilâtı, vazi
fe ve salâhiyetleri kanunla gösterilir. 

MADDE 54. — Hâkimler bütün dâvaların gö
rülmesinde ve hükümlerinde müstakildirler. Bu 
işlerine hiçbir suretle, karışılamaz, hâkimler yal
nız kanun hükümlerine bağlıdırlar. 

Mahkemelerin kararlarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve icra Vekilleri Heyeti hiçbir su
retle değiştiremez, bozamaz, geciktiremez ve hü
kümlerinin infazına engel olamaz. 

MADDE 55. — Hâkimler, kanunla gösterilen 
haller ve usuller dışında azlolunamazlar. 

MADDfe 56. — Hâkimlerin vasıfları, hakları, 
vazifeleri, aylık ve tahsisatları, nasıl tâyin ve az-
lolacakları, hususi kanunla tâyin olunur. 
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57. Hâkimler, kanunla gösterilenlerden baş
ka umumi ve hususi hiçbir vazife alamazlar. 

58. Mahkemelerde dâvaların görülmesi ale
nidir. Yalmf muhakeme usulü kanunları gere
ğince dâvaların gizli görülmesine o mahkeme ka
rar vereJaüc-

59. Her kes mahkeme huzurunda haklarını 
müda^a için lüzum gördüğü meşru vasıtaları 
kullanıriBkt&.ierbestİfcv 

60. Hiçbir mahkeme vazife ve salâhiyeti için
deki dâvaları görmekten . çekinemez. Vazife ve 
salâhiyeti dışında olan dâvalar ancak bir kararla 
reddolunur. 

: " \ ; ' V • - • • ' • : 

Yüksek Divcm 

61. Vazifelerinden doğan hususlardan dola
yı îcra Vekilleriyle Devlet Şûrası ve Temyiz 
Mahkemesi Beis ve azalarını ve Cumhuriyet 
Başsavcısını muhakeme etmek üzere bir Yük
sek Divan kurulur. 

62. Yüksek Divan âzalığı için on biri Tem
yiz Mahkemesi, onu Devlet Şûrası Reisi ve aza
ları arasından olmak üzere kendi umumi hey
etleri tarafından gerekirse gizli reyle, yirmi 
bir kişi seçilir, bunlar gizli rey ve mutlak ek
seriyetle, içlerinden birini reis, birini reisve-
kili seçerler. 

63. Yüksek Divan bir reis ve on dört âza 
ile kurulur ve kararlarını mutlak ekseriyetle 
verir. 

Geri kalan altı kişi gerektiğinde heyetin ek
siğini tamamlamak için yedek âza durumunda
dırlar. Bu yedek azalar, üçü Temyiz Mahke
mesi, üçü Devlet Şûrasından seçilen âza ara
sından olmak üzere (kur'a) ile ayrılır. 

Reisliğe ve reisvekilliğine seçilenler, kur'aya 
giremezler. 

64. Yüksek Divanın savcılık vazifesi, baş
savcılık tarafından görülür. 

.65. Yüksek Divanın kararları (katidir;. 

66. Yüksek Divan kanunlara göre muha
keme eder ve hüküm verir. 

(S. Sayısı 

Any. £. 
MADDE 57. — Teklif aynen kabul edilmiş

tir. 

MADDE 58. — Mahkemelerde muhakemeler, 
alenidir. Yalnız Muhakeme Usulü kanunları ge
reğince bir muhakemenin gizli yapılmasına mah
keme karar verebilir. 

MADDE 59. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. ^ 

MADDE 60. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

Yüksek Divan 

MADDE 61. — Vazifelerinden doğan husus
lardan dolayı îcravekilleriyle Devlet Şûrası ve 
Temyiz Mahkemesi Reis ve azalarını ve Cumhu
riyet Başmüddeinmumisini muhakeme etmek 
üzere bir Yüksek Divan kurulur. 

MADDE 62. — Kurulması gerektiğinde bu 
divan, âzalığı için on biri Temyiz Mahkemesi, onu 
Devlet Şûrası Reis ve azaları arasından olmak 
üzere kendi umumi heyetleri tarafından gizli 
reyle 21 kişi seçilir. 

Bunlar gizli rey ve mutlak ekseriyetle içlerin
den birini reis, birini reisvekili seçerler. 

• MADDE 63. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 64. — Yüksek Divanın müddeiumu
milik vazifesi, Ba§müddeiumumi tarafından gö
rülür. 

MADDE 65. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 66 Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 
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67. Yüksek Divan lüzum gördüğünde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi karariyle kurulur. 

Beşinci Bölüm 

Türklerin âmme hakları 

68. Her Türk hür doğar, hür yaşar. 
Hürriyet, başkasına zarar vermiyeeek her şe

yi yapabilmektir. 
Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için 

hududu, başkalarının hürriyeti hudududur. Bu 
hududu ancak kanun tesbit ve tâyin eder. 

69. Türkler kanun huzurunda müsavidirler 
ve istisnasız olarak kanuna riayet etmeye mecbur
durlar. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imti
yazları kaldırılmış ve yasak edilmiştir. 

70. Şahsi masuniyet, vicdan, fikir, söz neşir, 
seyahat, akit, çalışma, mülk edinme, malını ve 
hakkını kullanma, toplanma cemiye* ve şirket 
kurma hak ve hürriyetleri Türklerin tabiî hak
larındandır. 

71. Can, mal, ırz, mesken her türlü taarruz
dan masundur. 

72. Kanunda yazılı hal ve şekillerden başka 
suretle hiçbir kimse yakalanamaz ve tevkif edi
lemez. 

73. İşkence, eziyet, müsadere ve angarya 
memnudur. 

74. Âmme faydasına gerekli olduğu usulüne 
göre anlaşılmadıkça ve hususi kanunları gereğin
ce değer bahası peşin verilmedikçe hiç kimsenin 
malı elinden alınamaz ve mülkü istimlak olu
namaz. Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve or
manları Devlet tarafından idare etmek için istim
lâk oluncak arazi ve ormanların istimlâk bedel
leri ve bu bedellerin ödenmesi şekli hususi ka
nunlarla tâyin olunur. Fevkalâde hallerde ka
nuna göre yükseltilecek para ve mal ve çalışma 
mükellefiyetleri dınışda hiçbir kimse hiçbir fe
dakârlık yapmaya zorlanamaz. 

75. Hiçbir kimse felsefi içtihadından, din 
ve mezhebinden dolayı muaheze edilemez. Asa-

Any. K. 

MADDE 67. — Yüksek Divan lüzum görül
düğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi karariyle 
kurulur. 

Beşinci Bölüm 

Türklerin âmme haklan 

MADDE 68. — Her Türk hür doğar, hür ya
şar. Hürriyet başkasına muzır olmıyacak tasar
rufta bulunmaktır. 

Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için 
hududu, başkalarının hürriyeti hudududur. Bu 
hududu 'ancak kanun tesbit ve tâyin eder. 

MADDE 69. — Türkler kanun nazarında mü
savi ve istisnasız kanuna riayetle mükelleftir. 
Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları 
kaldırılmış ve yasak edilmiştir. 

MADDE 70. — Şahsi masuniyet vicdan, dü
şünme, söz neşir, seyahat, akıt, çalışma, mal ve 
mülk edinme, ve tasarruf, toplanma cemiyet ve 
şirket kurma hak ve hürriyetleri Türklerin tâ
bi haklarındandır. 

MADDE 71. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 72. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 73. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 74. — ¥mumi menfaatler için lü
zumu, usulüne göre anlaşılmadıkça ve hususi 
kanunları gereğince değer parası peşin verilme
dikçe hiçbir kimsenin malı elinden alınamaz ve 
mülkü istimlâk olunmaz. Çiftçiyi toprak sahibi 
yapmak ve ormanları Devlet tarafından idare et
mek için istihlâk olunacak arazi ve ormanların 
istimlâk bedelleri ve bu maddelerin ödenmesi 
şekli hususi kanunlarla tâyin olunur. 

Fevkalâde hallerde kanuna göre yükletilecek 
para ve mal ve çalışma mükellefiyetleri müstes
na hiçbir kimse hiçbir fedakârlık yapmıya zor
lanamaz. 

MADDE 75. — Hiçbir kimse mesul olduğu 
felsefi istinadından din ve meshebinden dolayı 
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yiş ve umumi muaşeret adına re kanunlar hü
kümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü 
dini âyinler yapılması serbesttir. 

76. Kanunda yazılı usul ve haller dışında 
kimsenin meskenin* girilemez ve üstü aranamaz. 

77. Matbuat, kanun dairesinde serbesttir ve 
neşrinden önce teftiş ve muayene edilemez. 

78. Seferberlik ve örfi idare hallerinden ve
ya salgın hastahkiardan dolayı kajaun dairesin
de alınacak tedbirlerin gerektirdiği tahditler dı
şında hiçbir kayıt altına alınamaz. 

79. Akitlerin, çalışmaların, mülk edinme ve 
tasarruf haklarını kullanmanın, toplanmaların, 
cemiyetlerin ve şirketlerin serbestlik hududu ka
nunlarla tâyin olunur. 

&k Hükümetin nezaret ve murakabesi al-
tmda ve kanun dairesinde her türlü öğretim ser
besttir. 

81. Postalara verilen kâğıtlar, mektuplar ve 
her türlü emanetler salahiyetli sorgu hâkimi ve 
mahkeme kararı olmadıkça.açılamaz. Telgraf ve 
telefonla yapılan haberleşmenin mahremiyeti bo-
zukatas. 

82. Türk'ler, gerek şahısları gerek âmme ile 
ilgili olarak kanun ve nizamlara aykırı gördük
leri hallerde salahiyetli makamlara ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine tek başlarına veya toplu 
olarak ihbar ve şikâyette bulunabilirler. İhbar 
veya şikâyeti alan makam, şahısla ilgili müraca
atların neticesini, dilekçe sahibine yazılı olarak 
bildirmeye mecburdur. 

83. Hiç kimse kanuna göre bağlı olduğu 
mahkemeden başka bir mahkemeye verilemez, 
ve yollanamaz. 

84. Vergi, Devletin umumi masraflarına 
halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa aykırı olarak hakiki ve hükmi şa
hıslar tarafından veya onlar adına her ne nam 
ile olursa olsun resimler, aşar ve sair vergiler 
alınması memnudur. 

muaheae edilemez. Amyiş ve umumi muaşeret 
adabına ve kanunlar hükümlerine aykırı balun-
mwnak üzere her türrö. dtrd âyinler yapılması 
serbesttir. 

MADDE 76. — Teklif aynen kabul edilmiş
i m 

' MADDE 77. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE T8. — Seferberlik m 3rfi idare hal
lerinden veya salgın hastalıklardan dolayı kainin 
dairesinde alınacak tedbirlerin gerektirdiği tah
ditler dışında seyahat hiçbir kayıt altına atana
maz. 

MADDE 79. — Âkidlerin, çalışmaların, mal 
ve mülk edinme ve tasarrufun, toplanmaların, 
cemiyetlerin ve şirketlerin hürriyet hududu ka
nunlarla tasrih olunur. 

MADDE 80. — Teklif aynen kaboi edil
miştir. 

MADDE 81. — Postalara verilen kâğıtlar, 
I mektupler ve her türlü emanetler salahiyetli sor

gu hâkimi veya mahkeme kararı olmadıkça 
açılamaz. Telgraf ve telefonla yapılan haberleş
menin gizliliği bozulamaz. 

MADDE 82. — Türkler, gerek şahıslar gerek 
amme ile ilgili olarak kamun ve nizamlara aykırı 
gördükleri hususlarda salahiyetli makamlara ve 

j Türkiye Büyük Millet Medâkte tek boşlarına ve-
I ya tophı olarak ihbar ve şikayetjfce bülttriahilMer. 

Müracaatların neticesi dilekçe satenin* yasalı ela-
I r*k tebliğ edihaek mecburidir. 

MADDE 83, — Hiç kimse kanuna göre tâbi 
olduğu mahkemeden başka mahkemeye ç ı n l a 
maz ve yollanamaz. 

MADDE 84. — Vergi, Devletin umumi mas
raflarına halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa ayion olarak h a k ü veya hükmi şa
hıslar tarafından veya onlar namına resim, aşar 
ve sair vergiler alışma* memnudur. 
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85. Yergiler ancak kanunla konulur ve alı
mı. 

Devletçe, vilâyetlerin hususi idarelerince ve 
belediyelerce alınagelmekte olan resimler, ve tek
lifler kanunları yapüıncıya kadar alınabilir. 

86. Harb halinde veya harbi gerektirecek bir 
durum baş gösterdikte veya isyan çıkdığuıda 
veyahut vatan ve Cumhuriyet aleyhine kuvvetli 
ve fiilî teşebbüsler vukuunu teyit eden katı ema
reler görüldükte Vekiller Heyeti, müddeti bir 
ayı aşmamak üzere umumi veya mevzii örfi ida
re ilân edebilir ve keyfiyeti hemen Meclisin tas-
dikına arzeder. Meclis örfi idare müddetini iea-
bettikçe uzatabilir veya kısaltabilir. Meclis, top
lantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. 

örfi idare müddeti ancak Meclisin karan ile 
uzatılır, örfi idare şahıs ve mesken masuniyetle
rinin, matbuat, haber ve eşya gönderme, cemiyet, 
şirket hüriyetlerinin geçici olarak kayıt altına 
alınması veya durdurulması demektir. 

örfi idare bölgesiyle bu bölgede tatbik olu
nacak hükümler ve muamelelerin icra sureti 
ve harb halinde dahi masuniyet ve hüriyetlerin 
nasıl kayıt altına alınacağı ve taliki kanunla 
gösterilir. 

87. îlk tahsil bütün Türkler için mecburi
dir. Devlet mekteplerinde parasızdır. 

88. Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin 
vatandaşlık bakımından her kese (Türk) denir. 

Türkiye'de veya Türkiye dışında bir Türk 
babadan gelen yahut Türkiye'de yerleşmiş bir 
ecnebi babadan Türkiye'de dünyaya gelip de 
memleket içinde oturan ve reşit olunca resmî 
olarak Türk vatandaşlığını istiyen yahut vatan-
'daşlık Kanunu gereğince Türklüğü kabul olu
nan her kes Türktür. Türklük sıfatının kaybı 
kanunda yazılı hallerde olur. 

Altıncı Bölüm 

Müteferrik maddeler 

Vilâyetler 

89. Türkiye coğrafi durumu ve iktisadi mü
nasebetleri bakımından vilâyetlere, vilâyetler 

Âay. E. 

MADDE 85. — Yergiler ancak bir kanunla 
konulur ve alınır. 

Devletçe, vilâyet hususi idarelerince ve bele
diyelerce teamülen allnagelmekte olan resimler 
ve tekâlif kanunları yapılıncaya kadar alınabilir/ 

MADDE 86. — Harb halinde veya harbi ica-
bettirecek bir durum baş gösterdikte veya isyan 
çıktığında veyahut vatan ve cumhuriyet aleyhi
ne kuvvetli ve fiilî teşebbüsler vukuunu teyit 
eden katî ematfeler görü^Ökte î<^vekilteri He
yeti müddeti bir ayı aşmamak üzere umumi ve
ya mevzi örfi îdare Sân edebilir ve keyfiyet he
men Meclisin tasdikına arzolunur. Meclis örfi 
idare müddetini icabettikçe uzatabilir veya kısal
tabilir. Meclis, toplantı halinde değilse hemen 
toplantıya çağırılır. 

örfi idare müddetinin daha fazla uzatılma
sı ancak Meclisin kararına bağlıdır, örfi idare 
şahıs ve mesken masuniyetlerinin, matbuat, ha
ber ve eşya gönderme, "cemiyet, şirket hürriyet
lerinin geçici olarak kayıt îfttına alınması veya 
durdurulması demektir. 

örfi idare bölgesiyle bu bölgede tatbik olu
nacak hüküm ve muamelelerin icra sureti ve 
harb halinde dahi masuniyet ve hürriyetlerin 
kayıt ve talik şekli kanunla gösterilir. 

MADDE 87. — îlk tahsil bütün Türkler için 
mecburi ve Devlet mekteplerinde parasızdır. 

MADDE 88. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

Altıncı Bölüm 

Müteferrik Maddeler 

VüâyetUr 

MADDE 89. — Aynen kabul edilmiştir. 
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(kazalara), kazalar nahiyelere bölünmüştür. Ve 
nahiyeler de kasaba ve köylerden meydana gelir. 

90. Vilâyetlerle, şehir, kasaba ve köyler hük
mi şahsiyeti haizdir. 

91. Vilâyet işleri mezuniyet terviç ve vazife 
tefriki esası üzerine idare olunur. 

Memurlar 

92. Siyasi haklarına sahip olan her türkün 
ehliyet ve istihkakına göre Devlet memuru ol
mak hakkıdır. 

93. Bütün memurların vasıfları, haklan, 
vazifeleri, aylık ve ödenekleri, hizmete alınma
ları ve hizmetten çıkarılmaları yükselme ve iler
lemeleri bunlara ait kanunla gösterilir. 

94. Kanuna aykırı olan işlerde âmire itaat 
memuru mesuliyetten kurtarmaz. 

Maliye isleri 

95. Bütçe Kanunu tasarısı ve buna bağlı 
bütçeler ve cetvellerle katma bütçeler Meclise 
Bütçe yılı başından en az üç ay önce sunulur. 

96. Devlet mallarının bütçe dışında sarfe-
dilmesi caiz değildir. 

97. Bütçe Kanununun hükmü bir yıla mah
sustur. 

98. (Katî) Hesap Kanunu, taallûk ettiği 
yıl bütçesinin hesap devresi içinde elde edilen 
gelirlerle gene o yılki ödemelerin gerçekleşmiş 
tutarını gösterir, kanundur. Bunun şekli ve bö
lümleri Bütçe Kanunu ile (mütenazır) olacak
tır. 

99. Katî hesap kanunu tasarısının taallûk 
etiği yılın sonundan başlıyarak en geç ikinci 
yıl Kasım ayı başına kadar Büyük Millet Mec
lisine sunulması mecburidir. 

Hesap Divant 

100. Büyük Millet Meclisine bağlı ve Dev
letin gelirleri ile giderlerini hususi kanununa 
göre murakabe etmek ile vazifeli bir Muhase
bat Divanı kurulur. 

Aay. K. 

MADDE 90. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Vilâyetlerin işleri mezuniyet 
tevsii ve vazife tefriki esası üzerine idare olu
nur. 

Memurlar 

MADDE 92. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Bütün memurların vasıfları* 
hakları, vazifeleri, aylık ve tahsisatları hizmete 
alınmalan ve hizmetten çıkarılmalan terfi ve 
ilerlemeleri hususi kanunla tâyin olunur. 

MADDE 94. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

Maliye isleri 

MADDE 95. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Teklif aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98. — Katî hesap Kanunu, taallûk 
ettiği yıl bütçesinin hesap devresi içinde elde 
edilen gelirlerle gene o yılki ödemelerin tahak
kuk eden miktannı gösterir, kanundur. Bunun 
şekli ve bölümleri Bütçe Kanunu ile (mütena
zır) olacak t ıı. 

MADDE 99. — Teklif aynen kabul edilmiş
tir, 

MADDE 100. — Büyük MiUet Meclisine bağ. 
h |ve Devletin gelirleri ile giderlerini hususi 
kanıma göre murakabe etmek ile vazifeli bir 
Muhasebat Divanı kurulmuştur. 
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101. Muhasebat Divanı, Umumi Mutabakat 
Beyannamesini ilgili olduğu Katı Hesap Ka
nununun Maliyece Büyük Millet Meclisine su
nulması tarihinden itibaren en geç altı ay zar
fında Meclise takdim eder. 

Anakanun müeyyideleri 
102. îşbu Anakanunda değişiklik yapıl

ması, aşağıdaki şartlara bağlıdır : 
Değiştirme teklifinin, Meclis tam azasının 

en az üçte biri tarafından imzalanması şarttır. 
Değişiklik ancak tam sayının üçte iki rey 

ekseriyeti ile kabul olunabilir. Bu kanunun 
Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki 
- birinci maddesinin tadil ve tağyiri (değiştiril 
mesi veya tadili) hiçbir surette teklif dahi edi 
lemez. 

103. Anayasanın hiçbir maddesi hiçbir se
bep ve bahane ile ihmal edilemez ve işlemekten 
alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasaya aykırı 
olamaz. 

104. (4695) sayılı ve 10 .1.1945 tarihli Ka
nunun yerine asıl metnini teşkil eden 20 .IV. 
1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve ta
dilleri, mâna ve mefhumlarında bir değişiklik 
yapılmaksızın sadece eskimiş terkip ve tâbirle
rin yaşıyan dile çevrilmesi suretiyle kaleme 
alınmıştır. 

105. Bu karnin neşri tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 101. — Muhasebat Divanı, Umumi 
Mutabakat Beyannamesini taalluk ettiği Katî 
hesap Kanununun Maliyece Büyük Millet Mec
lisine sunulması tarihinden itibaren en geç altı 
ay zarfında Meclise takdim eder. 

Anayasaya ait zabıtlar 

MADDE 102. — îşbu Anayasada tadil yapıl
ması, aşağıdaki şartlara tâbidir. 

Tadil teklifinin, Meclisin tam azasının en 
az üçte biri tarafından imzalanması şarttır. 
Tadil ancak tam sayısının üçte iki rey ekseri
yeti ile kabul olunabilir. Bu kanunun Devlet 
şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci 
maddesinin tadil ve tağyiri hiçbir suretle teklif 
dahi edilemez. 

MADDE 103. — Anayasanın hiçbir madde
si hiçbir sebep ve bahane ile ihmal ve tatbik-
den alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasaya aykırı 
olamaz. 

MADDE 104. — 4695 sayılı Kanun kaldırı
larak asıl metni teşkil eden 20 Nisan 1340 ta
rihli Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve tâdilleri hü
kümleri baki kalmak üzere işbu kanun kabul 
edilmiştir. 

MADDE 105. — Teklif aynen kabul edilmiş
ti,'. 


