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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce giri
şilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun 
tasarısı görüşüldü ve kanun kaibul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan- Divan Kâtibi ' 

Tunçkanat Haydar özgür Selahattin 
Divan Kâtibi 

Karavelioğlu Kâmil 

BÎBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 9,00 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 

KÂTİPLER : Özgür Selahattin, Aksoyoğlu Refet 

BALKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu (5/7) (8. Sayı
sı : 35) (1) 

(BAŞKAN — Taşanının Temsilciler Meclisim-
ce kalbuîl edülen son şekli: üzerinde görüşmelere 
başlıyoruz. (2)-' 

Şimdi Sayın Başkan Orgeneral Cemial Gürsel) 
konuşacaklardır. 

DEVLET BAŞKANI VE BAŞBAKAN; OR
GENERAL CEMAL GÜRSEL — Muhterem ar
kadaşlar, buîgün çok önemli ve rejimimizin nufcu-
ki temellini teşkil edecek oltam Anayasa üzerinde
ki görüşmeleri açıyorum. 

Her şeyden evvel şu gereği belirtmek isterini 
ki, beyaz kâğıt üzerinde siyah yazılardan ibaret 
olan Anayasa teminatı:, onu tatbik edecek insan
ların kişiliği, fikri ve moral ^niteliğidir. 

(1) 35 S. sayılı basma yazı Temsilciler Mec
lisinin 34 ncü Birle§îm tutanağının sonundadır. 
, (2) T. C. M. B. Komitesi görüşmelerine esas 

. olan basma yazı tutanağın somundadır. 

Anayasanın teminatlı ve iyi olması kâfi değil
dir. Zihniyetlerin buna göre .ayak uydurması 
şarttır. 

^Cemiyetleri buna ayak uyduracak şekilde ye-
tiştirmel ve yaşatmalıdır. Vatandaşların evlerini 
başına yıkan Adnan Menderes, (bunun kanunsuz 
olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Bunun 
kanuna aykırı olduğumu bilmiyor muydu? Bili
yordu. Kanunda her türlü teminat mevcut ol-
nıa'sıma rağmen kendisi her türlü .rezaleti yapılış
tır. 

Bizim Anayasamız, dünyada mevcut anayasa
lar yanında mükemmel denilebilecek bir eser ola
rak ortaya konmuş bulunmaktadır. Bu güzel 
es3i*i tatbik ederken bizden sonra gelecek nesiller 
iyi bir şekilde tatbik etmeyip, laubali hareket et
tikleri takdirde, bütün emekler boşa gidecektir. 
27 Mayıs dolayıslyle yapacağım konuşmada bu 
thususta bâzı fikirler ilerdi süreceğim. Fakat şunu 
da söyliyeyim ki; şimdiye kadar olan anayasala
rın en mükemmeli, en teminatlısı mulhakkak ki, 
ıbıı Anayasadır. Bizler bu işin içinde bulunduğu
muz için bumun ehemmiyetini o kadar ivi takdir* 
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edemeyiz. İstikbaldeki müstakbel nesiller bunun 
ehemmiyetini daha iyi takdir edecekler, dafha iiyi 
aMıyaşaMardır. Her halde yapılan iş çok büyük
tür. Sfüi'etâmiz için hayırlı olmasını' temenni edi
yorum. 

Bu eser, Temsilciler Meclisinden çıkmış olma
sına rağmen, sizindir. Anayasa, Temsilciler Mec
lisinde hazırlanmıştır ama, eser sizin adınıza, 
sizden kuvvet alarak meydana (getirilmiştir. Şu 
halde, eser sizindir. Bumu böyle bilerek üzerinde 
durabilirsiniz, öz malınız gi'bi gerekli ıslahatı 
y-apdnalısuıız. 

Şunu ilâve edeyim ki, Temsilciler Meclisinde 
hufeuk, siyaset ve idare sahasında temayüz etmiş 
güziide Devlet adamları vardır, onların elinden 
sıkmıştır. Bu eserde belki hata vardır. Ama, ben
ce ilmî bir şekilde hazırlanmıştır. 

'Gazetelerde bâzı hususlarda dedikodular ya
pılıyor, yazılıp çiziliyor. Burada yapacağınız, 
tezekkürün uzamasına meydan vermemeniz, kesin 
görüşlerle, süratle işi ele alıp bitirmeniz daha ha
yırlı olacaktır, kanaatindeyim. Biz; ne kadar as
kerî sahalarda münakaşa ve mantık yürütmeye 
alışmış olursak olalım, bu Anayasa hukuki bir sa
hadır. ' Muhakeme yöM ile meseleleri düşünebili
riz, tetkik edebiliriz. Ama, enine, boyuna, derin-
liğiiınıe inmemeniz lâzımdır, kanaatindeyim. Çok 
ik&rjştırmadan, süratle bir sonuca varmamız daha 
hayjjrlı olur, kanaatindeyim. Şimdi başlıyaeağınız 
Anayasa müzakerelerinde başarılar dilerim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasa tasarısını görüşmeye başlıyoruz. 
Milletimiz için kutlu ve mutlu olmasını dilerim. 
Bu Anayasanın tümü üzerinde konuşmak isti-
yenler, lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

YILDIZ AHMET — Bir teMifilm olacak. 
Tümünü değil, madde madde görüşelim. 

BAŞKAN — Bu teMifi reylerinize arz edi-
yorutm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mim üzerinde konuşmak: isltüyen var mı"? 
YILDIZ AHMET — Türküye Cumhuriyeti 

Anayasasının başlığı filhakika şimdiye kadanki 
olan anayasalarda blir kanun numarası almamış
tır. Kıanaatilmce konulması daha iyi olaöktır. 
îklincd Cumhuriyet kuruldulktan sonra yeni bir 
safhaya girmiş bulunuyoruz. Gerçü ikinci Cum
huriyet Birinci Cumhuriyetin devamı olmakla 
beraber, yenli bir rejim içerisinde toplum haya-
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I tıımızda çok büyük değişiklikler olduktan sonra 

böyle bir safhaya girilmiştir. Bu sebeple kana
atimce bu Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyettir. 
Bu arz ettiğim sebeplere rağmen, bu Cumhuri
yetin Birinci Cumhuriyetin bir devamı oldu
ğunu in(kâr edecefe feiımse yoktur. Osmanlı im
paratorluğu da Selçitlk Devletinin bir devamı
dır, Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı İmpara
torluğunun bir devamıdır. Bu rejim içerisinde 
sosyal bünyede geniş ve büyü'k değişiklikler 
oldu. Muhtelif islimler verilebilir. Ancak, Ana
yasama! lâfzında yer almasa bile, bu kuruluş 
haMnde olan Cumhuriyetin, 2 nci Cumhuriyet 
olarak tarihe geçmesi temenni edilebilir. Bu te-

I mennlinin burada belirtilmesi lâzımdır. 
! TüriMye Anayasası halkiıkatte, 2 nci Cumhu

riyetin Anayasasıdır, mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Suphü Karaman, 
KARAMAN SUPHİ — Ahmet Yıldız arka

daşımızın filkirierine isjtiralk edemiyorum. Tarihi 
yapan iısiim vermez. O tarihi yapar, geçer. Eğer 
dliyeceösse, tarihçiler bu kurulmakta olan Cum
huriyete İkinci Cumhuriyet, d'iyecektlir. Onu 
tarihe bırakalım. Biz, Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyetin devam etmefete olduğunu kabul 
ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetline hepimiz çok 
bağlıyız. İkinci Cumhuriyet, düye isimlendir
meye lüzum yoHtitur." 

Ben (bir noikta üzerinde durimaik istiyorum. 
Başlıkta deniliyor ki; «TürMye Cumhuriyeti 
Anayasası» bu zaten birinci maddede ifade edâ-
liyor. Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet oldu
ğu ifade ediliyor. İlmî tasnif bakımından, Tür
küye Anayasası demek daha doğru olur, kana
atindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Vehbi Ersü, 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu mevzu üze

rinde konuşan bâzı arkadaşlar, Türkiye Cum-
Irariyetindn Osmanlı İmparatorluğunun bir de
vamı olduğunu, ileri sürdüler, hemen şunu «öy-
lliyeyim ki, arada muazzam bür rejim değişik
liği vulkulbulmuşjtur. Biırinci Cumhuriyeftli takib-
aden İkinci Cumhuriyeti de neslimizin devamı 
gilbli telâlklki ettnıeye iımlkân yolktur. Arada bü
yük fariklar mevcuttur, büyük rejüm değişiilklik-
leri olmuştur, büyük bir sarsılış ve uyanış var
dır. Bu sebeple her şeyden evvel bu ilri hususu 
bildirinden ayırmak lâzımdır. İster şekil bakı
mından olsun, ister ruh bakımından olsun, Ana-
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yasa içinde bu husufta bir değişiklik yapılma
sının doğru olmıyacağını, madde ile her türlü 
garantinin ve teminatın derpiş edilmiş olduğu 
kanaatindeyim. Bu sebeple ımıaddenin olduğu 
gibi kabulünü, ve bu hususta kifayetin oya ko
nulmasını teikif ediyorum. 

ATAKLI MUCÎP — Tenakuz olmadığı ka
naatindeyim. Başlık da, birinci madde de yerin
dedir. 

KARAMAN SUPHİ — Teklifiımfi geri alıyo
rum. Cumhuriyeti perçinleme bakımından baş
lığa da konıması hakikaten uygun olur, bu ba
lkımdan ben de kabul ediyorum. 

YILDIZ AHMET — İkinci Cumhuriyet 
Anayasası denmekte Ibür mahzur yoktur, diye 
düşündüm. 

BAŞKAN — Kifayetli müzakere vardık, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasanın başlığını Türkiye Cumhuriyetti 
Anayasası olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... İttifakla kabul edilmiş
tir. 

Şiiımdi başlangıcı müzalkere edeceğiz. Okuya
lım : 

Başlangıç 
Anayasıa ve Hulkuik dışı tutum ve davranış

larıyla meşruluğunu kaybeden bir iktidara 
(karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 Devrimini gerçekleştiren Türk Milletli; 

«Yurtta sulh, Cihanda sulh» ilkesinin, Millî 
Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Ata
türk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip 
ve demokratik hukuk devletini kurma azmiyle 
dolu olarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerinin, millî dayanış
ıma ve sosyal adaletin, ferdin ve toplumun hu
zur ve refahının sağlanmasını ve teminat altına 
alınmasını mümkün kılacak bütün hukukî ve 
sosyal temelleri kurmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerin
de ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürri
yete, -adalet ve fazilete âşılk evlâtlarının uyanık 
bekçiliğine emanet eder. 

YILDIZ AHMET — Muhterem arkadaşla
rımı, başlangıçta iki değişiklik teklif ediyorum. 
Bunun bir tanesi 27 Mayıs İnkılâbının burada 
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zükredilmeısİ, bir de Silâhlı Kuvvetlerin bu Dev
rimdeki rolü. 

Gerçi, Türk Silâhlı Kuvvetleri mütevazidir. 
Devrim hareketini bütün Türlk Milletinin - bir 
teminatı olarak yapmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerin yaptığı faaliyetlerden 
dolayı isminin bu ibarede yer almasının doğru 
olacağı kanaatindeyim. Bu faaliyetlere gerek 
basın, gerekse muhalefet ve gençlik katılmıştır. 
Fakat burada en mühim ve en tehlikeli vazife 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin-üzerinde olmuştur. 

Kanaatim.ce, İkinci Cumhuriyet 27 Mayıs 
1960 (devrimi ibaresinden sonra «millî bütünlü
ğümüzün koruyucusu olan Türlk Silâhlı Kuvvet
lerinin» ibaresinin konulması daha uygun ola
caktır. Bu gerçekleşmede kullanılan vasıtanın 
Türk Silâhlı kuvvetlerinin olması hususunun 
Anayasada yer almasını teklif etmekteyim. 

Dördüncü fıkranın başında «Yurtta sulh, ci
handa sulh» tâbirleri vardır. Bu, bir hâtıra 
olma bakımından, Atatürk'ün vecizelerinden bi
risidir. Atatürk'ün dediği gibi, o zaman yurtta 
sulh, cihanda sulh esastı. Ona ihtiyaç vardı. 
Ancak bugün yurtta barıştan ziyade ( güvenlik 
bahis konuşulur. Yurltta sulh olmaz. Normal 
değil. Bugün yurtta sükûn ve güvenlik lâzım
dır. Cihanda sulh da değerli birşeydiri 

Ama, memleketimizin içinde bulunduğu şart
lar, sükûn ve güvenliğe ihtiyaç göstermektedir. 
Sulh bahis konusu değildir. Yurtta sükûn ve 
güvenliği teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Anlaşılıyor ki, başlangıç konu
sunda arkadaşlarını da teklifleri olacak. Onun 
için, konuşacak (arkadaşlar, önce Yıldız arkada
şımızın teklifleri üzerinde fikirlerini söylesinler. 

EBSÜ VEHBİ — Benim teklifim, evvelâ 
şöyle olacak. «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışlariyle meşruluğunu kaybeden bir ikti
dara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 devrimini gerçekleştireni...» Buradaki ger
çekleştiren yerine, «yapan» demek lâzımdır. Çün
kü fail mevkiinde olan Türk Milletidir.» .. 27 
Mayıs 1960 devrimini yapan Türk Milleti;» İdiye 
devam ediyor. 2 nci ve 3 ncü paragrafa bir iti
razım yok. Yalnız umumi bir' mânayı kapsaniması 
bakımından bendenizin teklifi şöyledir. İnsan 
hak ve hürriyetlerinim, millî dayanışma ve sos
yal adaletin ferdin ve toplumun huzur ve refa
hının gerçekleştirilmesini ve temin-at altına alma
sını mümkün kılacak jbütün hukuki ve sosyal 
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temelleri kurmak, için..» devam >edip gidiyor ve I 
dördüncü paragrafa geçiyor. Bendeniz paragra
fın bu şekilde düzenlenmesini teklif ediyorum. 
Bu sebeple Türk Silâhlı kuvvetleri kelimelerini 
bur&ya koymıyalım. Bu Anayasa bütün bir 
Türk milletinin malıdır, bu suretle yapılan bir 
hareketi bir tek zümreye mal etmek doğru de
ğildir. Elimizdeki Anayasa yakında referan
duma sunulacak ve Türk Milletinin malı olacak
tır. Biz bu ihtilâli Türk Milletine mal ettik. 
Mensup bulunduğumuz, güvendiğimiz Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin bu hareketini tarih yazacak
tır. Tasavvuf 'buyurun1 bir an için, ihtilâle t'ekad-
düm eden günlerde soysuzluluklıar, dillenmeler, 
bardağı taşıran son damla oldu. Ve nihayet 
Türk Milleti genci ile, ordusu ile ayaiklanıverdi. 
Aynı zamanda gördük ki, Türk Milleti meşbu 
hale gelmişti. Eğer böyle olmasaydı, bizim ihti
lâlimiz, kansız olda ise, tertemiz bir ühtilâl, ba
şarılı bir ihtilâl olduysa, milletin buma hazır ol
masının da hissesi büyüktür. îki veya 4 saat 
içinde ihtilâl tamamlanmıştır. Türk Milletinin 
bunda 'hissesi büyüktür. Silâhlı kuvvetler de bu 
Türk Milletinin içindedir. Onun için, ayrıca 
zikredilmesine lüzum yoktur. 

İkinci, yurtta sulh, cihanda sulh meselesine 
gelince. Yurtta sulh, cihanda sulh vecizesini 
Atatürk söylediği zamanda da, bugün de buna 
ihtiyaç vardır. Bir devamlılık ifade etmektedir. 

En mühim nokta, Atatürk'ün bu vecizesinin, 
iç ve dış politikaya veçhe vermiş olmasıdır. Bü
yük devlet adamı, bu büyük manalı sözü bir 
cümle içinde toplanmıştır. Onun için, bu sözün 
kalması doğru olur. Devrimci Atatürk'ün dev
rimlerini devam ettirmek istiyen bir nesiliz. 
Aynı istikamette yürüyüp gideceğiz. Millete mal 
olmuş bir sözdür. 

Yurtta sulh, cihanda sulh, bizim politikamızın 
esaslı umdesidir. Mücmel bir şekilde ifade et
mektedir. Bu şekilde kalmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlar, lütfen 
kendi tekliflerini izah etmeden evvel Ahmet 
Yıldız arkadaşımızın teklifi olan Türk Silâhlı 
Kuvvetleri tâbirinin, ibarede yer alıp almama
sı hususunda fikirlerini söylesinler. 

^KSOYOĞLU REFET — Efendim, benim 
'bir teklifim var. Fıkra fılkra müzakere ede
lim, müzakerelerde daha kolaylık sağlanmış 
olur. Şimdi birinci fıkra üzerinde Ahmet Yıl- | 
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I diz arkadaşımın Türk Silâhlı Kuvvetleri iba

resinin eklenmesi meselesine geliyorum. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, evvelâ 

tümünü kabul edelim, ondan sonra mevzuun 
münakaşasına geçelim. Benim de bir teklifim 
var müsaade ederseniz, esbabı mucibesdyle 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Bu maddenin tümü hakkında 
konuşmak istediğinize göre evvelâ sizinlkini 
dinliyelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, önü
müzde bulunan başlangıç Birinci Cumhuriyet 
prensiplerine istinadettirilmektedir. Bir ihti
lâl yapılmıştır, büyük bir değişiklik olmuştur. 
Şimdiye kadar yapılmış okaı bütün ihtilâl re
jimlerinde, ihtilâli yapanlar, Devleti içlare 
edegelmişlerdir. Birinci Cumhuriyet devrinde 
de böyle olmuştur. Bir tek biz, iktidarı geri 

| vermeğe söz vermişiz, bunu yapacağız, bu bi
zim tarihî vazifemizdir. 

Birinci Anayasada başlangıç yer almamıştır. 
Bu başlangıçta Ibuna da jyer vermemiz yerinde 
olur. Sonra, devrimimizin sebebi ve neticesi 
de Anayasa başlangıcına konmalıdır. Bu İkin
ci Cumhuriyet Anayasası olacaktır. Böyle den
se bile, ruh ve esası bu olacaktır. 

Bu maksatla, başlangıcın yeniden yazılma
sını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Ben de bu tek

lifin lehinde konuşacaktım. 
AKSOYOĞLU REFET — Arkadaşlarımızın 

tekliflerine uygun bir şekilde yeniden tanzimi 
uygun olur. Ancak, lehinde, aleyhinde ko
nuşmalar devam etsin, fikirler anlaşılsın. 

BAŞKAN — Buyrun, Sami Küçülk. 
KÜÇÜK SAMÎ — Şöyle bir mesele var ; 

yeni bir ihtilâl ki, kendi ordusuyla işbaşına 
gelmiştir. Şimdiye kadar tarihte bu şekilde gö
rülmüş bir ihtilâl yoktur. Türk Ordusunun yap
mış olduğu bu ihtilâli tarihe bâz değil, bizden 
sonra gelecek nesiller yazacak ve onlar karar 
verecektir. Bu kadar asil bir davranışın kar
sısında, Türk tarihinde bu husus bir anane 
olarak kalacaik, 'bundan sonra yapılacak ihti
lâllere ve diğer devletlere bir ışık tutacaktır. 

ATAKLI MUCÎP — Efendim, bendeniz 
başlangıcı kâfi görüyorum. Arkadaşlarımın he
men hemen bütün temennileri bu metin içinde 
mündemiçtir. Esas olan Anayasa ve hukuk 
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dışı davranışlaıriyle ımeşrıüuğunu kaybeden 
bir iktidara karşı Türk Silâklı Kuvvetlerinin 
ihtilâl yapmasıdır. 1 nci cümle bu hususu ifa
de etmektedir. Zannederim ki„ bu diğer ar
kadaşlarımın fikirlerini de kapsamaktadır. Bu 
bakımdan Anayasayı veciz şekilde belirteceğiz 
diye lüzumsuz şeylere gitmiyelim. Efendim, 
biliyorsunuz. Mimar Sinan yüzlerce sanat ese
ri yapmıştır. Kendisi, büyük eseri Süleymani-
ye 'nin yanında, basit bir mezarda yatmakta
dır. Yaptığımız devrim hareketinin kökü mil
lete uzanıyor. Bunun ımillet şuuruna işlemesi 
kâfidir. Biz çok tehlikeli yollardan geçtik. 
Bugüne geldik. Bugüne kadar yaptıklarımızı, 
bundan sonra yapacaklarımızı tarih inceliye-
eektir. Cumhuriyet devam ediyor. Esaslı, te
melli kuruluşlar içindeyiz. Bence başlangıç kâ
fidir. 

GÜRSEL CEMAL — Arkadaşlar, Ahmet 
Yıldız'm düşüncelerinde büyük bir hakikat 
payı vardır. İkinci Cumhuriyet karşısında bi
rinci Cumhuriyetin devam ettiğini Ikalbul eden 
fikirler, bâzı sebeplere dayanıyor. Biliyor
sunuz, Fransa'da, Beşinci Cumhuriyet kurul
muştur. Her değişiklikten sonra Cumhuriyet
lere birinci, ikinci denmiştir ama, esas değiş
memiştir. 

Büyük bir hâdise olmuştur. Demokrat Par
ti idarecilerinin pespaye harelketleri ile Bi
rinci Cumruriyet sona ermiştir. Bunun sonun
da ikinci Cumhuriyet kurulmuştur. Birinci 
Cumhuriyette biz ideal olarak, sembol ola
rak Atatürk 'ü ahyoruz. Ama biz, ideal ola
rak, idareyi Atatürk'ün kabul etmiş olduğu 
eser olarak kabul ettiğimiz içindir M, bu bü
yük eserin parçalanmasına müsaade etmediği
mizden dolayı bu ihtilâli Birinci Cumhuriyetin 
devamını kabul ediyoruz. Fakat tarilhi yazanlar 
bunu ikinci Cumhuriyet olarak yazacaklardır. 

Ordunun bu işi yaptığı hükmünün konma
sına gelince : Buna lüzum yoktur. Zira Türk 
Ordusu asil ve öğücü olmıyan büyük bir kuv
vettir. Millet deyince, ordu onun içinde mev
cuttur. Yarının tarihi 'Türk ordusunun büyük 
^asaletini elbette belirtecektir. Filhakika münev
verler ve gençler birçok hâdiseler çıkarmışlar
dır. Şayet 'Türk Silâhlı Kuvvetleri bu işe mü
dahale etmeseydi, onlar boğulur giderlerdi ve 
memlekette de büyük bir kardeş kavgası mey
dana gelebilirdi. 
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BinaenialeyOı bu husustaki arkadaşlarımın 

fikirlerine katılmıyorum. Çünkü biz kendi adı
mızı kendimiz koymayalım. Başlangıcın arka
daşlarımın ileri sürdüğü şekilde yazılması çok 
güzel bir şey, bu asıl hareket nesillerden ne
sillere intikal etmek suretiyle benimsenecektir. 
Fakat biz, itimat buyurun, biz bunun adını ko
yamayız. Onu tarihe bırakalım. Tarihin yaıza-
cağı, nesillerden nesillere ulaşıp güdecektir. Bu 
yapılan iasîl 'hareketin mânasını millete öğrete
ceklerdir. 

GÜRSOYTEAK SUPHİ — Sayın Başkanım, 
Anayasanın başlangıcı bir teme! vesikadır. Çok 
uzun yazalım, demiyoruz. Fakat kısa. da bırak-
mıyalım, gerekli olanı koyalım. 

Bir noktanın daha tavzihini rica edeceğim. 
Sayın Başkanımız ifadeleri arasında, biz lasker-
ler bu işlere aklımız fazla ermez, gibi bir söz 
söylediler. Ben bu kanaatte değilim. Bilhassa 
Türk subayının bir Ihususiyeti vardır. Daima 
askerler bu memleket için hayırlı işler yapmış
lardır. Askerlerden sivillere geçtikten sonra 
idarenin h'angi istikamete sürüklendiğini gör
müş bulunuyoruz. Zabıtlara geçtiği için, 'tav
zihini lüzumlu görüyorum. 

GÜRSEL CEMAL — Bizim aklımız ermez. 
demedim. Hukuki mevzular üzerinde fazla dur
mayalım, dedim. Aklımız erer, ancak, tahlil 
ederiz. Çünkü, lıiçbir müessese meseleyi enine 
boyuna kimse bizim kadar münaşaka edemez. 
Onun için bu hususta salâlhiyet yine kurmay 
sınıfında olanlardadır. Bu sebeple hukuki mev
zuların da kendisine göre incelikleri oldukları
nı kabul etmek lâzımdır. Fakat bu cemiyet içe
risinde tahsil yapmış bir insanın, hukuk tahsili 
yapmasa bile, bu hukuki inceliklere uyabilir. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, birinci mad
deyi zatıâliniz burada iken kabul edelim. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

Birinci kısım 
Genel esaslar 

I. Devletin şekli 
Madde 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuri

yettir. 
BAŞKAN — Madde halkkmda söz istiyen... 
"ÇAPLAN KADRİ — Efendim, bu madde

nin müzakeresiz kabulünü istirham ediyoftım. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 

Yok. 
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iM&ddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul I 

edenler... Madde ayakta ve alkışlar arasında' 
kabul edildi. 

Şimdi müzakerelerimize devam ediyoruz. 
YURDAKULER MUZAFFER — 27 Mayıs 

1060 Devrimi, Silâhlı Kuvvetlerin eli ile, Türk 
Milleti tarafından yapılmıştır. Silâhlı Kuvvet- 1 
ler yapmıştır ama, bu aşıağı - yukarı Türk mil
letinin' demektir. Bununla beraber, Türk iSilâhlı 
Kuvvetlerinin yaptığı zikredilmelidir, bu şart- I 
tır. Bunu ifade etmek istiyorum. I 

KOKSAL OSMAN — Elimizde bir değil, 
birkaç formül bulunmalı. 'Bunlar üzerinde dü- I 
şünmeliyiz. En doğrusu, hazırlayalım, getire- I 
Hm, bir karara ondan sonra varalım. I 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar, Cumhuriyet 
Halk Partisi ankete bir cevap vermiştir. Sor
muşlar, ne gibi prensipler girmeli, diye. I 

Deniyor ki, aşağı-yukarı, Türk milleti en I 
az 120 yıldan beri devam eden bir Ihak ve hür
riyet mübadelesi yapmaktadır, bu mücadelenin 
safhaları yeni Anayasada belirtilmiş olmalıdır. 
Tarihî delillerle hatırlatıyor, tanzimat, Birinci 
ve İkinci Meşrutiyet, İstiklâl Harbi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kurulması, Atatürk 
Devrimi, çok partili rejim içerisinde nihayet 27 • 
Mayıs İnkılâbı. I 

Ondan sonra (F) fıkrası geliyor. Bunun üze
rinde durabilir ve konuşabiliriz. I 

BAŞKAN — Efendim ben de başlık mevzuu I 
sebebiyle söz almış bulunuyorum. Güney - Ame- I 
rika'da ihtilâl yapmış bir Devletin durumunu 
anlatan sefirlerimizden birisi şöyle diyor : Yapıl- I 
mış olan bir ihtilâle karşı büyük bir reaksiyon. 
Alınan şiddet ve baskı tedbirlerinin arkasından I 
halk, âdeta ağaçlar üzerinde bulunan yapraklar 
ve kuşlar da dâhil olmak üzere, büyük bir gre
ve başlıyorlar. Kimse evinden dışarı çıkmıyor. 
Bu durum birkaç gün devam ediyor, kimse I 
ekmek için dahi dışarı çıkmıyor. Bunun üzeri
ne ihtilâli yapanlar çekiliyorlar ve arkasından -

güle güle deniyor. Fakat grev aynı şekilde de
vam ediyor. Bu durum karşısında iş başında bu
lunanlar ne yapalım diyorlar, yeraltı teşkilâtı 
ile temasa geçiyorlar. Bu yeraltı teşkilâtı, peşi
nen diyor ki, şu şu haklarımızı isteriz. O za
man idare edenler kabul ediyorlar, grevler de 
kalkıyor, grevciler razı oluyorlar. Bunun üze- I 
rine, başaşûğı edilen ihtilâl liderleri affediliyor, j 
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Fakat şiddetli bir aksülâmel neticesinde, ihtilâl
cilerin yine tevkif edildiği radyo ile ilân ediliyor. 

Bizim ihtilâlimiz öyle olmadı. Halk aksülâ
mel göstermek değl, ihtilâli benimseyiverdi. 

İstanbul Anayasasındaki başlangıçta bu hu
sus çok güzel belirtilmiştir. Ben şahsan İstanbul 
tasarısının önsözünün buraya konmasına taraf
tarım. 

Bununla beraber, başka milletlerin anayasa
larından başlangıç diye bir kısım konmadığını 
da göz önünde tutmamız icabeder. Fevkalâde 
durum dolayısiyle konması istenirse, ayrıca 
tetkik edilsin, her halde doğrusu bulunmuş ulur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın O'Kan Sezai. 
O'KAN SEZAİ — Zatıâlinizin vermiş oldu

ğu izahatı dikkatle takibettim. Fakat sebebim 
anlıyamadım. Buyurduğunuz gibi, iktidarı tes
lim eden yoldur. Biz yapmış olduğumuz ihtilâ
lin faziletine inanıyoruz. Onu şimdiye kadar 
süslemeye de hiçbir ihtiyaç duymadık. Bu se
beple bahsetmiş olduğunuz şu hâdise ile yapıl
mış olan ihtilâlin teçhiz edilmesi hususunda her 
hangi bir münasebet bendeniz görememekteyim. 

KOKSAL OSMAN — Efendim elimizde her 
hangi bir formül yok. Şayet elimizde bir formül 
olsaydı, o müzakere edilir, kabul edilebilirdi. 
Bu sebeple bu husustaki müzakerenin en sona 
bırakılması daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Bu teklifi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II. Cumhuriyetin nitelikleri 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti, insan hak

larına dayanan, millî, demokratik, lâik v# sos
yal bir hukuk devletidir. 

BAŞKAN — Buyurun Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu madde 

hakkında gerek Temsilciler Meclisinde, gerekse 
dışarda gazetelerde birhayli münakaşa yapıldı. 
İkinci maddeye milliyetçiliğin girmesine taraf
tarım, bunun münakaşa dahi edilmemesini te
menni ederim. Münakaşaya lüzum yok. Çünkü, 
1924 Anayasasına, 1937 yılında bu umde gir
miştir. Neden korkuyoruz, milliyetçiliği bu 
maddeye koymaktan? Anlıyamıyorum. Milliyet
çinin yerine, millî kelimesi konmuş. Hiçbir za
man, Türkiye Devleti millî bir Devlettir, den
mez. Yanlış mânalara da alınabilir. 

— 7 — 
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Millî kelimesi ne zaman kullanılmıştır? Ana

dolu'da Millî Mücadele başladığı zaman kurulan 
hükümetlere millî hüküümetler denmiştir. Çün
kü, milleti tutmıyan bir başka Hükümet daha 
vardı, yer yer işgaller vardı. Onun için, o za
manki Ankara Hükümetine Millî Hükümet de
niyordu. 

Bugünkü^ Türkiye için buna, ihtiyaç yoktur. 
Milllî, gayrimillî diye bir şey yoktur. Milliyet
çilik demek daha doğru olur. Onun için hiç ol
mazsa bu millî kelimesinin kaldırılmasını teklif 
edeceğim. 

KAPLAN KADKÎ — Efendim, maddeye ilâ
ve bir teklifim var. Maddenin şu şekilde olma
sını teklif etmekteyim : «Türkiye milliyetçiliğe 
dayanan, demokratik sosyal hukuk Devletidir.» 
şeklinde devam ediyor. Teklifimin esbabı muci-
besi, Atatürk'ün vecîz sözü olan Türk öğün, ça
lış, güven ve ne mutlu Türküm diye sözlerinden 
cesaret alarak bu tadil teklifini getirmiş bulun
maktayım. Milliyetçilik teriminin maddede yer 
almasiyle sosyal bünye içerisinde yer alması 
muhtemel birçok parazitlerin yaşamasına mey
dan vermiyecektir. 

KÜÇÜK SAMI — Milliyetçilik teklifine ay
nen iştirak ediyorum, esbabı mucibesini de doğ
ru ıgörüyorum. 

Ben ayrıca, bir de devrimci kelimesinin ilâ
vesini teklif edeceğim. Birinci Anayasamızın sis
temi devam edecektir. Mademki, öyledir, bu Ana
yasamızın hem milliyetçi vasfı, hem de devrimci 
va,sfı vardır. Onun için, 1937 de kabul edilen 
şeklinin bu maddede ifade edilmesine taraftarım. 

Bir partinin prensipleri olması, o ruhun bu 
Anayasaya girmesine mâni değildir, kanaatinde
yim. 

iBAŞKAN — Buyurun, Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Milliyetçiliğin yerine 

konulmuş bulunan kelime biraz zorlamayı ifade 
ediyor. 

Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp milli
yetçiliği fikir sahasında kullanmışlar, sonra Ata
türk almış, Anayasaya sokmuştur. Bunun Ana
yasadan çıkarılması, bir çekingenliği ifade eder. 
Osmanlılar da milliyetçi idi. Ama, Türkiye Cum
huriyeti devrinde milliyetçilik ön plâna geçmiş
tir. Şimdi buradan milliyetçiliğin çıkarılması bir 
dönüşü ifade eder. Bununla beraber, ne temsil
cilerden, ne de buradaki arkadaşlardan, bir dö-
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nüş> fikrini kalbul edecek kimsenin bulunmadığı
na eminim. 

Dâhilde her türlü dinî ve lokal arzuların 
neşvü nema bulan propagandaları karşısında 
54 neü maddede Türk vatandaşlığının tarifi ya
pılmıştır. Bu sebeple milliyetçilik lokalcilik de
ğildir, ırkçılık değildir. Bütün bu şartlar altında 
herkesin bu mevzuda, dinî temayüllerinin üstün
de bir umde olarak milliyetçiliğe bağlanması ve 
ibunun Anayasada yer alması lâzımdır. Gene bu 
mevzu ile ilgili olarak Türk milleti ümmetçi ve 
[beynelmilelci • do değildir. Bütün bu hususlara 
54 ncü madde cevap vermektedir. 

Bâzı arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, Türkiye 
insan haklarına milliyetçiliğe dayanan demokra
tik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir, şeklinde 
maddeye bir renk ve süs vermek istediler. Hal
buki madde olduğu gibi kalsa bile, milliyetçilik 
esasları tatbik edilecektir. Parti tüzüğünde var
mış da, onun için konmaktan çekinmiş olabilir
ler. Millî kelimesi, hiçbir zaman milliyetçiliğin 
yerini tutmaz. Millî hükümet nedir? Milliyetçi 
hükümet nedir? 

Milliyetçi devlet olur. Ama, millî devlet, mil
lete aidolan devlet demektir. 

Türk milleti hiçbir zaman gayri millî devlete 
sahibolmamıştır. Osmanlılar da, Selçuklular da 
millî devlet kurmuşlardı. 

(Foto muhabirleri salona alındı ve heyetin 
resmini çektikten sonra salondan ayrıldılar.) 

BAŞKAN — Söz Özgüneş'in. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, «Milli

yetçilik» umdesinin Anayasadan neden çıkarıl
maması lâzımgeldiğini iyice kavramak için şu 
noktaları iyice tahlil etmek lâzım : Millî devlet 
nedir? Milletçi devlet nedir? Milliyetçi devlet ne
dir? Türk tarihi boyunca gayrimillî bir devlet 
olmamıştır. Etilerden Selçuklulara ve Osmanlı 
İmparatorluğuna kadar kurulan Türk devletleri 
de millîdir. Ancak müstemlekeci memleketlerde 
ıgayrimillî devlet vardır, iran'da Kaçar Sülâlesi 
gayrimillî devlet kurmuşlardır. Çünkü bir Türk 
sülâlesi iran'da bir devlet kurmuştur. Araplarda 
Emevi Devleti millî idi de; Abbasi Devleti gay
rimillî idi. 

Milletçi devlet ne demektir? Bu tâbir ibir sol
cu uydurması idi. Bu tâbir sosyalist halkçı dev
let mânasına kullanılır. Sırf milliyetçilik umde
sini bertaraf etmek için uydurulmuştur. 
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Milliyetçi devlet ne demektir! Milliyetçi dev

let; cemiyette tarih şuuru, fertte bir millete sa-
hibolma şuurudur. Bu bizim için son derece lü
zumlu olan bir umdedir. 

Dün ihtisas elemanları bize dediler ki; milli
yetçilik 19 ncu asırda idi. Evet 19-ncu asırda idi. 
Bugün bizim içinde bulunduğumuz bünye Avru
pa'nın o zamanki bünyesinin tamamen aynıdır. 
Açıkça itiraf etmek lâzımdır ki, memlekette tam 
bir dil birliği, kültür birliği tahakkuk etmiş de
ğildir. Henüz % 70 i okuyup yazma bilmiyen bir 
memlekette, bu ekseriyeti bu bünye içinde erit
mek için milliyetçi umdesine geniş şekilde ihtiyaç 
vardır. 

Tarihî bakımdan tetkik ettiğimiz zaman gö
rürüz ki, üç ana cereyan memleketin sosyal bün-( 

yesini tamamen sarsmıştır. Bunlardan birincisi 
ümmetçilik umdesi, ikincisi ittihadı anasır yani 
osmancılık, üçüncüsü islamcılık. İslamcılık bü
tün gayretlerimize rağmen muvaffak olamamış
tır.. İttihadı anasır fikri bugün maalesef yine baş-
kaldırmış gibi görünüyor. 

Eskiden deniyordu İd, «Biz Türküz dersek 
içimizdeki azınlıklar ayrılır.» Fakat arkadaşlar 
bugün Türkiye'de Türkten gayrı bir unsur yok
tur. Irk bakımından çok küçük bir unsur varsa 
da hepsi tarih bakımından, hars bakımından 
Türktür. Sonra biz milliyetçilikten vazgeçsek 
dahi onlar acaba ırkçılıktan vazgeçecekler mi? 
Size bir misal vereyim: Aşağıda Temsilciler 
Meclisinde Rum ırkından bir Temsilciye «Türk 
müsünüz?» dendiği zaman «Rum ırkından Türk 
vatandaşıyım» demiştir. «Uzatmayın Türk mü
sünüz, değil misiniz ?» dendiği zaman yine «Rum 
ırkından Türk vatandaşıyım» demiş, fakat 
«Türküm» dememiştir. 

Binatenaleyh arz ettiğim bu üç cereyan de
vamlı olarak memlekette çalkalana çalkalana 
nihayet Atatürk'e kadar gelmiştir. Atatürk'le 
milliyetçilik bütün kabuklarından ayrılmış, en 
faydalı hale gelmiştir. 

Atatürk'ün inkılâpları iki esasa ayrılır: Bi
ri Batıcılık, diğeri milliyetçilik. Milliyetçiliği 
kaldırın, Atatürk yarım kalır. Devrimciliği kal
dırın Atatürk yine yarım kalır. Anayasadan 
milliyetçilik umdesini çıkarmak demek Ata
türk'ün sağ kolunu kesmek demektir. Şu hale 
göre gerek Cemal Paşa, gerek Enver Paşa ve 
gerekse Talât Paşa zamanında son derece ka
rışık bâzı cereyanlara karışmış bir durumda ka-
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lan milliyetçilik' cereyanları Atatürk'te tam ve 
mütekâmil halini bulmuştur. Bizim milliyetçili
ğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. Milliyetçilik tâ
birini alırsak ne olacak? Bâzıları diyor ki, if
rata gidiyor. Benim hatırladığıma göre C. H. 
Partisinin 6 okundaki ilkelerden birisi de mil
liyetçiliktir. Ben 40 yaşıma geldim, şimdiye ka
dar bu memlekette buna dayanarak ırkçılık ya
pıldığını, Turancılık yapıldığını ve memleketin 
bundan zarar gördüğünü görmedim. Tarihî bir 
misal var. Anayasada senelerce milliyetçilik um
desi bulundu. Ben şuna kaaniim ki, bu memle
kette tam bir dil ve kültür birliği meydana ge
tirmek bakımından milliyetçi olmamızın büyük 
önemi vardır. Bir noktaya daha temas edeceğim. 
Dün Sami Bey devrimciliği mevzuuıbahsettiği 
zaman, mütehassıs arkadaşlar bize şu mânaya 
geleceğini söylediler. Dedim-ki; devrim müte
madiyen değişecek mi ? Atatürk'ün devrimciliği 
bu devrimcilik değildir. Atatürk'ün devrimciliği 
mütemadiyen değişmek demek değildir. Atatürk 
milliyetçilik ve devrimciliği bir kalıpla donma
mak demektir. Bu son derece mühimdir. Ata
türk devrimciliği ve milliyetçiliği en hakiki 
mürşit olan ilmin ışığı altında her gün hamle
ler yapmak demektir. Aksi halde 50 sene sonra 
100 sene sonra dünyadan çok geri kalmış mu
hafazakâr bir millet olurduk. Atatürk'ün bütün 
nutukları veya yakmlariyle yaptığı hasbihalleri 
tetkik edilirse görülür ki, devrimcilik ve mil
liyetçilik iki ayrılmaz unsurdur. 

Tekrar ediyorum; milliyetçilik umdesini 
Anayasadan çıkarmak demek Atatürk'ün sağ 
kolunu kesmek demektir. Kemalizmin yaşıyabil-
ntesi için mutlaka milliyetçilik kelimesinin bu
raya girmesi, lâzımdır. 

BAŞKAN — Şimdi teklifleri tasnif ediyo
rum. özgüneş siz hem milliyetçilik hem devrim
cilik kelimesinin buraya girmesini istiyorsunuz 
öyle mi? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Evet efendim. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 

Anayasayı başından sonuna kadar tetkik eder
sek milliyetçilkle meşbu olduğunu görüyoruz. 
özgüneş tarihî durumu anlattı. O zaman Os
manlı Devleti vardı. Şimdi nereye bakarsanız 
Türktür. Anayasanın her tarafı Türktür. Şu 
halde şekil itibariyle sınırsız bir milliyetçilik 
tâbirinin konmasına tamamen muhalifim. Bu, 
muhtelif vesilelerle istismar edilebilir. Fakat şu 



Anayasanın her yelinde milliyetçilik ve dev
rimcilik kokmaktadır ve içindedir. Devrimler 
'her zaman için yürüyecektir. Anayasaya hüküm 
koymakla mutlaka yürüyecek mânası çıkmaz. 
Bunu milletin şuuruna yerleştirmek lâzımdır. 

Arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Bence 
maddeyi bugünkü şekli ile kabul etmek lâzım
dır. 2 nci maddeden millî tâbirinin çıkarılarak 
milliyetçi tâbirinin konması, benim şahsi ka
naatime göre sınırsız olduğu için tehlikelidir, is
tismar edilebilir. Onun için maddenin olduğu 
gibi kabul edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

ATAKLI MUCÎP — özgüneş arkadaşımız 
konuşmasında, Atatürk'ün sağ kolunu milliyet
çilik kelimesini koymamakla kesmiş oluruz, de
di. Bunu milletin ruhuna aşılamak lâzımdır. 
Milliyetçilik 1937 senesinde Anayasaya girdi. 
Milliyetçilik Anayasaya girmekle olmaz, mille
te aşılamakla olur. Gericiler, komünistler milli
yetçilik kisvesi altında bu memleketi felâkete 
götürürler. Bunun misallerini gördük. Bilâkis 
ırkçılar, turancılar, gericiler ve komünistler; 
Alfcaltürlk düşmanı ve Atatürk ideallerine sadık 
lyltaııyân bir sürü zümre ve partiler bu milliyet-
fiültilk tâbirinden Mifade ederek memleketi müş
kül duruma sokacaklardır. Bu sebeple milli-
yeftçi'llük tâbirinin Anayasaya girmesine taraftar 
değilim. Şayet gfrrecetose tıahdidedilerek girmesi 
lâzımdır. 

«Millî» tâbiri milliyetçiliği de içiine alan şü
mullü bir tâbirdir. Neden değiştirilmek 'Meni-
yor, akilim almıyor. 

BAŞKAN — Suphi Gürsoytralk. 
OÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, birinci, 

ikinci ve üçüncü maddeler Türk Devletinin şek
lini, niteliğini ve teşkil tarzını teslbat ediyor. 
Arkadaşlarımız dediler ki, bu Anayasa baştan 
isona kadar devrimci ve milliyetçidir. Acalba, bu 
Anayasa baştan sona kadar demiokratik değil-
ımiıdir Od, «demokratik» tâbirini koyuyoruz? 
Lâik değil mildir M, «lâiklik» tâbirini koyuyo
ruz? O halde Cumhuriyetin niteliklerini belir-
!ten ikinci maddede biz neyiz? Bunu açıkça be-
lİrtimefc zarureti vardır. Eğer muhterem arka-
daşlarıım dinlerlerse, bu zarurete fcaani olacak
larına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti insan 
haıManna dayanıyor. Bütün maddeler insan 
hakları terimleriyle doludur. Buna rağmen bu
rada zikretmek zarureti duyulmuştur, özgüneş 
ve Yıldız arkadaşlarımız gayet açık şekilde 
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milliyetçilik ve devrimeiliiğm zaruretini belirt
tiler. Ben bunlara fazla bir şey ilâve edecek de
ğilim. Yalnız şu hakikati bir kere daha ortaya 
koyimıak lâzımdır ki, bize verilen izahata göre 
millî dendiği, takdirde, bu camiayı bütün ola
rak yürütmek imkânı var. Dikkat edilecek olur
sa bir ürkeklik, bir tereddüt var. Çekinım'eden 
hâdiseleri tetkik ederek ismini koymalıyız. 
Bunda çekinecek bir şey yoktur. Bize Osman -
Mıik bür şey getirmedi, kaybettik. Balkan ya-
Himadasmı kaybettik. Nihayet bizi kurtaran 
Türlk milliyeltçıiliğa oldu. Atatürk bunun zama
nını bekledi ve zamanı gelince bu umdeyi yeri
ne koydu. Bunu memlekete yerieşitirimek için 
zamanını bekliyordu, büyük önderimiz. O za
manlar, muhtelif cereyanlar çok kuvvetli idi. 
Zamanım bekliyordu. Büyük önder birçok işleri. 
zamanı geldiğinde yapmışitır. Onun içindir İd, 
1937 de Anayasaya mlilliyetçillik umdesini koy-
muştur. Arkaıdaşlaramıız diyor ki : Milliyeltçililk 
umdesini, koyarsak ırkçılığa, turancılığa yol 
açar. Çok rica edıerim, Anayasa Maihkemasİ var. 
Gelişigüzel cemiyetler kurulabilir mü? Atatürk 
miliyetçiliğinin neyi kaisdettiği apaçık ortada -
dır. Bu bakımdan 'endişeye mahal yoktur. Ka-
naaltimee Anayasamızda milliyetçilik umdesinin 
yerallinıası zarureti vardır. 

Devrimciliğe gelince : Devrimci olmıyan 
bir toplumun yaşamasına maddeten imkân yok
tur. Yarının bize neler getireceğini bilemeyiz. 
Her ne kadar başlangıçta Türk devrimlerine 
bağlılık ifade ediliyorsa da bu kâfi değildir. 
Bunu da milliyetçilik gibi Devletin nitelikleri 
arasına sokmak lâzımıdır. Toplum, henüz arzu 
edilen sekilide değildir. Bu itibarla Anayasa 
ağacı içerisinde milliyetçilik ve devrimciliğin 
birer dal olarak tezahür etmesi kanaatinde ol
duğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Şükran özkaya'mn bir kifa
yeti müzakere takriri var. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir eümle arz ede
ceğim, efendim. 

KÜÇÜK SAMÎ — Anayasa ımüziakere ediyo
ruz. Herkes konuşsun. 

BAŞKAN — Konuşamasın demedik İd. 
ATAKLI MUCÎP — Madem ki, bir Meclis 

halinde müzakere yapıyoruz. Kifayeti müzakere 
teklif etımek her arkadaşın hakkıdır1. Kifayet 
veren arkadaşlıara müdahale etmek doğru de
ğildir. 

— 10 — 
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BAŞKAN — Kitfiayeii müzafcereya oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... (10). Kabul etmi-
yenler... Kabul edlme/miştir. 

ATAKLI MUCİP — Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — özgüneş'in konuşması şartiyle 

telkrar oyunuza .sunuyorum. Kalbul edenler... 
Ktımiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendimi, 1924 
Anayasasına milliyetçiıllilk neden konmamıştır? 
Bunu müsaade ederseniz açılklıyayıoı. Biliyor
sunuz Atatürk'ün iDk teşlkil ektiği Mecliste ho
calar büyük bâr ekseriyeti tenkil ediyordu. 
Bunların hepsi ümımeltçi idi. Adını burada zik-
retmiyeceğiım, bâzı cereyanlara tâbi olan kim
seler vardı. Bu hocalar karşısında milliyetçilik 
keliımesi konursa, bütün bu hooalar buna karşı 
koyacaklardı. Atatürk zamanı gelince adımını 
altmaısını bilen adamıdır. Nitekim, gerek Erzu
rum Kongresinde, gerekse Sivas Kongresinde 
Ataitürlk'ün oıtaya aittığı 9 umdeden birisi de 
mil'Iyeltçililktir. Binaenaleyh, Atatürk^te milli
yetçilik köklüdür. Milliyetçilik umdesinin 1937 
de Anayasaya girişi, Muammer Aksoy'un dediği 
gibi, Halk Partisinin el çabukluğu değildir. 

BAŞKAN —. Tekliflerii sıralıyorum: Kadri 
Kaplan, Sami Küçük, Ahmet Yıldız, Mehmet öz-
güneş ve Suphi Gürsoytrak milliyetçilik kelimesi
nin gİTimesini teklif ediyorlar. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, aşağıda tek
lifler oya konduktan sonra kabul edilirse redak
siyon için komisyona gönderiliyor. Aynı *usııl bu
rada yapılabilir. 

'BAŞKAN — Ben teklifleri tasnif ediyorum: 
Suphi fearaman ayrıca «millî» kelimesi 'kalksın 
ddyor. 

(KARAMAN SUPHİ — Bir hayli geniş olu
yor, mevzu dağılıyor. Tasnif edelim. 

Meselâ benim aklıma şöyle bir teklif geliyor. 
«Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimciliğine, 
Türk milliyetçiliğine, insan haMarına dayanan 
bir Devlettir. Irkçılık, turancılık ve komünizm 
Türkiye Cumhuriyeti niteliği ile bağdaşamaz. 

Türk toplumuna bağlı herkes Türfctür.» 
Bu bütün şüpheleri dağıtır. 

BAŞKAN — Şimdi milliyetçilik kelimesi üze
rinde karar vereceğiz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Milliyetçi dediği
miz zaman ne kasdediliyor. Bu zabıtlara geçer 
ve burada belirtilmdş olur. 
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I BAŞKAN — Yeri ve redaksiyonu sonradan 

yapılmak üzere maddeye, «milliyetçilik» tâbiri
nin; girmesinî  kabul edenler... 11. Burada 21 ki
şiyiz. Milliyetçilik kelimesinin maddeye girmesi 

I kabul edilmiştir. 
; Sami Küçük, Mehmet özsgüneş, Suphi Gür-
ı soyrak, Ahmet Yıldız, «milliyetçilik» ten başka 

«Devrimcilik» umdesinin de maddeye ilâvesini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler...9. 
Kabul edilmemiştir. 

YILDIZ AHMET — «Kabul etmiyenier..» 
şeklinin de oylanması lâzımdır. Zira müstenkif
ler olabilir, ** 

GÜRSÖYTRAK SUPHİ — Bize verilen oy 
puslaları, beyaz, kırmızı ve yeşildir. Ahmet Be
yin hakkı var. Oy nisbeti az olduğu zaman, ka
bul etmiyenierin de oylanması lâzım. 

İBAŞKAN — Peki. Devrimcilik, kelimesinin 
ilâvesini kabul edenler...9. Kabul etmiyenier... 
10. «Devrimcilik» kelimesinin giirmesi kabul edil -
memiştir. 

ıŞiimdi Kadri Kaplan'in «Türk addedilir» di
ye bir teklif var. 

İKAPLAN KADRÎ — Irkçılığı önlüyecek 'biı* 
tâbir olarak teklif ediyorum. «Türk Devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk addedi
lir.» şeklini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buı teklifi oyunuza sıınuyoruîh. 
Kalbul edenler... 10. Kabul etmiyenier... 11. Ka
bul edilmemiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Demin 11 kişi maddeye 
Milliyetçilik keMmesi'nin konması için oy verdi. 
Ben de vermiştim. Oyumu geri alıyorum. (Olmaz 
böyle şey sesleri.) 

AKSOYOĞ-LU REFET — "5 kişi yeniden tek
riri müzakere talep edersiniz, yeniden görüşülür. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Usul hakkında arz 
edeceğim. Efendim, madde komisyona verilir, ye
niden yazılır ve gelir. Bu suretle yeniden oy 
kullanılır. 

BAŞKAN — Tekriri müzakereyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... 11. Kabul etmiyen
ier...8, Kabul edilmiştir. 

(Şimdi, şu halde müliyötçilik kelimesinin mad
deye ilâvesini yeniden reye koymak lâzım geli
yor. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
«Milliyetçilik» tâbirinin, tarifi yapılsın. Bura
daki, «Sosyal Devlet» vesaire gibi bütün tâbirle-
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rin tarifi yapılsın). Ben «Milliyetçilik» i sınıflı 
olarak kabul ediyorum. Ve bu düğünce ile lehin
de rey kullandım. Aksi takdirde, tarifi yapılmı-
yan, sınırsız bir «Milliyetçilik» umdesinin Ana
yasaya girmesine taraftar değilim. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — «Milliyetçilik» tâ
birinden ne -kastedildiği, zabıtlardan aril aşıla
caktır. Yani bu husustaki fikirler zapta geçmek 
m ok suretiyle bu tâbir, sınırlanmış oluyor. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, zapta geçmek su
retiyle sınırlıyoruz, demiyor. Ama, zapta lehte
ki ve aleyhteki müspet ve menfi bütün mütalâa
larla birlikte geçiyor. Şayet zapta, «ekseriyet 
şu mütalâalarla ve şu anlamda milliyetçiliği ka
bul ediyor.» diye geçerse o zaman bir mâna ifa
de eder. Halbuki böyle olmamaktadır. 

KÜÇÜK SAMI — Şükran Bey, tarifi yapıl
sın, diyor. Elimizdeki metinde «Demokratik 
Cumhuriyet» tâbirinin izaJhı yapılmıştır. «Türki
ye Cumlhuriyetıi lâiktir.» tâbirimin izahı yapıl
mıştır. «Sosyal Devlet» tâbirinin iizahı yapılmış
tır. «Milliyetçilik» tâbirinin girmesi kabul edilir
se, 'bunun izahı da yapılır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bir - dfci 
noktaya temas edeceğim. 

Efendim, burada bütün endişeler ortaya atıl
sın. Türkçülük, ırkçılık tehlikesi vardır deniyor. 
Bunlar tamamen burada açıklansın. Milliyetçi
lik kelimesi üzerinde ileride bir anlaşmazlık ve
ya tereddüt hâsıl olursa, müracaat edecekleri 
yer zabıtlar ve bu kelimenin esbabı mucibesidir. 
Bu kaynaklardan istifade edeceklerdir. Bizim 
milliyetçilikten ne düşündüğümüz ancak zabıt
la tesbit edilebilir. Arkadaşlarımız bütün endi
şelerini ortaya atsınlar. Bütün endişe ve tered
dütlerimizi açıklamadan maddeyi geçmiyelim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Albayım 
izah etti. Gerekçe bize ait değildir. Temsilciler 
Meclisine aittir. Bu bizim gerekçemiz değildir. 
Esasen gerekçede de milliyetçilik tâbiri yoktur. 
Evvelâ bir gerekçe getirilsin ondan sonra mad
deyi kabul edelim. 

KARAMAN SUPHÎ — Milliyetçilik kelime
sini hukuki bir tarife bağlamadan olmaz. Irkçı
lık, Turancılık gibi tehlikeleri varken bunun 
izahının buraya konması zaruridir. Kadri Beyin 
teklifinden çekmiyorum. 

Bu cümle bu maddenin en sonuna eklenirse/ 
6 tarihde «milliyetçilik» sınırlanmış olacaktır. 
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Ne ırkçılığa ne de Turancılığa meydan vermi-
yecektir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Vehbi 
Ersü gayet güzel izah etti. Zabıtlarla bu tâbir sı
nırlanmaz. Müspet veya menfi mütalâalardan 
hangisine göre mâna verilecektir. Bu sebeple, 
bu tâbiri, maddede sınırlandırmak lâzımdır. Bu 
sınırı tâyin etmeye de imkân olmadığı için ben, 
«milliyetçilik» tâbirinin maddeye girmesi hak
kındaki teklifin reddedilmesini rica ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Haydar Be
yin dediğini kabul edersek, dün inandığımızı bu
gün reddetmiş oluruz. Zira bu hususta prensip 
kararları aldık. Bunu kabul ederseniz ben, her 
maddede itiraz edeceğim. Burada hüsnüniyetle 
inandığımız prensipleri müdafaa edeceğiz ve bu
raya koyacağız. Fakat tehlikelerini de göz önü
ne alıp en isabetli şekli bulacağız. 

YILDIZ AHMET — Demin biz «Devrimci
lik» umdesinin girmesini teklif ettik. Kabul 
edilmedi. Mutlaka kabul edilsin demiyoruz. Se
simizi çıkarmıyoruz. Dışarda da - inandığımız 
fikre rağmen - burada ekseriyetle alman kara
rı müdafaa edeceğiz. «Milliyetçilik» kelimesinin 
maddeye girmesi kabul edildi. Aksi kanaatte 
olan arkadaşlar neye ısrar ediyor? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şu hususu tav
zih edeyim : «Milliyetçilik» hakkındaki takriri 
müzakereyi, bu ibarenin aleyhinde olanlar tek
lif etmedi. Milliyetçilik lehinde bulunanlar vaz 
geçmek istediler. Bunlar tavzih edilsin. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — infiratçı siyaset 
her zaman mevcuttur. Eğer Devlet zaıf gösterir
se bunun içinden ayrılmak istiyen gruplar her 
zaman mevcut olabilir. Türk milliyetçiliği 600 
senedir devam eder. Arkadaşımız dedi ki, biz 
bunu burada kabul edersek, bunun hakkındaki 
fikirler için zabıtlar esas olmaz, çünkü aksi mü
talâalar da zabıtta vardır. Burada aleyhinde 
olan şeyler varsa, lehinde olan şeyler de yardır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Ben Türk 
devletlerinin yıkılışının sebebini zeminin 
sağlam olmayışında bulurum. Sağlam bir satha 
dayandıramamışlardır. Devlet içindeki azınlıkla
rı Türkleştırememişlerdir. Bugün biz de aynı du
rumdayız. Bugün, Güney - Doğu Anadoluyu 
Türkleştirmek Devletin esas vazifderindendir. 
«Milliyetçiliğin» hiçbir mahzuru yoktur. Bunu 
ifade ederken, Misakı Millî dışında, hudutları-
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mız dışında hiçbir şey beklemiyoruz. Ama hu
dutlarımız içinde buna ihtiyaç vardır. Milliyet
çilik mücerret bir kelime olarak Anayasaya gir
sin. Anayasada bir direktif olarak bulunsun. 
Bu hususta arkadaşlarımızın endişelerine ben iş
tirak etmiyorum. 
> KAPLAN KADRİ — Efendim, «milliyetçi
lik» tâbirinin ırkçılıktan ayrılması için, bu cüm
leyi teklif ettim. «Türk milliyetçiliği» diye tek
lif ettik. Bu bölünmez bir milletin ifadesidir. 
«insan haklarına ve Türk milliyetçiliğine» di
yoruz. Ama bütün arkadaşlar inandıktan sonra, 
sadece, «milliyetçilik» de olabilir. Ben fazla ıs
rar etmiyorum. 

Şunu takdir buyurursunuz ki, muhterem ar
kadaşlar, bu memleketin sınırları içinde müşte
rek bir şuura sahibolan bölünmez bir milletin 
mevcudolması lâzımdır. Bu memleketin bekası 
buna bağlıdır. Yine arkadaşlarımız ifade buyur
dular, bâzı ayırıcı unsurlar vardır dediler. Eti
ler meselesini Atatürk ortaya attığı zaman dün
yada gülen çok olmuştur. Bugün Roma medeni
yetinin birden doğması Hitit medeniyetine da
yanmıştır. Bu memlekette bir kısım azınlık müs
tesna hepsi Türk'tür. Bunu burada perçinlemek
ten niye çekiniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
içinde kendini Türk saymıyanlara Türk oldu
ğunu yavaş yavaş işlemek ve bu cemiyeti sağ
lam temeller üzerine oturtmak lâzımdır. Osman
lılığa bağlandığı gün, Arapçılığa bağlandığı gün 
ayrılmaya doğru gitmiştir. Dinî Devlet tâbiri da
hi kurtaramamıştır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim şunu 
izah etmek istiyorum: Şayet, «millî» yerine 
«milliyetçi» tâbiri konursa, maddenin başı ile 
sonu tezat halinde olacaktır. Milliyetçilik ne
dir arkadaşlar? 

KAPLAN KADRİ — Irkçılık değildir. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Şimdi milletin 

tarifini yapalım : Irk, dil, din, kültür... (Hayır 
hayır 'sesleri. «Milliyetçilik ırkçılık değildir» 
sesleri) Şu halde milliyetçilik nereden çıkıyor? 
O halde hiç koymağa lüzum yok. Kadri Beyin 
son teklifi kahul edilirse, maddede tezada düş
müş oluruz. Baştan kalbul ettiğimizi sonunda 
inkâr etmiş oluyoruz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bütün 
mesele azınlıkların ilerde her hangi bir rol 
oynamasını önlemektir. Biz milliyetçilik umde
sini Anayasaya koymazsak, azınlıklar, «bizi, siz 
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şu istikamete tevcih edemezsiniz. Biz ayrı okul 
isteriz. Vesaire..» dedikleri zaman bu Anayas'a 
karşısında hiçbir Hükümet hiçbir şey yapamaz. 

BAŞKAN — Selâhattin özgür 'ün kifayeti * 
müzakere takriri var. Kabul edenler... 18. Ka
bul edilmiştir. 

Bu maddeye milliyetçilik kelimesinin ilâve
sini, yalnız redaksiyon bakımından nereye ko-

. nacağını tanzim etme/k üzere Redaksiyon Ko
mitesine yerilmesi şartiyle, bu maddeye milli
yetçilik kelimesinin girmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... 10. (Kabul etmiyen-
ler... 9. Kabul edilmiştir. 

ÖELBBÎ EMANULLAH — Usul (hakkında 
konuşuyorum, içtüzüğün ilgili maddesini oku
yun. Çekinser oy nereye dâhildir. Bu okunsun. 
Ben çekinserim, oy vermiş sayılmaz. 

KÜÇÜK SAMI — 10 arkadaş kabul'etmiş
tir. Kabul etmiyenler dokuzdur. Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Şimdi bu maddeyi geriye bı
rakıyoruz. Geçiyoruz. 

O'KAN SEZAİ — Redaksiyon Komitesini 
seçelim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Milliyet
çi kelimesinin maddeye konmasını istiyenlerle 
istemiyenlerden 'kurulu bir heyet seçelim. 

KAPLAN KADRİ — Olmaz böyle şey. 
KÜÇÜK SAMÎ — Burada kimse milliyetçi 

olmadığını söylememiştir. Herkes milliyetçidir. 
Istiyenler, istemiy enler diye bir şey yoktur. 

MUCİP ATAKLI — Efendim, bu daha he
nüz Komitenin malı olmadı. 

III. Devletin (bütünlüğü; resmî dil; başkent 
Madde 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve mil

letiyle bölünmez bir bütündür. 
Resmî dil Türkçedir. 
Başken Ankaradır. 
BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 

oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ittifakla kabul edilmiştir efendim. 

IV. Egemenlik 
Madde 4. — Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 

milletinindir. 
Millet, egemenliği, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, 'hiçbir suretle bel

li bir kişiye, zümreye veya sınılfa bırakılamaz. 
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Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa
dan almıyan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, benim küçük 

bir redaksiyonum olaoak. 
Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk milletinin-

dir, dedikten sonra; millet egemenliği diye bir 
tasrih daha açıklık verir. 

KARAVELİO&LU KÂMİL — Efendini, sa
yın Sami Albayıma (katılıyorum. !Bıırada ege
menlik, millet egemenliği olacaktır, Bunun ka
bulünü istirham ediyorum. 

Sonra, bence, geçmiş hâdiselerin, on senelik 
hâdiselerin tesiri burada kendini gösteriyor. 
İkinci cümlede egemenlik yetikili organlar eliy
le kullanılır dedikten sonra bunu pekleştirici 
cümlelere lüzum yoktur. Fakat Temsilciler 
Meclisi tekrar kuvvetlendirmek lüzumunu 
duymuş. 'Çıkarma teklif etmiyorum, ama fazla 
olduğunu d£(r zannediyorum. 

Teklifim şudur; «egemenliği» kelimesinin 
«egemenliğini» olarak düzeltilmesidir. 

ATAKLI MUCİP — Elgemenliği yerine ege
menlik hakkı teklif ediyorum. 

BAŞKAN — «M» ilâvesini oylarınıza, arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul edilmiştir. 

Hakkı kelimesini kabul edenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi «ni» •ilâvesiyle kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V. Yasama yetkisi. 
Madde o. — Yasama yetkisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. 
BAŞKAN — Söz istiyent. Yok. Maddeyi oya 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kaibul edilmiştir efendim. 

VI. Yürütme görevi. 
Madde 6. — Yürütme görevi, kanunlar çer

çevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından yerine getirilir. 

(BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VII. Yangı yetkisi. 
Madde 7. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adı

na bağımsız mahkemelerce kullanılır. 
BAŞKAN — Süz istiyen?.. Yok. Maddeyi oya 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

, VIII. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı. 
Madde 8. — Kanunlar Anayasaya aykırı ola

maz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yar

gı organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağ
layan temel hukuk kurallarıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyenf.. Yok. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

IX. Devlet şeklinin değişmezliği. 
Madde 9. — Devlet şeklinin Cumhuriyet ol

duğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez 
ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, ittifakla efendim. 

İkinci kısım 
Temel haklar ve ödevler 

Birinci (bölüm 
Genel hükümler 

1. Temel hakların niteliği ve korunması. 
Madde- 10. — Herkes, kişiliğine bağlı, doku

nulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel haklara 
salhiptir. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasî, 
iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insa
nın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlar 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kaibul edilmiştir. 

II. Temel hakların özü. 
Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, Ana

yasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak 
kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düze
ni,, sosyal adalet ve millî (güvenlik gibi sdbeplerk 
de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özlüne dokuna
maz. 

BAŞKAN — Söz istiyen! Buyurun, Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, bu madde 

üzerinde daha evvelce özel olarak bâzı münakaşa
lar cereyan etti. Bendeniz, 2 nei fıkraya kısaca 
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su ilâveyi teklif ediyorum; baştaki kanun keli
mesi kalkacak, (kamu yararı, genel ahlâk, kamu 
düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gilbi se
beplerle de olsa,) burada şunu ilâve ediyorum; 
«kanunla yapılan sınırlamalar» (ibir hakkın ve 
hürriyetin özüne dokunulamaz) demek lâzımdır. 
Teklifim Ibudur. 

ATAKLI MUClP — Kadri Beyin bence tek
lifine lüzum yoktur. Çünkü ikinci fıkra çok açık
tır. Bu sebeple aynen kalması daha faydalı olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Esas öümle bir hakkın ve 
hürriyetin özıüne dokunulamaz cümlesidir. Ara
daki cümleler pekleştirici cümlelerdir. Madde 
gaye açıktır. 

KAPLAN KADRİ — Teklifimi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN— 11 nci maddeyi olduğu gilbi ka
bul edenler... KaJbul edilmiştir. 

III. Eşitlik. 
Madde 12. — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî 

düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı 
gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçjbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa im
tiyaz tanınamaz. 

BAŞKAN — KaJbul edenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

IV. Yabancıların durumu. 
Madde 13. — Bu kısımda gösterilen hak ve 

hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası huku
ka uygun olarak, kanunla sınırlanabilir. 

(BAŞKAN — KaJbul edenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. ' 

İkinci ibolüm 
Kişinin ıhakları ve ödevleri 

I. Kişi dokunulmazlığı. 
Madde 14. — Herkes, yaşama, maddî ve mâ

nevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi hürri
yetine sahiptir. 

Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun 
açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş 
hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. 

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. 
'İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konula

maz. 

II. özel hayatın korunması 
a) özel hayatın gizliliği 

Madde 15. — Özel hayatın gizliliğine doku- : 
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nulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği istis
nalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlü
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; ka
mu düzeninin gerektirdiği hallerde de, kanunla 
yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kim
senin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyeni.. Yok. Maddeyi 
oya sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
ittifakla kabul edilmiştir, efendim. 

b) Konut dokunulmazlığı 
Madde 16. — Konuta dokunulamaz. 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlü

ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî 
güvenlik veya kamu düzeni bakımından' gecik
mede sakınca bulunan hallerde de, kanunla yet
kili kılınan merciin emri bulunmadıkça, konu
ta girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eş
yaya el konulamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyeni.. Buyurun Sıtkı 
Ulay. 

ULAY SITKI — Efendim, Ordu müstesna 
olmalıdır. Çünkü, Orduda hırsızlık yapan er
leri kumandan aramalıdır. 

BAŞKAN — Var efendim, bu husus. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET —• Efendim, karar ol

madan herkes Tümende arama yapabilir. 
BAŞKAN — Efendim, bu kalkıyor dernek, 

artık. 
Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 

Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir. 

c) Haberleşme hürriyeti 
Madde 17. — Herkes, haberleşme hürriyeti

ne sahiptir. 
HaJberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun 

gösterdiği hallerde, hâkim tarafından kanuna 
uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu 
gizliliğe dokunulamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyeni.. Buyuran O'Kan. 
O'KAN SEZAİ — Efendim, 17 nci madde. 

üzerinde dünkü musahabe sırasında da temas 
edildiği gilbi, millî güvenlik, cemiyetin bünyesi, 
lılızuru bakımından, erlerin mektuplarının kon
trolü, hapisanelere gelen mektupların kontrolü 
hususunda ayrı bir hüküm var mıdır? Burada
ki, bu kaydın anlayışı nedir? Bunu burada tas
rih etmeye imkân yoktur. Fakat her halde mil
lî güvenlik bakımından Anayasanın ruhuna ay-

— W — 
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kırı telâkki edilmemelidir, bu gibi tedbirlere 
geçildiği takdirde. 

KAPLAN KADRİ — Anayasa bir nizam ku
ruyor. HaJberleşme cemiyet nizamı aleyhine tev
cih edildiği zaman gayet tabiî kontrol altına 
alınacaktır. 

BAŞKAN — 17 nci maddeyi kabul edenler... 
ittifakla kahul edilmiştir. 

111. Seyahat ve yerleşme hürriyeti 
Madde 18. — Herkes, seyahat hürriyetine 

sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği 
sağlama, salgın hastalıkları önleme amaçlarıy
la ve kanunla sınırlanabilir. 

Herkes, dilediği yerde, yerleşme hürriyeti
ne sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği 
sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mal
larını koruma, sosyal, iktisadî ve tarımsal ge
lişmeyi gerçekleştirme zorunluğuyla ve kanun
la sınırlanabilir. 

Türkler, yurda girme ve yurt dışına çıkma 
hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma hürri
yeti kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... ittifakla kaibul edilmiştir. 

IV. Düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri 
a) Vicdan ve din hürriyeti 

Madde 19. -r— Herkes, vicdan ve dinî inanç 
ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı 
olmıyan ibâdetler, dinî âyin ve törenler ser-. 
besttir. 

Kimse, ibâdete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcile
rinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasî veya şahsî çı
kar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne su
retle olursa olsun, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çı
kan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka
nuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili 
mahkemece ve siyasî partiler, Anayasa Mahke
mesince temelli kapatılır. 
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I BAŞKAN — Buyurun. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — 19 ncu madde din 
veya din duygusunu veya dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar etmeyi önlemiştir. Mütecavi
zin bir kolu bağlanmış öbür kolu serbest bıra
kılmıştır . Bu madde dinî inanış ve kanaatlere 
tecavüzü önlememiştir. Üçüncü fıkradaki zor
lanamazdan sonra, «kimse dinî inanış ve kana
atlerinden ötürü kınanamaz», demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyuran. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, cümlenin ta

mamlanmasını teklif ediyorum; (Zorlanamaz, 
inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ _ Efendim, bu maddenin 2 

nci fıkrası şöyle olmalıdır: Kamu düzeni veya 
genel ahlâka ve kanunlara aykırı olmıyan iba
det, dinî âyin -Âe törenler serbesttir. Bunu böy
le koymazsak; yarın mevlevi âyinlerinin, bil
mem hangi törenlerin, şölenlerin yapıldığını 
bu memlekette görürüz. 

Kanunlar, kamu düzenini bozacak şekle ko
layca. geçelbilir de. Bu itibarla, (genel ahlâka 
ve kanuna) ibaresini teklif ediyorum efendim. 

CELEBİ EMANULLAH — Sami Beye işti
rak etmiyorum. Kamu düzeni deyince içinde 
kanun vardır. Bu sebeple kanuna aykırı olmı
yan kelimelerine lüzum yoktur, bence. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Bir arkadaşımızı bu işle 

vazifelendirsek de bir tetkikte bulunup bir ne
ticeye varsa iyi olacaktır. Birçok kanunlar var
dır ki, bu hususları kapamıştır. Menedici kanun
lardır. Yalnız şu da bu kanunun şümulü içinde 
midir diye arkadaşlarımız dün sordular. Bunu 
bilirsek kanun terimine lüzum kalmaz zannedi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATAKLI MUClP — Efendim, bu hususta 

ilgili kanun ayrıdır. 
KÜÇÜK SAMI — Efendim, Ticanilik 1940 

dan sonra bu memlekete girdi. Yarın da bir îs-
maîlilik girebilir. Binaenaleyh, böyle bir cere
yan memlekete gelirse, bu kamu düzenini boz-
mıyabilir, genel ahlâka aykırı olmıyabilir; fa
kat, genel kültüre aykırı olabilir. Bunun meni
ne dair bir kanun çıkabilir. Kanunla kapatılan 
tekkelerin, zaviyelerin ve menedilen âyinlerin dı-

[ şında hareketler olabilecek midir*? 

— 16 — 
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BAŞKAN — Buyurun Karavelioğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu mevzuda 

bir kanun yoktur. Kanun dersek Anayasanın 
icabettirdiği kanunlar yapılırken, bir kanun 
daha yapmak lâzımgelir. Lüzum yoktur. Beni 
endişeye sevk eden dinî âyin ve törenler vardır. 
Aradaki (ve) yi çıkaralım, yalnız dinî törenler 
diyelim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bu mevzu tet
kik edilmiştir. Yalnız hıristiyanlıkta dinî âyin
ler vardır. Bizde yoktur. Bu madde bilhassa 
onlar için konmuştur. Bizim için değil. Müslü
manlıkta âyinler yoktur. 

YURDAKULEE MUZAFFER — Mahkeme
ler bu gibi dâvalarda hep beraet kararı vermiş
lerdir. Böyle bir kanun olmazsa netice yine bu, 
yani beraet olacaktır. Bu sebeple kanunlar keli
mesine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜÇÜK SAMI — Efendim, bendeniz de ay

nı şeyi söyliyecektim. Zincirle dövünenler görü
lebilir. • , 

ATAKLI MUCİP — Efendim, her türlü ayin 
ve törenler kamu düzeni içinde mütalâa ediliyor
sa, bu bakımdan; fazla bir şey ilâve etmeye lü
zum görmüyorum ben. 

, ; Yalnız; dinî inanç, ve kanaatlerinden dolayı 
kınanamaz, deniyor. Burada, arkadaşlarıma ka
tılmakla beraber, bir endişem var, Müslüman
lık, için. Bir tehlike olamaz mı acaba bu husus
ta? Çünkü, Hıristiyanlığa mütemayil olanlar da 
çıkabilir. Onun için acaba bir tehlike söz ko
nusu olamaz" mı, bir tehlike doğamaz mı burada? 

.BAŞKAN —Kaplan. 
, . KAPLAN KAD.RI — 153 ncü maddede bâzı 

devrim kanunları mevcuttur. Yalnız bana göre, 
bu, esas şeklinden çıkıp, bir ev odasına da gire
bilir. Bir hareket yapmadan gözleriyle birbiri
ne bakarak 'bir âyin icrası mümkündür. Ka
nunlar bunları önliyemiyor. Bundan sonra çı
kacak birçok.. tarikatlar olabilir. Bunları önle-
yemiyor. Kamu düzeni sözü çok elâstikîdir. 
BiBida tehlike ..vardır. Teklifim bn fıkrayı çe
kelim çok geniş olacak incelensin. 

•ERSÜ VEHBÎ — Din inanç mevzuudur. 
göz göze bakarak ibadet yapabilir. Ataklı 'nın 
hakkı var. - Dini- değiştirmeleri kimse Önliyemez. 
Dm kanunla çerçevelenemez. Devrim iktidarı 
neye lüzurn^•.görürse o hususta idari ve kanuni 
tedbirler alınabilir. Aksi .halde bütün dinsel dav-
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ranışı içine alacak bir kanun yapmak mümkün 
değildir. Onun için buna lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Kifayet geldi. Kabul edenler... 
Kabul edildi. Sami ve Kadri bu fıkranın geri 
çekilmesi ve iyice incelendikten sonra bir şekli 
hal bulunması ve açık kapının kapatılması fik
rini ileri sürdüler. Bu teklifi kabul edenler... 
9. Etmiyenler... 6. Kabul edilmiştir. Bu fıkra
yı geri alıyoruz efendim. 

Şimdi, kınanamaza geldik. 

ULAY SITKI — Efendim, içinden hasıl ol
sa kınar. 

BAŞKAN — Kınamazı kabul edenler... 6. 
Etmiyenler... 7. Kabul edilmemiştir efendim. 

Şu halde, 19 ncu maddenin 2 nci fıkrası ge
ri alınmış oluyor. Diğer kısmı ise kabul edilmiş 
bulunuyor. 

b) Düşünce hürriyeti 
Madde 20. — Herkes, düşünce ve kanaat hür

riyetine sahiptir; düşünee ve kanaatlanm söz, 
yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına ve
ya toplu olarak açıklıyabilir ve yayabilir. 

Kimse, düşünee ve kanaatlarinı açıklamaya 
zorlanamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, bu maddede, 

tabiî olarak, hürriyetin tadadı yapılıyor, idari 
olarak, düşünceleri ve hürriyetleri tahdidedici 
sonuca varabiliriz. Fakat, bu maddeyi böyle 
anlamıyoruz. Burada yapılan, doğuştan tabiî 
olan hak ve hürriyet tadadıdır. Sosyal düzen 
ve otorite üzerindeki şekli anlıyoruz, alıyoruz 
burada. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? -Yok. Mad
deyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

V. Bilim ve sanat hürriyeti 
Madde 21. — Herkes, bilim ve sanatı serbestçe 

öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma vıe bu alan
larda her tür lü araştırma hakijnııa sahiptir. 

Eğitim ve öğretim, Devletm gözeîîm ve âfcıe-
timi altımda BeıIİb«*̂ fiâ  

özel okulların bağlı oî&TtgTi esaslar, kevlet 
okulları' ile erişilmek istenen seviyeye uygun ola
rak kanunla düzenlenir. 

Çağdaş ıbâim ve eğitim esaslarına aykırı eği
tim ve öğreüm yefteri açûıaBM*-

ı ? r -
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BAŞKAN — Söz istiyenL Buyurunuz Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Efendim* benim de 

teklifim var. Bundan evvel de olduğu gibıi, bu 
maddenin 3 ncü fıkrasının değiştiril] m esini teklif 
ediyorum. 

Maddenin aşağıdaki şekilde tanzimini uygun 
bulmaktayım: 

«özel okulların bağlı olduğu esaslar kanunla 
düzenlenir. Bunların seviyesi hiçbir vakit Devlet 
ökullarıınınkinden aşağı olamaz.» 

KÜÇÜK SAMİ —- Son fıkrasındaki esaslara 
kelimesinden sonra «türk karsına» kelim elerinin 
ilâve tadilmesmlin uygun olacağını zannediyorum. 

BAŞKAN — Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Sami Beyin söylediği 

husus üçüncü fıkrada temin edilmiştir. Onun 
için bu kelimelere ihtiyaç yoktur. 

KOKSAL OSMAN — Ecnebi okulların du
rulura ne olacaktır? 

KÜÇÜK SAMİ —. Her halde bu mekteplerde 
Türkiye aleyhine bir ders okutulmasına muva
fakat etmiyeceğiz. Onlar da herhalde anlayış 
gösterirler de böyle bir şey yapmazlar. 

AKSOYOĞLU KEFET — İkinci fıkradaki 
hükümlerle bu iş emniyet altına alınmıştır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, konu iki 
yönlüdür. Bir; Tıirk vatandaşı olmayıpta, Tür
kiye'de bulunan yabancıların çocuklarına Türk 
harsını öğreteceksiniz, diyemeyiz. Bu, beynelmi
lel kaidelere aykırıdır Onlar, çocuklarını okuU 
malk hürriyetine sahiptirler. 

2 ncM : Türk vatandaşı ama, özel okullar 
açar ve Türk {harsı ve Türk çocuğunun aleyhine 
olarak tedrisat yapar, 

Bunun için, teklifim; Türk vatandaşlarının 
«gocukları için açılan özel okullar, seviye *ve 'hedef 
bakımından, Devlet okullarından aşağı olamaz, 
şeklindedir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik var, kalbu»! 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, 3 ncü fıkra. 
nım sonrana; daha aşağı seviyede olamaz, diyelim. 

Tejklif zaten kapsıyor. Lüzum yok. 
BAŞKAN •— Teklifleri oya7 koyacağım. Sami 

Beyin Türk harsı kelimelerini kabul edenler... 
Kabul edilmemiştir. 

İkinci teklif; «ösel okulların bağlı olduğu 
esaslar kanunla düzenlenir.'- Ve Devlet okul-
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lariyle erişilmesi istenen seviyeden aşağı ola* 
maz.» 

O'KAN SEZAİ — Ayrı bir teklifim vardır. 
Şöyle : 

«özel okulların bağh olduğu esaslar ka
nunla düzenlenir.» Esas budur. Prensibi de şu
dur; «Bunların seviyesi hiçbir bakımdan Devlet 
okullarından aşağı olamaz.» 

BAŞKAN — Sezai'nin teklifini kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — İştirak ediyorum. 
BAŞKAN -T- 22 ye geçiyoruz. 

VI. Basın ve yayımla ilgili hükümler 
a) Basın hürriyeti 

Madde 22. — Basın hürdür; sansür edilemez. 
Devlet, basın ve haber alma hürrriyetini 

sağlıyacak tedbirleri alır. 
Basın ve haber alma hürriyeti, ancak millî 

güvenliği veya genel ahlâkı korumak, kişilerin 
haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç iş
lemeye kışkırmayı önlemek ve yargı görevinin 
amacına uygun olarak yerine getirilmesini sağ
lamak için kanunla sınırlanabilir. 

Yargı görevinin amacına uygun olarak ye
rine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sı
nırlar içinde hâkim tarafından verilecek karar
lar saklı olmak üzere, olaylar hakkında yayın 
yasağı konamaz. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin 
toplatılması, bu tedbirlerin uygulanacağını ka
nunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi ha
linde ve ancak hâkim karariyle olabilir. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, 
ancak 57 nci maddede belirtilen fiillerden mah
kûm olma halinde mahkeme karariyle kapatıla
bilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

b) Gazete ve dergi çıkarma hakkı 
Madde 23. — Gazete ve dergi çıkarılması, 

önceden isin alma ve malî teminat yatırma şar
tına bağlanamaz. 

Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, malî 
kaynaklan ve gezetecilik mesleği ile ilgili şart
lar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce 
ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engel
leyici veya zorlaştırıcı siyasi, iktisadi, malî veya 
teknik kayıtlar koyamaz. 
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Gazete ve dergiler, Devletin ve diğer kamu 

tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumla
rın araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre 
faydalanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... İttifakla kabul 
edilmiştir. 

c) Kitap ve broşür çıkarma hakkı 
Madde 24. — Kitap ve broşür yayımı izne 

bağlı tutulamaz; sansür edilemez. 
Tüririye'de yayımlanan kitap ve broşürler, 

22 nci maddenin 5 nci fıkrası bükümleri dışın
da, toplatılamaz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, maddenin 1 nci 

eümlesi üzerinde duruyorum; faraza, Babıali'de, 
aıuayyen br yerde menfi cereyan için broşür 
bulunduğu ihbar edildi. İş, , Emniyet Genel 
Müdürlüğüne intikal etti. Tahkikatta, bunlar
dan bir çoğu ele geçti. Fakat, bir basın men
subu, bunlardan daha tonlarla olduğunu gelip 
söyledi; hakikaten bu şekilde bir yayım olduğu 
ortaya çıktı. Şimdi, buna ben bir başka şekil 
ve renk vermiyorum, fakat, komünizm ve irtica 
yayınları, broşürleri basmak serbest olacak. Ama 
bunlar dağıtıldktan sonra iş mahkemeye gide
cek. Birçok insanların ellerine bunlar geçtikten 
sonra toplatılmalarına gidilecek. 

Hiç değilse, 11 nci maddenin bu gibi husus
ları kapsadığına kaanii olmadığım için,, buraya 
ufak bir tahdit, bir takyit konmasını şahsan ye
rinde buluyorum. Bunu teklif ediyorum efen 
dim. 

ATAKLI MUCÎP — Bir kitabın sansür edi
lebilmesi için yazılmadan evvel ele geçirilmesi 
lâzımdır. İkinci fıkra zaten tahdidediyor. Be
şinci fıkradan bahsediyor. O da 57 nci madde
den bahsediyor. Muzur yayınlar için gereken 
tedbirlerin alındığı gdörülmektedir. Başka hükme 
lüzum yoktur. 

O'KAN SEZAÎ — Evvelâ mikrobu almamak 
lâzımdşr. Bir de aldıktan sonra tedavi edilme 
şekli vaı. Ersü mikrobu almıyalım diyor. Bu 
itibarla durduğu husus yerindedir. Ama bu na
sıl önlenir?.. Bu sansürün kaldırılmasiyle olabi
lir. Sansür edilemez kaldırılır; bu takdirde olur. 
O takdirde fıkra; «kitap ve broşür yayım izne 
tâbi tutulamaz» ile kalır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAPLAN KADRÎ — Efendüm, burada bir 
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[ atıf var; falkaJt bir yanlışlılk da var. 27 nci 

madde, yalnız siyaısi partililer içlin. Bunun üstün
de bir fıkra var; kanunla yaısaik edlen halleri 
ve kanunun açtfk gösterdiği hailleri sayıyor. 

11 nci mıaddenin ışığı altında, 20 nci mad
deye göre, yayım seTİbest. Falkait; 11 nei mad
deye göre halk ve hürmiy etler kanunla smırla-
n>aealk ama sonra menedilecek. Neşre kadar ya
sak yok. Falkait, maltjbaadan çıiktığı anda yasak 
ve toplatılıyor. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efenditm, bir ko
münist çıkacak, broşür bastıracak kimse do-
fcunimıyacalk, fearıışmıyacalk iaını!a, matbaadan 
çılk'tılkt/an sonra bunlar, komünizmi istismar 
ediyor, diye mahkemeye verilecek. 

Arlkadaşlar, malûm; komünisirlerin bir tak
tiği var, bunlar dişsiz, güçsüz koımiseleri buluyor, 
bu gibi rnjsianl'arı işliyorlar. Binaenaleyh, bu ba
kımdan halikın eline geniş ölçüde muzır neşri
yatı yaymak mümlkündür. ToplaitSanıız bin tane 
fee beş yüzü kalır. Binaenaleyh, Hükümet bir 
tedbir kararı alabilimelidir. Yani mahkemenin 
neticesi alınıncaya kadar dağıtımdan menetme-
lidir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TUNOKANAT HAYDAR — Arkajdaşların 

endişeleri vârât değildir. Zaten bu toplama ka
rarı mıaihiköme karariyle oluyor. Emniyet men-
'supları maıhlkemeye müracaat öderler ve bir 
anda karar aHalbliıriler. Zalten bu iş evvelden öğ-
reniTİmezse zordur. Dağıitacalktır. Bunun için 
bütün mesele bunları inlerinde yakalamaktır. 
Bence bu madde kâfidir, zannediyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, duruım tama-
nıiyle aydınlanmış değil. Müzakereyi IküsalItmaJk 
içdn bir telMif yapıyorum; bu madde, eni konu 
tartışılsın ve temel halklara. \ioikıınuilm'amıa!k 
üzere bir taminalta bağlansın, bunun için, bu 
maddeyi sonra telkrar görüşeliım, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Eraü^nün bu teklifi
ni oya sumacağım, kabul edenler... Btmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Eraü'nün bir tielkliifii dıaha vardı. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, şu anda ne€ bir 
tpiMîf yaıpmalk durumunda değıiliim. 

BAŞKAN —. Başlka biır telMif var anı efen
dim t Yolk. 
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Şılmıdi, 24 neü maddeyi oya sumııyorutm, ka- I 

bul edenler... Efomiyemler... Çoğunlukla kabul 
«dilımfşitir, efendim. 

d) Bialsım anaçlarının korunım&sı I 
Madde 25. — Baısumevi ve eklenıtileri ve b&- I 

ısım araçları, suç vasıtası olduğu gerekçesiyle I 
de olsa, zapt veya müsadere edilemez veya işle-
ıtiilım^kften ^Ukonulaımaz. I 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz iısiiyen?.. I 
Yok. Maddeyi oya (sunuyorum, kabul edenler... I 
Btaaiyemler... Kalhul edita|gtir, efendim. I 

e) Basın dışı haberleşme araçlarından I 
faydalanıma hakkı I 

Madde 26. — Kişiler ve siyasi partiler, ka- I 
mm tüzeli kişileri elindetkü basm dışı haberleşme I 
ve yayın araçlarımdan faydalanıma hakkıma sa- I 
hiıpftiir. Bu iaydalanmianın şar t lan ve usûller^ 
demokratik esaslara ve balkkaniyeft ölçülerine 
uygun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, hal- I 
k m bu araçlarla haber almasını, düşünce ve 
kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun serbest
çe oluşumunu kösltekleyiicd kayıtlamalar koya- I 
m az, I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen I 
var mı?.. Söz istiyen yoktur. 26 ilci maddeyi I 
oyumuza sunuyorum : Kabul edenler... Btm5- I 
yenler... İttifakla fealbul «dilmilştiır, I 

t, w. . I 

f) DüzeltMe ve cevap haikikı I 
Madde 27. — Düzeltime ve cevap hakkı, an- I 

cak Mislilerim haysiyet ve şereflerine dokunul- I 
anası veya kendileriyle i'lgii'H gerçeğe aykırı ya- I 
yınilar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla I 
düzenlenir. I 

Düzeltime ve cevap yayımjlamimazisıa, yayım- I 
lanımasının gerekip gerdirmediğine hâiktitm tara- I 
fımdan karar veıilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var ımıl. I 

ERSÜ VEHBÎ — Maddenin ikinci fıkrasın
da, (Düzeltime ve cevlap yayıımlanmaıazlsa..) de- I 
niyor. Buradan (yayımlanmazsa) kelîmıesinin 
çıkarılımaisı lâzıımdır. Bir fonmalîlte Uzunluğu 
var. Yine hâkim karar versin, bildayettltem itiba
ren karara bağlanışın, süratle yürüsün. 

KÜÇÜK SAM t — Kanunda, ibare olarak, 
/burada bir zaman kaydı konulmuştur, özel bir 

kanımla bu konulacaktır. 
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BAŞKAN — O halde değişikliği oyunuza 

-arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyem-
ler... Kabul edilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — Madde kabul edilmiş 
bulunuyor, fakat bir nokta için tekriri müzake
re talebinde bulunacağım.. 

Burada, birinci fıkranın sonunda «kanunla 
düzenlenir» diyor !ki, düzenleme Ihakkı kulla
nılacaktır. Bu hususta hâkimin karar alması 
lâzımdır. Bu ise işi uzatır. Onun için eskisi 
gibi bırakmak, yayınlanmazsa hâkime müra
caat etmek lâzımdır. Aksi hade İner safhasında 
hâkime müracaat etmek lâzımdır. 

ERSÜ VEHBÎ — Yayınlaması normaldir. 
Düzenleme her defasında yayınlanır. Burada
ki hüküm, ancak yapıİamıyacağı hakkında bir 
ihtilâf hâsıl olursa bu takdirde savcı kanaldyle, 
hâkim kanâliyîe karar vermek imkânını sağla
mak içindir. Bütün cevaplar mahkemeye gele
cek, mahkeme karar verecek, ondan sonra bu 
karara, müsteniden yayınlanacağı, yayınlanmı-
yacağı mâriası anlaşılmıyor, bilâkis savcılık yo
lunu kapatmış oluruz. Basınla fert faraşında iş
li yecek bir hükümdür. İhtilâf zuhur ederse, o 
takdirde savcılık değil, hâkim karar verecektir. 

BAŞKAN — Yayımlanmadığı takdirde, hâ
lam kararına başvurulur. Şu Ih'alde maddeyi, 
27 nci maddeyi Anayasada olduğu gibi oyunu
za. sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
27 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

VII. Toplantı hak ve hürriyetleri 
a) Toplantı1 ve gösteri yürüyüşü hakkı 
MADDE 28. — Herkes, önceden izin almak

sızın, silâhsız ve saldırısız toplanma veya gös
teri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için 
kanunla sınırlanabilir. Kanun, toplantının ve
ya 'gösteri yürüyüşünün yapılmasını ve yöne
timini güçleştirici, maksadını engelleyici ve et
kisini azaltıcı kayıtlamalar koyamaz, 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı'?. 

O 'KAN SEZ Aî — 28 nci «maddenin ikinci 
fıkrasının 2 nci cümlesinin maddeden çıkarıl
masını teklif ediyorum. Yani (kanun toplantı
nın veya gösteri yürüyüşünün yapılmasını ve 
yönetimini güçleştiriei, maksadını engelleyici 
ve etkisini azaltıcı kayıtlamalar koyamaz) âba-

• ; * : — » > -
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resine lüzum yoktur, çıkarılmasını teklif edi
yorum, 

, ERSÜ VEHBİ — Ben de aynı şeyi teklif 
edecektim. 

KÜÇÜK SAMI — Bendeniz de aynı şeyleri 
söyliyecektittı. 

BAŞKAN — 28 nei maddeyi Alfoay O'Kan'in 
teklif ettiği şekilde kabul edenler... Kabul et-
mdyenler... Kabul edilmiştir. 

ib)' Dernek kurma hakka 
Madde 29. — Herkes, önceden izin almak

sızın dernek kurma 'hakkına sahiptir. Bu hak, 
ancak kamu düzenini veya genel ahlâkı koru
mak için kanunla sınırlanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is t iyeni . 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde ittifakla 
kabul edilmiştir. 

VIII. Hakların korunmasıyla ilgili hükümler 
a) Kişî 'güvenliği 

Maiadde 30. — »Suçluluğu hakkında kuvvet
li belirti bulunan kişiler, ancak kafçmayı veya 
delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini 
önlemek maksadıyla veya bunlar -gibi tutukla
mayı zorunlu kılan ve kanunla gösterilen di
ğer ftnallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. 
Tutukluluğun devamına karar verilebilmesi ıay-
nı şartlara bağlıdır. 

Yakalama, ancak suçüstü halinde veya ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabi
lir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimselere, ya
kalama veya tutuklama sebeplerinin ve hakla
rındaki iddiaların yazılı olarak hemen hildiril-
mesi gerekir. 

Yakalanan veya tutuklaman kimse, tutulma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç, yirmidört saat içinde hâkim 
önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra hâ
kim ka ran olmaksızın hürriyetinden yoksun 
kılınamaza Yakalan<an veya tutuklanan kimse, 
hâkim önüne çıkarılınca durum hemen yakınla
rınla bildirilir. 

Bu esaslar dışında işleme tâbi tutulan kim
selerin uğrayacakları her tür lü zararlar kanu
na göre Devletçe ödenir. 

BAŞKAN — î^adde hakkında söz is t iyeni . 
KAPDAN KAPRÎ — Maddenin birinci fık

rası; dikkat edilecek olursa bir «bak» mesele-
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sidir. Bu İki türlü tatbik edilmektedir. Bun
lardan birincisi; kaçmayı veya delillerin yok 
edilmesini ve değiştirilmesini önlemek gibi, hâ
diselerin meydana gelmesi lâzımdır, bunun dı
şında olursa; hâkim kararma ihtiyaç gösteril' 

k hallerin talhaddüs etmesi lâzımdır. Hâkim ka
rarına itiraz yoktur. Yalnız bunun âmme düze
ni; hâkim niteliğini haiz, hâkim ba ran yerine 
geçecek, kanuni yetkileri haiz merciler olması
dır. 

Eğer bu hâkim kararından bu anlaşılıyorsa, 
mesele yoktur. Eğer anlaşılmıyorsa ihtilâfa sebe
biyet verecektir, tdarî makamlar, kanunun ver
diği yetkiye göre, merciler kararı ile tutuklana
bilirler. Bilhassa orduda bu, kendisini hissettirir. 

Üçüncü fıkrada (yakalanan veya tutuklanan 
kimselere yakalama veya tutuklama sebeplerinin 
ve haklarındaki iddiaların yazılı olarak hemen 
(bildirilmesi gerekir) deniyor. Şimdi suçüstü bir 
yankesici yakalandı mı, hemen cebine bir kâğıt 
konacak. Sonra yakalandığı zaman mı, yoksa tev
kif edildiği zaman mı bildirilecek? Bu hükmün 
tatbik kabiliyeti yok gibi geliyor bana. Yine aynı 
şekilde, dördüncü fıkranın sonunda (yakalanan 
veya tutuklanan kimse hâkim önüne çıkarılınca 
durum hemen yakınlarına (bildirilir) deniyor. 
Orduda böyle bir hal karşısında yakınlanna bil-
dirilip bildirilemiyeceğini bilirsiniz. Bu endişele
rimi açıklıyorum. 

ERSÜ VEHBÎ — (Yakalama ancak suçüstü 
halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hal-

• lerde yapılabilir..) diyor. Fakat birinci fıkrada 
ise, (kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaç
mayı veya delillerin yok edilmesini veya değişti
rilmesini önlemek maksadiyle veya bunlar gibi 
tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunla gıösterilen 
diğer hallerde hâkim karariyle tutuklanabilir) 
denmektedir. 

Bu hükmün değiştirilmesi halinde, bu şahıs
ların, suçluların yakalanması imkânı yoktur. 
Böyle olduğuna göre, ikinci hedef suçüstü ve 
mücbir sebepler kalıyor ki, bunlar da kanunla 
düzenleneceğine göre maddenin birinci fıkrasın
da sayılan hususları içine alamıyacaktır. Bunun 
düzenlenmesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

KUYTAK FİKRET — Birinci fıkra; hâkim 
kararı ile tevkiftir. İkinci fıkra da yakalamak 
için hâkim karan olmıyacaktır. Bu, kararla de-

• ğildir. Tevkif hali hâkim kararı ile olacaktır. Suç 
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üstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan 
haller ancak kanunla düzenlenecek, kanunda gös
terilecektir. Buna hâkimden gayrı kimseler karar 
verecek. Çünkü şartları kanunla gösterilecektir. 
Yakalanan, tutuklanan kimseye de yakalanma se-
Ibebi ve hakkındaki iddialar yazı ile bildirilecek 
ve 24 saat içinde de mahkemeye gidecek ve bu 
müddet içinde niçin yakalandığı bildirilecektir. 
Ayrıca hâkim huzuruna çıkınca, durumunun he
men akrabalarına haber verilmesi şartını da ko
şuyor. 

Askerî kısma gelince, bildiğiniz gilbi özel ka
nunlara tâbi olan askerler için bu husus varit de
ğildir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu memleket tev
kif müessesesinden çok çekmiştir, öyle olmuştur 
ki, adam altı ay tevkif edilmiş, niçin tevkif edil
diğini, suçunun ne olduğunu bilmeden aylarca 
yatırılmış ve kendisine bildirilmemiştir. İptidai 
memleketlerde bu hal vardır ve çok daha kötü
dür. Binaenaleyh, bana öyle geliyor ki, bu mad
de son derecede güzel yazılmıştır, bunda bir ge
dik açmak doğru değildir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, birinci fıkrada 
(..kaçmayı, veya delillerin yok edilmesini,veya 
değiştirilmesini önlemek maksadiyle veya bunlar 
igilbi tutuklaıtfayı zorunlu kılan ve kanunla gös
terilen diğer hallerde hâkim karariyle tutuklana
bilir) diyor. 

İkinci fıkrada ise, (suçüstü halinde veya ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde, ki bunun 
şartlarını kanun gösterir) diyor. Bu bakımdan 
düzenlenecek kanunda yukardaki hususlardan 
(bir kısmını içine almaya imkân yoktur. Suç delil
lerini yok etmesi ihtimali vardır diyor. Benim 
anlayışım budur. 

ATAKLI MUCİP — Özgüneş arkadaşımızın 
söyledikleri 'gibi madde; güzel bir maddedir. Bi
rinci fıkra ile suçluluğu idari makamlar tarafın
dan tesbit edilecek, bu tesbit edildiği takdirde de 
ikinci fıkra gayet «sarihtir, derhal yakalanıp tev
kifine hâkim karar verecektir. 

Ayrıca, kifayeti müzakereyi de teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

iŞimdi; Vehbi Bey, tadil teklifiniz var mı? 
ERSÜ VEHBİ — Hayır. 
(BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Madde ittifakla kabul edilmiştir. 

1961 O : 1 
b) Hak aratma hürriyeti 

Madde 31. — Herkes, meşru bütün vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde dâvamı veya dâvâlı olarak, iddia ve sa
vunma hakkına sattıiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki dâ
vaya bakmaktan kaçınamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
ERSÜ VEHBİ — Burada birimci fıkrada «her 

kesin bütün vasıta ve yollardan faydalanacağı 
vardır. Bu çok :geni§ mâna taşıyan bir hüküm
dür. 

Herkes kanunun gösterdiği usullerle yargı 
mercileri önünde dâvaci' veya dâvâlı olarak iddia 
ve savunma hakkına sahiptir; denilmesi suretiy
le bu hakkı n kullanılmasına kanuna Irağlamak, 
atıf yapmak uygun olur. Bütün meşru vasıta ve 
yollardan fay dallanmak... Nedir 'bu? Belli değil
dir. Bu polemiklere yol açabilir. Kanunun gös
terdiği usullere »göre. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Usulü muihakeme 
kanunları bir dâvanın nasıl açılacağı, iddianın. 
nasıl yapılacağı ve saire Ihepsirii orada anlatır! 
Meşru vasıta dediği de bundan ibarettir. Onun 
için maddenin aynen kabulünü rica ederim. Ki
fayeti müzakereyi de teklif ediyoruım. 

(BAŞKAN — Kifayet teklifini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Meşru bütün vasıta ve yollardan faydalan
mak suretiyle) ibarelerinin çıkarılması teklifini 
»reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kalbul 
edilmiştir. 

e) Tabiî yargı yolu 
Madde 32. — Hiç. kimse, tabiî hâkiminden 

başka bir merci önüme çıkarılamaz. 
ıBir kimseyi tabiî hâkiminden başka bir mer

ci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yet
kisine sahip olağanüstü merciler kurulamaiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
KAPLAN KADRİ — «Tabiî hâkiminden baş

ka» kelimesinden; hâkim niteliğini haiz şahısla-« 
rı, organları, yargılama yetkisini haiz mercileri, 
kasdeder. Bendeniz bu mânaida tebul ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyent. Yok, Mad
deyi oylarınıza arz ediyorunı. Kabul' edenler,., 

m ~ 
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Itaibuıl etmiyenler... Madde ittifakl'a kabul edil
miştir. 

d) Cezaların kanuni ve şalhsi ohması; 
zorlaıma yasağı 

Madde 33. — Kimse, işlendiği zamanı yürür
lükte bulunan kamunun suç saymadığı bir fiilin
den dolayı cezalandıırılamaz. 

Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla ko
nulur. 

Kimseye, suçu işlediği zamıan kanunda o site 
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez, 

iKimse, kendisini veya kanunum gösterdiği ya
kınlarımı suçlandırma sonucu doğuracak beyanda 
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zor
lanamaz. 

Ceza sorumluluğu şahsidir. 
Genel müsadere cezası konula ınaz. 
ıBAŞKAN — Madde -hakkında söz isi iyen?... 
KÜÇÜK SAMİ — Maddenin «Kinişe, işlendi

ği zaman yürürlükte bulunan kanun um suç say
madığı bir fiilden dolayı cezalanjdırılanıaz.» de
niyor. Anayasamın son maddesine baktım, yürür
lük referanduma sunıukıp kabulünden sonradır. 
Temsilciler Meclisi için bir maddeye raslamadım. 

TONÇKANAT HAYDAR —- Ondanı evvelki 
(bir maddede var. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben tetkik ettim, 'bir mad
deye raslamıadım. 

O'KAN (SEZAİ — : Mühim bir madde daha 
•var. 

KÜÇÜK SAMİ — 157 mci madde, ondan ev
velki maddelerde görmedim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Geçici 4 ncü 
maddeyi okuyorum. (Geçici 4 ncü maddeyi oku
du) Meclis kuruluncaya kadar Millî Birlik Ko
mitesi tasarrufundan dolayı mesul değildir. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddeden benim anla
yışım şu, bugünkü kanunlarla suç sayılmayan 
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ve fakat yarın çıkacak olan kanunla suç sayı
lan bir hareketimden dolayı yargılanmam. 

KÜÇÜK SAMI — Doğrudur ve başka türlü 
olmasına da imkân yoktur. Ancak bâzı tasarruf
lar var, 57 nci madde muvacehesinde duyduğum 
endişeyi izhar ettim. Yoksa maddenin aleyhinde 
değilim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 33 ncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

e) İspat hakkı 
Madde 34. — Kamu görev ve hizmetinde bu

lunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine ge
tirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan do
layı acılan hakaret dâvalarında, sanık, isnadın 
doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun dı
şındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak 
isnadolunan fiilin doğru olup olmadığının anla
şılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâ
yetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde ittifakla kabul edilmiştir. 

HRSÜ VEHBİ — Bendeniz, 32 nci madde ka
bul edilmiş olmasına rağmen tekriri müzakere 
talebinde bulunacağım. Zira bu 32 nci maddeyi 
eski Anayasanın 83 ncü maddesi güzel bir şekil
de ifade etmiş durumdadır. Maddenin müzake
resi sırasında unuttum, bir talepte bulunacak
tım. Meriyette olan madde aynen buraya sevk 
edilmez mi l . . 

BAŞKAN — Zaten tekriri müzakere kendi
liğinden oldu. 

Ama, teklifi yine oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Mesaimiz bitmiştir, oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati ; 12,35 
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