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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün Avru

pa'dan dönüşüne kadar Bakanlık işlerini Başba
kan Adnan Menderes'in vekâleten ifa edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, okundu. 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, 22 Ma
yıs 1950 tarihinden bugüne kadar resmî ilânlar 
hakkında kaç kararname çıkarıldığına ve bu iş 
için ödenen para miktarına, kararnamelerin 
kanunlarda yazılı olmıyan hükümleri ihtiva et
mesinin doğru olup olmadığına ve resmî ilân 
kararnameleri ile tatbikatının fikir hürriyetine 
ne gibi fayda ve zararları olacağına dair Baş-
bakanlıkan olan sorusuna, Devlet Bakanı Mu
ammer Alakant cevap verdi 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
1936 senesinde öldürülen vatandaşlar dolayı-
siyle müsebbipleri hakkında yapılan tahkikatın 
ne safhada olduğuna ve Hükümetin bu hususta 
ne düşündüğüne dair Adalet ve içişleri bakan
lıklarından sözlü sorusu, kendisi oturumda ha
zır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. * 

Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'in, 
istanbul'da muvakkaten Bahriye Müzesi olarak 
işgal edilen Bezmiâlem Valide Sultan Camiinin 
tahliye edilerek maksadı tesisinde kullanılması
na, 

Zonguldak Milletvekili A'bdürrahman Boya-
cıgiller'in, Yunan Kıral ve Kıraliçesi şerefine 
verilen resmi kabule Millet Partisinin davet 
edilmemesi sebebine ve alelûmunı resmî davet 
ve merasimlerde siyasi parti genel başkan ve 
Meclis grupu başkan ve temsilcilerinin hazır 
bulunmaları için davetiye gönderilmemesi se
bebine, 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in, bugüne kadar hangi gazetelere ne 
miktar resmî ilân tevziatı yapıldığına, muhalefet 
organı olan gazetelere verilen resmî ilânlarda 
takibedilen usule ve Kudret Gazetesine resmî 
ilân verilmemesi sebebine dair Başbakanlıktan 
olan sorularına, Devlet Bakanı Muammer Ala
kant cevap verdi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Mardin Milletvekili M.' Kâmil Boran 'in, Ekono

mi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete 'nin istifa sebe
bine ve Bakanlar Kurulundaki değişikliklere 
dair sorusu, Başbakan hazır bulunmadığından, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti'nin 
Elbistan Belediye Başkanı Ahmet Arıkan'a ne 
zaman ve hangi sebeplerle işten el çektirildiği-
ne ve hakkında yapılan muamele neticesine dair 
içişleri Bakanlığından olan sözlü sorusu, ken
disi oturumda ha*zır bulunmadığından, gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Van Milletvekili Ferid Melşn'in, (Rüyam) 
kotrasının Gümrük Resminden muaf olarak 
yurda sokulmuş olduğunun doğru olup olmadı
ğına ve bu kotra için döviz tahsis edilip edil
mediğine dair sorusuna, Gümrük ve Tekel Ba
kan vekili ile Maliye Bakanı cevap verdi. 

izmir Milletvekili Pertev Arat, C. H. P. Ge
nel Başkanı ve Malatya Milletvekili ismet inö
nü'nün 5 Ekim 1952 Pazar günü izmir'de Cum
huriyet meydanında söylediği nutuk hakkında 
umumi olarak Hükümet görüşünün açıklanma
sına dair Başbakanlıktan olan sözlü soru öner
gesinin birinci ve ikinci maddelerine cevap ve
rilmesini beyan ettiğinden içişleri Bakam, yal
nız o maddelerin ihtiva ettiği konulara cevap 
verdi. 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı idare Kurulu 
üyeliğine tâyin edilmiş olan ismet Bozdoğan 'm 
Emekli Sandığı Kanununun 4 ncü maddesinde
ki vasıfları haiz olup olmadığına dair Maliye 
Bakanlığından olan sorusuna Maliye ve Millî 
Savunma bakanları cevap verdiler. 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
eıgiller'in, kok kömürü tevziatının gecikmesi ve 
kömür istihsalini artırmaya matuf gayretlerin 
semere vermemesi sebeplerine, Zonguldak'ta 
Kozlu Bölgesinde vukubulan grizu hâdisesinde 
hâsıl olan zarar miktarına, gemilerde kullanılan 
küllü kömürlere ve kok ve linyit satışı işinin 
bütün memlekete teşmiline, linyit istihsal ve sa-
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tış durumu ile linyitlerimizden kok ve azot is
tihsaline, azotlu gübrelerin imali hakkındaki 
çalışmalara ve Zonguldak Havzasında^yapılmak-
£& olan lâvvarların inşaat durumuna dair Baş
bakanlıktan olan sorusuna İşletmeler Bakanı 
cevap verdi. 

17 . X I I . 1952 Çarşamba günü saat 15 te 

toplanılmak üzere birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Manisa Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Mv Kurbanoğlu « ö . Mart 

Kâtijf 
Rize Milletvekili 

A. Morgil 

Sorular 

A — Sözlü sorular 
1. — Yozgad Milletvekili Avn.i Doğan'in, 

Sorgun İlçesinin bâzı köyleriyle Boğazlıyan, 
Yerköy ve Merkez ilçelerinin birçok köylerinde 
Hazine namına tesbit, tescil ve göçmenlere tah
sis olunan yerli halka ait topraklar hakkında bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/884) 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, Sa
rıkamış ve Göle ilçelerinin bâzı köyleri ile Er

zurum ili arasında devam eden hudut ihtilâfının 
halli için ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir, 
(6/886) 

B — Yazık soru 
1. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 

Kars Gazetesi sahibi ve Başyazarı Fuat Araslı'-
ya taarruz eden milletvekili hakkında ne gibi 
muamele yapıldığına dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/885) 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Erzincan Milletvekilleri Nahid Pekcan 

ve Ziya Soylu'nun, Erzincan'da yaptırılacak 
meskenler hakkındaki 5243 sayılı Kanunda bâ
zı değişiklikler yapılmasına ve bu Kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair olan 5594 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/463) (Bayındırlık, Ma
lice ve Bütçe komisyonlarına) ; 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rinin kaldırılması ha'kkmda kanun teklifi 
(2/464) (Adalet Komisyonuna); 

3. — Sinob Milletvekili Nuri Sertoğlu'nun, 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 
değişik 12 nci fıkrasının 5668 sayılı Kanunla 
değiştirilen (A) bendine bir hüküm eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/465) (Ekonomi, Tica
ret, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) ; 

Tezkereler -
4. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 

fabrikalarının 1949 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/411) (Sayıştay Komisyonuna); 

5. — Kars Miletve'kili Sırrı Atalay'm mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/412) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

6. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 Bütçe yılı Ayniyat Kesin-
hesabma ait cetvellerin gönderidiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/413) (Sayıştay Komisyo
nuna) ; 

7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı mu
amelâtına ait bilanço ile denetçiler raporunun 
gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/414) (Sayıştay Komisyonuna). 

Raporlar 
8. — Basın Kanununa bir madde eklenmesi

ne dair kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/375) (Gündeme) 

9. — Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'-
nun, Deniz Tahmil ve Tahliye Cemiyeti Teavün 
Sandığının tesfiyesi hakkında kanun teklifi ve 
Ticaret, Ulaştırma ve Adalet komisyonları ra
porları (2/359) (Gündeme) 

10. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pa-
mukoğlu ile Samsun Milletvekilleri Muhittin 
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B : 18 17.12 
özkefeli ve Hadi Üzer'in, Dilekçe Komisyonu
nun 28 . I . 1952 tarihli Haftalık Karar cetvel 
lindeki 1406 sayılı kararın Kamutayda görüşül
mesine dair önergeleri ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/238,219) (Gündeme) . 

11. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük 
Millet Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe komis
yonu raporu (2/440) (Gündeme) 

12. — 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
onanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

. 1952 O : 1 
Ticaret komisyonları raporları (1/396) (Gün
deme) 

13.—- Boşta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1948 Bütçe yılı Kesinhesabma t 
ait Üytunrblk Bildiriminin" sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılî 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/377, 1/70) (Gündeme) 

14. — Üsteğmen Doğan Tanyer'in hükümlü 
bulunduğu cezanın affı hakkında Adalet Komis
yonu raporu (5/59) (Gündeme). 

» © - « 

B Î B Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanv-ekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Tam yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/409) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı Sayın üyelerden hiza

larında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık 
Divanının 15 Aralık 1952 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine sunlur. 
T. B. M. M. Başkanı 

E. Koraltan 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı 1 ay, hasta 
olduğu için, 15 . XII . 1952 tarihinden itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen, 15 gün, 
mazeretine binaen, 15 . XII . 1952 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: 
Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'ya hastalı

ğına binaen, 15 . XII . 1952 tarihinden itibaren» 
bir ay, izin verilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzını önen'e, maze
retine binaen, 15 . XII . 1952 tarihinden itiba
ren 15 gün izin verilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

2. — Kastamonu Milletvekili Rıfat Taşkın'ın, 
Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesi 'hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair Önergesi (4/297, 
2/Ö07) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

15 . XII . 1952 
Yüksek Başkanlığa 

1631 sayılı Askerî Muakeme Usulü Kanunu-
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nun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair tak
dim ettiğim Millî Savunma Komisyonunda bu-
lun«psJ/307 sayılı kanun teklifimi tamamlamak 
ü*qre geri aldığımı saygılarımla arzedeDİm • 

Kastamonu Milletvekili 
m Rif at Taşkın 

BftŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Kamu Macaklarımn tahsil usulü hak
kındaki kanun tasarısının Geçici Komisyona ha
valesine dair Adalet Komisyonu raporu (1/464) 

BAŞKAN *— Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu alacaklarının tahsil usulü hakkında 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunun 25 . X . 1952 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulmasına karar verilen Kanun 
tasarısı komisyonumuza havale edilmekle ince
lendi, 

Gerekçenin okunmasından sonra, tasarının; 
1. Mükelleflere ödeme bakımından çeşitli 

kolaylıklar sağlamak, 
2. Kamu alacaklarını emniyet altında bu

lundurmak, 
3. Borçluları seri ve müessir bir tarzda ta

kip etmek, 
4. Muameleleri sadeleştirmek, 
5. Takip ve tahsil sahasındaki mevzuları 

bir araya toplamak, 
6. Vergi tatbikatı sahasında hukuki bir 

vahdet kurmak, 
7. Senelerden beri yapılan tecrübelerin 

mahsulü olarak yeni bir sistem vücuda getirmek, 
Gayelerini istihdaf eylediği müşahede edil

miştik 
Bu tasarı uzundur ve mevzuun ehemmiyeti 

itibariyle de üzerinde çok durulmasını ve çalı
şılmasını icabettİFmekteditf. 

Komisyonumuz iş itibariylej çok mahmuldür. 
Halen «İde kırk küsur •dosya vardır, bu dosyala
rın neticelendirilmesini ve bunlardan sonra ba
his konusu olan (Kamu alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki kanun) tasarısına sıra gelme
sini beklemek belki de bu içtima senesi içinde 
imkân dâhiline giremiyecektir. 

Bu itibarla son defa Vergi Usul Kanunları
na mütaallik tadilleri incelemek üze're yüksek 
Meclisçe kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona* bu dosyanın da tevdi edilmesinin muva-

.1052 O.: 1 
fık olacağına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
yüksele Başkanlığa sunulur. 

Başkan - • Sözcü - . ,-. 
îzmir Manisa 

Halil özyörük Semi Ergin 
Kâtip 

Balıkesir Ankara 
Vacit Asena O. Talât tltekin 

Aydın Aydın 
Nail Geveci Cevat Ülkü 
Çanakkale Çankırı 

Nusret Kirişcioğlu Celâl Boynuk 
Çoruh Edirne 

Mesut Güney Mehmet Enginün 
Erzurum Kayseri 

Enver Karan Yusuf Ziya Turgut 
Konya Konya 

Hidayet Aydıner Muammer Obuz 
Maraş Tokad 

Mazhar özsoy Muzaffer önal 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlarım; hususiyeti olmakla beraber, Kamu 
Alacakları Kanunu, icra, İflâs Kanunu ile çok 
yakından ilgili bir kanundur. Bunun icra, if
lâs Kanunu ile ahenkli bir şekilde çıkması için 
Adalet Komisyonundan behemehal geçmesinde 
fayda vardır. Komisyon, şu veya bu sebeple bu 
tasarıyı baştan atmamalıdır. Bu sebeple bu ta
şarının evvelâ Adalet Komisyonunda görüşülme
sinde ve ondan sonra da Maliye ve diğer ko
misyonlardan geçmesindeki fayda aşikârdır. 
Bu, geniş ve mühim ve aynı zamanda bütün va
tandaşları alâkadar eden bir kanundur. 

BAŞKAN — Efendim; evvelce seçilmiş bulu
nan Geçici Komisyonun Adalet, Bütçe, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret komisyonlarından beşer üye
nin iştirakiyle kurulmuş bulunduğunu malûma-
ten arzederim. 

. Kamu alacaklarının tahsili usulü hakkında
ki kanun tasarısının Geçici Komisyona havale
sine dair Adalet Komisyonunun, şimdi okunmuş 
olan, mazbatasını reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiş ve kanun 
tasarısı Geçici Komisyona verilmiştir. 

Gündemle alâkalı bir teklif vardır, okunacak
tır : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun tasarı ye teklif-
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lerinin sorulardan 
teklif ederim. 

B : 18 
evvel görüşülmesini arz ve 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey 

17.12.1952 O : 1 
BAŞKAN —• Kanun teklif ve tasarıların so

rulardan evvel görüşülmesine dair olan takriri 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Fuad Köprülü 
ve 203 arkadaşnın,Anayas\a teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/349) 

BAŞKAN — Yeğlikle görüşülmesine ka
rar verilen işlerden istanbul Milletvekili Fuad 
Köprülü ve 203 arkadaşının, Anayasa teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu geçen birleşimler
de görüşülmesine başlanılmıştı. Şimdi, konuş
mamış olan arkadaşların isimlerini sıra ile oku
yorum : 

Cezmi Türk, 
Avni Başman, 
Halide Bdib Adı var, 
Kemal özçoban, 
Nusret Kirişcioğlu, 
Sadri Maksudi Arsal. 
HAMDI ORHON (Trabzon) — 326 arkadaş 

salonda mevcut mu? (Var sesleri) 
ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Usul hak-

hakmda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZIYA T ERMAN (Kastamonu) — Efendim; 

dört celseden beri ekseriyet meselesine dair 
sabık Riyaset Makamı tarafından ileriye sürülen 
içtihat gereğince müzakere olunamıyan Anayasa 
tadili meselesi, bu celsede, şimdiki başkanımız 
tarafından, o içtihada rağbet edilmeksizin gö
rüşülmeye açılmıştır. (Soldan: Daha açılmadı 
sıesleri) Söz istiyenlerin listesini takdim ettiler. 
Bu, açıldığını ifade eder. Geçen celselerimizin 
muhterem Başkanı Celâl Yardımcı, Mecliste, 
Anayasa görüşmelerinin .hangi teamüle istinat 
etmekte olduğu sorusuna cevap olarak birtakım 
dalâletlere düşmüş olduklarından Meclisimiz
de öteden beri devam edegelen hakiki teamülü 
belirtmek konusunda kürsüye geldim. 

Şimdi Sayın Başkanın bu celseyi ne şekilde 
idare edeceğine dair, bendeniz, 1340 tarihli 
Anayasa görüşmeleri esaslarını Yüksek Huzu
runuzda arzedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun taayyün 
ve tebeyyün etmiş bir şekli vardır. 

BAŞKAN — Ziya Bey, usul hakkında ko
nuştuğunuza göre, yeter sayı bahsinin ifade
siyle iktifa edeceksiniz. 

ZlYA TERMEN (Devamla) — Bu kanunun 
geçen celsede esassız bir revişe doğru gitmiş 
bulunduğunu, deminki görüşmemde arzetmiş-
tim. 

Geçen celselerde Riyaset Makamını işgal 
eden arkadaşımız, Anayasanın müzakere olu
nup olunamıyacağı hakkındaki vâki kararların
da, kanunun ruhu ve 1340 yılında kabulü sıra
sında cereyan eden başlıca esasları, şahsi bir 
içtihat yoluna giderek izah etmişlerdir. Büyük 
Millet Meclisinin faaliyet hayatına yeni bir içtihat 
hediye etmiş bulunan sayın arkadaşımızın nok-
tai nazarları yanlıştır. Ben hâdisenin tarihçe
sinden bahsederek, imale etmek taraftarıyım. 
Görüştüğüm husus tamamen usule aittir. 

Şimdi arkadaşlar; . Anayasamızın 102 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında şu hüküm vardır: 
«Değişiklikler ancak tam sayısının üçte iki oy 
çokluğu ile kabul edilebilir» 

Demek ki, Anayasa (kabul) keyfiyetini 2/3 
ye bağlamıştır. Bunun esasına, bizzat 1300 Re-
biülevvel bilmem kaç tarihinde görüşülen me
tinleri de takdim etmek suretiyle, tekrar temas 
edeceğim. 

Eski celselerde Sayın Başkanımızın müza
kerenin açılmasında üçte iki sayı çokluğu ara
maları, hakikatte, (kanunun metninde ve ru
hunda ve kabulü sırasında), murat edilmemesi 
itibariyle, yanlıştır. 

Kanunun müzakereye açılması nispeti başka, 
kanunun (kabul) keyfiyetini üçte iki nispetine 
bağlaması başkadır. Bu bakımdan müteamel 
tarife, kendi içtihatları olarak, ihlâl edilmiştir. 
teamülü ihlâl etmiş bulunan -arkadaşımızın Mec
lisimize istikbal olarak yeni bir teamül vaiz'et
mesini önlemek maksadiyle, Meclisimizin haki
ki yola irca edilmesi taraf tavı olarak, söz al
dım. 

BAŞKAN — Ziya Bey, nışap.hakkında nok-
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tai nazarınızı söylemekle iktifa edecektiniz. 
Usul hakkında konuşuyorsunuz. . i 

ıZİYA TERMEN (Devamla) — Muhterem , 
.Başkanım, eski celselerde bu iş bir deîîa görü- i 
şülmüştür. Bendeniz, vâki olan bir hatanın, 
Mecliste teamül haline gelmemesini temin maksa- : 
diyle huzurunuza geldim. 1340 ruhunun, ka
nunun hakiki ruhunun, bu Meclise tashih yolu 
ile arzedilmesi taraftarıyım. Bozok'tan Süley-
man Srrrı, Dersimden Feridun Fiikri ... bu zat-

.lar .... 
[BAŞKAN — Esbabı mucibeyi söylediniz. • 

iki teamülü mukayese ettiniz, bu teamüle gi-
•dilmemesi lâzrmgeldiğini söylediniz. Usul hak
kında, nisap hakkında noktai nazarınız tebellür 
etmiştir. Bu itibarla diğerini zevaitten telakki 
etmez misiniz? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, evvelâ şunu arzediyoruım, muhakkak 
ki bu esas fikri verdikten, sonra bu işi devam et
tirmek zevaittendir. Ancak şu var; Anayasanın 
tadili konusunu, bu şart altında kavi esaslara 
bağlamak icabeder. Bendeniz eskiden ileri sürü
len ana fikri bir defa Yüksek Heyetinize takdim 
edeyim M, badema bu konu bir teamül ve nizam 
altına girmiş olsun. Maamafih Anayasanın 102 
nci maddesinin 2 nci fıkrasında şart görülen 
kabul keyfiyetinin, mazide hangi esbabı mucibe-
lere dayandığı fikrini burada izah etmeme lü
zum görmezseniz ve benim noktai nazarımın mu
vafık olduğunu kabul buyurursanız, ben sözümü 
burada keserim.. 

BAŞKAN — Usul hakkında, Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; arkadaşımız Ziya Termen 
edebiyatçıdır. Bendeniz sadece hukukçuyum. ,-
Edebiyattan anlamam. Yalnız bir içtihadı, bir 
hâdiseyi teemmül ve tatbikte ve anlayışta bir 
insanın vâki hareketinin dalalet kelimesiyle izah 
olunduğu hakkında arkadaşım, edebiyat lisa
nında ye üslûbunda bir yerini gösterirse kendi
sine müteşekkir kalır ve bu münasebetle de 
kültürümü artırmış olurum. Ama ben kendisi
ne bu şekilde hitap etmiyeceğim. Bu itibarla 
dalâlete düşüp düşmemek meselesinin kime ra-
ci olduğu yüksek heyetinizin takdirine kalmış 
bir iştir. • * 

Şimdi huzurunuzda arzetmek isterim ki, 
lıiçbir zaman iddiacı bir insan değilim hiç-
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bir zaman hadislerin üzerinde illâ benim görü
şüm doğrudur diye ısrar eden bir adam değilim. 
EMırie1 bir tüzük verdiniz ve riyaset vekilliğine 
intihap ettiniz. Takdir edersiniz ki, ben bu tü
züğü. sarahat olan yerlerde sarahatle mukayyet 
kalarak; sarahat olmıyan yerlerde anlayışıma 
ve inancıma bakarak iş göreceğim aşikârdır. 
Başka türlü hareket olunamıyacagmı takdir 
edersiniz. Bu anlayışımda bu içtihadımda ve 
geçmiş emsal hadisleri tetkik ve tetebbuda yi
ne bir yanlışlığa düşebilirim. Ve nihayet, eğer 
tasarruflarım tasvibinize mazhar olmuşsa bun
dan haz duyarım, yanlış bir tasarrufsa bunu 
tashih etmek suretiyle bir, karara vardığınız 
zaman da bu, benim için bir nur kaynağı ve bir 
irşat vesilesi olur.. 

Üçte iki ekseriyet olmadıkça heyeti celile-
nizin müzakeratım, Anayasaya taallûk eden 
mesailde, niçin akmadığını arzedeyim,: 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüzde açma 
nisabı hakkında sarahat vardır, diyor ki : «Ya
rıdan bir fazla ekseriyetle Meclis açılır.» Fakat 
yarıdan bir fazla ekseriyetle Meclisin açılması 
halinde ne miktarla karara varılacağı hakkın
da sarahat yoktur. Yani açma nisabı hakkında 
sarahat var. Fakat karar nisabı hakkında sara
hat yoktur. Ama heyeti celileniz kabul buyu
rur ki, yarıdan bir fazla ekseriyetle Meclisin 
açılması hallerinde dahi yarıdan bir fazla ek
seriyet tahakkuk etmedikçe karara varılamaz. 

Şimdi gelelim Anayasa mesailine : Arkadaş
lar, Anayasa hakkında kanun kurucuları bir te
minat vaz'e'tmiştir. Anayasanın teminatı babın
da yer alan meselelerden birisi de rakam key
fiyetidir. Şimdi İçtüzüğün 146 nci maddesi ve 
Anayasanın 102 nci maddesi karar nisabı hak
kında hüküm koymuştur. Ama müzakere nisa
bı hakkında sarahat yoktur. Mezkûr maddelerin 
işleyiş tarzlarına ve içtihatlara göre 326 millet
vekili Mecliste hazır bulunmadıkça Anayasaya 
ait olan hiçbir mesele oya erzedilmez ve karara 
bağlanmaz. 

Heyeti Celilenizden istirham ediyorum; bir 
hâdise ki; 326 Milletvekili hazır bulunmadıkça 
oya arzedilemez, Q halde o kadar milletvekili ha
zır bulunmadıkça nasıl müzakere olunabilir? 
(Doğru sesleri) 

Arkadaşlar; bu benim şahsi görüşümdür, mad
deleri okumadaki anlayışımdır. Tasavvur buyu
run ki, müzakeresine geçtiğiniz Anayasaya ait 
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olan bir meselede 244 milletvekili arkadaşla cel
se açılmış, müzakere yapılmıştır. Yarım saat, bir 
saat sonra müzakere bitmiştir. Karara arJedecek-
siniz fakat, 326 milletvekili hazır bulunmadıkça, 
bu işi yapamıyacaksınız. O halde 326 rakamından 
dun bir miktardaki bir ekseriyetle müzakereyi 
nasıl açacaksınız? 

Bendeniz içtüzüğün diğer mesailde açma ni
sabı hakkında sarahat olup, karar nisabı hakkın
da sarahat olmıyan mesailde olduğu gibi, Anaya
saya ait mesailde de karar nisabı hakkında sara
hat olup, açma nisabı hakkında sarahat olmama
sı hallerini tetkik ettim, üzerinde durdum. Neti
ce olarak şu kanaate vardım ki, açma ve karar 
nisabı aynı olması gerektir. Heyeti Celileniz 
«Anayasaya mütaallik mesailde görüşmenin açıl
ması hali 326 dan aşağı milletvekillerinin mevcu
diyeti ile de mümkündür» diye bir tertip yapar 
ve bir karara varırsa bu karar da mutadır, şa
yanı hürmettir. Biz de bunu bilerek hareket ede
riz. 

tşte arkadaşlar, Pazartesi günü 326 milletve
kili arkadaş hazır bulunduğu için, celseyi açtık. 
Çarşamba ve Cuma celselerinde 326 milletvekili 
arkadaş hazır bulunmadığı için celseyi açmadık. 
Açılmayısın sebeplerini, kendi anlayışımın, o gün 
mevcut nisap vaziyetinin bir neticesi olarak arz 
ve izah etmiş bulunuyorum. Son olarak şurayı be
lirtmek isterim ki, eğer bu izahlar bir içtihat, 
bir teamül ise, bir anlayış ise bunu hatalı görme
nizden de, doğru bulmanızdan da bendeniz üzü
lecek değilim. Fakat her halükârda bir anlayış 
meselesi olarak yapılan bir işin delâlet kelimesiy
le izah olunmıyaeağı hakkında yüksek irfanınızda 
ve vicdanınızda belirecek kanaatin Ziya Termen'e 
en iyi bir cevap teşkil edeceğine de kaani bulun
maktayım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Efendim, Ziya Termen söz iste
miştir. Usul hakkında, bir karşıya bir de yana 
söz vermiş bulunuyorum. Yalnız, bu mesele hak
kında Riyaset Divanının bir noktai nazarı var, 
onu arzedeceğim: Geçen hafta Meclise riyaset 
eden arkadaşımız Celâl Yardımcı'nm bu mesele 
hakkındaki noktai nazarını gördükten sonra Di
vanı Riyaset Pazartesi günü bir toplantı yaptı, 
bu meseleyi evvelki tatbikatiyle teemmül etti ve 
Anayasanın 102 nci maddesinin, İçtüzüğün 146 
ncı maddesinin sadece Anayasanın değişiklikleri
nin kabulü veya reddi hakkındaki hususata mak-
sur olduğunu, vâzıı kanunun ihmali ile amel 
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etmek ieabettiği, binaenaleyh diğer hususlarda, 
değişiklik mahiyetini tazammun etmiyen karar
larda üçte iki nisabın aranmıyacağı, müzakere 
nisabının kâfi olduğu noktai nazarına vardı.uBu-
nu heyeti celilenize arzetmiş oluyorum. Bu su
retle müzakereye devam ediyoruz. 

ZtYA TERMEN (Kastamonu) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ziya Termen'e usul hakkında 
söz veremiyeceğimi söyledim. Tüzük sarihtir, 
yana, karşıya olmak üzere birer arkadaşa söz 
verdim. 

ZtYA TERMEN (Kastamonu) — Tavzih 
edeyim, Anayasanın müzakere edilebilmesi için 
üçte iki ekseriyetin şart olmadığına kaani misiniz! 

BAŞKAN — İzah ettim, Divanın noktai na
zarını izah ettim. 

Cezmi Türk. 
CEZMI TÜRK (Seyhan) — Her şeyden ev

vel arzedeyim ki, usul bakımından aynen Sayın 
Başkanvekili Celâl Yardımcı'nın kanaatindeyim. 
Başkanlık Divanı kendiliğinden tüzüğü tefsir 
suretiyle bir Anayasa tadili hakkında bir Ana
yasa Komisyonu gibi hareket ederek buraya bir 
sunuşta bulunması ve bunu Yüksek Meclisin rey 
ve tasvibine arzetmedeu derhal tatbika koyması 
Meclis içinde anti demokratik bir harekettir. 

Bu usulsüz karanla söz -alıp kürsüye gelme
me rağmen bu usulün sakatlığını, anane haline 
getirilmemesini ve Anayasa üzerinde yapılacak 
en küçük tâdillerin dahi tüzükte gösterilen esas
lara uygun olarak yapılması icabettiğini esas 
olarak arzediyorum ve Başkanlık Divanının ka
rarını kabul etmemekle beraber... 

BAŞKAN — Cezmi Bey, bir dakika. Arka
daşlar; demin Başkanlık Divanının kararını de
ğil, Başkanlık Divanın bu işlerin yürütülmesi 
hakkındaki müşterek mütalâasını arzetmekle ik
tifa ettim. Binaenaleyh böyle bir mesele bahis 
mevzuu olduğu zaman, yüksek heyetiniz tarafın
dan bir teklif vâki olmadıkça bunun aksini ilti
zam etmek veya Yüksek Heyetin kararma müra
caat etmek usule uygun değildir. Bu itibarla bu
nu arzetmekle iktifa ettim ve müzakereye devam 
ettiğimizi söyledim. Divan elbette ki Anayasa 
Komisyonu değildir. Meseleyi, yalnız Divan nok
tai nazarı olarak, arzettim. 

CEZMI TÜRK (Seyhan) — Fikrimi bundan 
evvel izah ettim. Tezahür etmiş olan içtihadlar 
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fikrimizi ilzam eder mahiyettedir. Bu mevzuun 
karara bağlanması için üçte iki nisabı ekseriyet 
şarttır. Yapılan bu mupaele Tüzüğe aykırıdır. 
Divan, Anayasanın esastan değiştirilmediği fik
rini bayan ediyor. BBİCİ İpekanın noktai nazarını 
dinledik. Yeni Başkanın ifadeleriyle tezadını 
görmek mümkündür. 

BAŞKAN — Başkanın noktai nazarı değil
dir. Bendeniz burada Divanın noktai nazarını 
ifade ettim. Bu itibarla ferden burada bugün 
Riyasette bulunduğum ve kendi içtihadım oldu
ğu için ifade etmedim. Bunu tavzihan arzet-
mkle iktifa ediyorum. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bendeniz de va
zifemi eda ettiğime kaniim. Bundan ötesi Yük
sek Heyetinize taallûk etmektedir. 

Arkadaşlar, memleketimizde 80 seneden beri 
Anayasamız üzerinde türlü türlü değişiklikler 
yapılmaktadır. Yapılan Anayasalarımız başta 
birinci Kanunu Esasimiz olmak üzere daha mil
letimizin ekseriyeti tarafından en ücra köşelerin
deki en basit vatandaşımız tarafından bilhassa 
insanlık hakları, demokratik haklar ve vatan
daşlık hakları bakımından anlaşılmasına' imkân 
kalmadan türlü buhranlar, değişiklikler, Orta'
dan kalkmalar, tatbikattan kaldırılmalara mâ
ruz bırakılmaktadır. Maalesef Anayasamızın. 
bahtı, başka memleketlerin anayasalarının mâ
ruz kalmadığı şeklinde istikrarsızdır. Birinci 
Anayasamız demek olan Kanunu Esasimizin ne 
şekilde konduğunu biliyorsunuz. Bu Kanunu Esasi 
kısa bir tatbikattan sonra 33 yılda küsufa uğ
radı. Binbir ıstıraptan sonra tekrar ihyası za
manı hulul etti. O vaktin monarşisinde Padişah 
bulunan Sultan Abdühamit'in bir Meclisi Vüke
lâ mazbatası ve îradei Seniyesi ile Anayasa 
yeniden hayat buluyor. 

Bu îradei Seniyede «Karihai zatiyemizden 
çıkmış oan Kanunu Esasidir. Zaman ile ağrazi 
muhtelife manafii umumiye fikrine takaddüm 
ettiğinden ve bize bu türlü tavsiyede bulunduğun
dan Saffet Paşa 'nm sadareti zamanında kaldırıl
mıştır diye ilâve eder. Bununla şunu anlıyoruz 
ki, aksine delil ve vesikalar henüz neşredilme-
miştir. Birinci Kanunu Esasi dediğimiz bu Kanu
nu Esasiys Abdülhamit Han sahip çıkmaktadır, 
«Karihai zatiyemden» çıkmıştır diyor. Merhum 
ve mağfur Midhat Paşa değil, ben yazdım de
mek istiyor. 

Sayın hukukçu arkadaşlarımıza, ilk Anaya-
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samızın esas meselesi olarak arzediyorum, tekrar 
tatbika konan Anayasamız kısa bir müddet, 
Büyük Harbe kadar şöyle böyle tatbik edildik
ten sonra lâf zan mevcut işerde fiilen ortadan 
kaldırılmıştı. Nihayet Kanunu Esasi, Tıeifclâtı 
Esasiyeye geçiş şekli olarak 1920 tarihinde mer
hum Atatürk yeni bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
getirmişti 

Buuun dili, eskisinin dili idi. Demek ki, bu 
eski Anayasanın aynı, Osmanlıca edanın ifade 
ettiği örnek maddelerden biridir denebilir. Kendi 
devrindeki dil anlayışına göre insicamlıdır. Arap
ça ve Farsça kaidelere göre terkipler ve cümle
lerle, tahkiyelerle doludur. 20 Kânunusani 1921 
de merhum Atatürk tarafından kaleme alın
dığı anlaşılan, ki, büyük nutkun ifadelerinden 
bu anlaşılıyor, 10 madde eski Kanunu Esasimize 
ilâve edilmiştir. Anayasamız bir intikal şek
line ve safhasına girmiştir. Nitekim bu metnin 
onuncu maddesi aynen şöyle demektedir. «Ka
nunu Esasinin işbu mevad ile tearuz etmiyen 
ahkâmı kemakân meridir.» Demekle, Millî Mü
cadelenin başında ilk olarak kabul ettiğimiz 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu, Kanunu Esasiye bir 
zeyil şeklinde çıkarılmış ve bir maddesiyle Ka
nunu Esasinin buna mugayir olan maddeleri 
mülgadır, kaydı konulmuştur. 

Aynı metin Cumhuriyetin ilânı sırasında; 
yine Merhum Atatürk'ün ifadeleriyle sabittir, 
Sayın İnönü'yü de köşklerine alarak bir gece 
oturup yeni bir metin hazırlamışlardır. Bu me
tinde Cumhuriyetin İlânını temin eden madde
ler meydana getirilmiş ve «Türkiye Devletinin 
şekli Hükümeti Cumhuriyettir.» diye, bildiği
niz tadilât yapılmıştır. Nihayet üçüncü Teşki
lâtı Esasiye demek olan 1924 Teşkilâtı Esasiye-
si vücuda gelmiştir. 

1924 Teşkilâtı Esasiyesi de evvelkiler gibi, 
Osmanlıcanın bütün kaidelerine, terkiplerine 
itina ile dikkat ederek tam bir metni muhkem 
halinde Osmanlıca olarak tedvin edilmiştir. 

Buraya kadar olan Anayasalarımız maale
sef kısa müddet tatbikatta kalmış ve ortadan 
kaldırılmış oldukları için, değil halkımız; mü
nevverlerimiz tarafından da anlaşılmamıştı. Hat
tâ İkinci Meşrutiyetin ilânında, bir vakai meş-
huredir, Kanunu Esasi ilân edildiği gün-zama
nın Mektebi Mülkiyesinin spn sınıf birincisi 
arkadaşının evine koşar, Kanunu Esasi ne de
mektir, bunu bana anlat der..Yani şeklen muh-
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kem olan, metin halinde bulunan Kanunu 
Esasi o zamanın en alâkalı, münevver gençliği 
tarafından dahi ruhen anlaşılmamış bir du
rumda idi. En son çıkan Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu, 1924 tarihli kanun, tevhidi kuva esası
na göre bir Cumhuriyet ilân etmiştir. Fakat 
bu kanuna takaddüm eden günlerde Meclis ağır 
buhranlar geçirmiştir. Bilhassa o zamana kadar 
Vekilleri seçmek için uğraşan Meclis o tarihten 
itibaren kendi seçemez olmuştur. Bu biraz da 
müsaadenizle Merhum Atatürk'ün beyanların
dan anlaşılmaktadır ki, kasden böyle yapılmış
tır. Meclis kendi istediği şekilde Vekillerini 
seçmesin, bir zaruret husule gelsin, nihayet 
yeni bir şekilde bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
şekli kabul edilsin. Bu, nutukta açıkça, sarahat
le beyan olunmaktadır. Ve vaziyet öyle olmuş-. 
tur. Anayasa bu şekle girmiştir. Bu arada ga
yet mühim bâzı ruh tahavvülâtı da olmuş fakat 
dikkati çekmemiştir. Yeni metin de Osmanlıca 
metindir. Fakat muasırı yani Birinci Cihan 
Harbinden sonra çıkan Anayasalara nazaran şe
kil itibariyle de, tedvin itibariyle de, meal iti
bariyle de geridir. Bunu açıkça belirtmek ve 
bildirmek lâzımdır. îkinci Cihan Harbinden 
sonra Avrupa Kıtasında teşekkül eden yeni Cum
huriyetlerin Anayasaları da bizim 1924 ta
rihli Anayasamızla mukayese edilecek olursa 
tekrar ediyorum, şekil itibariyle, bölümler, metin 
ve meal itibariyle geridir. îşte bu Anayasa da 
esaslı bir şekilde milletimizce anlaşılmadan ve 
münevverlerimiz tarafından gereği ve yeteri 
kadar tahlilleri yapılmadan mütaakıp tadillere 
uğramıştır. Bunlar nedir? Bunların başında birkaç 
nokta belirteceğim. Meselâ «Vekil» tâbiri vardır. 
icra Vekillerini Meclis seçerken mefhum itibariyle 
bu doğruydu. Kuvvei icraiyeyi, bütün kuvvet
leri nefsinde toplıyan Meclis kendi bünyesin
den namzet göstererek seçtiği için Vekil denmek
teydi. Fakat bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu çık
tıktan sonra Başbakanları Cumhurbaşkanları 
tâyin eder, Başbakanlar da Bakanları tâyin eder 
olmuşlardır. Bu suretle fiilen Nazırlık mefhumu 
ve mevkii meydana çıkmış, İcra Vekilleri mâna 
ve mefhumu kalmamıştır. 

BAŞKAN — Cezmi Bey, Anayasanın dili 
üzerinde kalmanızı rica ediyorum. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) —-Anayasalar o 
kadar hassastır ki, uzviyetleri, morfolojik bün
yeleri ve şekilleriyle oynanırken farkında olun-
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madan ruhları, mealleriyle de oynanmış olur. 
Bugün hiçbir kılma dokunmadan yeniden bir 
Anayasa tedvin edip bu Meclisten çıkarırken, 
ruhuna ve mealine dokunulmuş olacaktır. Mi
sal mi istiyorsunuz? Siz senelerden beri gaze
te sütunlarında, mitinglerde ve bu Mecliste; 
biz Devletçi değiliz, diye haykırdınız. Bugün 
de biz Devletçi değiliz diyorsunuz. Bunu resmî 
komisyonlarda söylüyorsunuz. Hariçte, her yer
de söylüyorsunuz. Fakat bugün mevcut, ruhu
na dokunmadan değiştireceğiz, dediğiniz Ana
yasanın ikinci maddesinde tam mânasiyle Dev
letçilik, yani altı okun bütün ifadeleri mevcut
tur, mündemiçtir. Siz bu kanunu bu şekliyle 
kabul etmekle, altı oku da mevcut mefhumlar
la tamamiyle bu Meclisin yeniden tedvininden 
geçirmiş oluyorsunuz. Şekle bakacak olursa
nız hiçbir değişiklik yoktur. Fakat, ruhta de
ğişiklik olacaktır. 

Arkadaşlar, bendenizin vazifem size bunu 
sadece arzetmektir. Eğer siz, bu altı okta mev
cut umdeleri yeniden tekit etmek ihtiyacında 
iseniz, bu sizin için lâzım ve zaruri ise, buyu
runuz yapınız. Ama, bilirsiniz ki; bu şekle do
kunmadan yaptığınız değişiklikle bunları da 
birlikte yapıyorsunuz. Çünkü bir hukuk meka
nizması içinde yeniden telkit edilirken, ruhu
na ve mânasına da bilmiyerek, istemiyerek te-
maz edilmiş olunur arkadaşlar. 

İkinci nokta olarak şunu arzetmek istiyo
rum. Bu Anayasamız 1924 ten sonra da esaslı 
tadil maddeleri geçirmiş ve nihayet 1945 te 
Türkçeye çevrilmesi endişesi ile bu hale getiril
miştir. Geçende Ferit Alpiskender arkadaşım 
da burada beyanı mütalâada bulundular. 

Arkadaşlar, bu Anayasanın dili uydurma 
dil değildir. İçinde uydurma kelimeler buluna
bilir, fakat bu Anayasanın dili uydurma dil 
değildir. O zamanın Meclisi de bunu Türkçe
leştirmek istemiştir; Türkçe kelimeler getire
yim demiş, Anayasa Komisyonunun ve Sözcü
sünün beyan ettiği gibi, o da yalnız şekli ile 
oynuyorum derken ruhu üzerinde de değişik
likler yapılmasına sebep olmuştur. 102 ve 104 
ncü maddelerin esas metni değiştirmiş olduğu 
iddiasındasınız. O zamanki Meclis bu değişik
liği yaparken yalnız şekil üzerinde kaldığı ka
naatinde idi, Anayasanın ruhunda hiçbir şey 
değiştirmediği kanaatinde idi. 
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Bu iki misal de gösteriyor ki, şekille oynu

yoruz derken esasla oynamaktayız. Kaldı ki, 
bugünkü Anayasamız, ikinci Dünya Harbinden 
sonra yapılan anayataların şekillerine, metinle
rine, bölümlerine, mefhumlarına ve mealine 
nazaran çok geridir. Temenni ederim ki, 1945 
te Anayasayı yeniden tedvine kalkan iktidar, 
bilhassa Birleşmiş Milletler Anayasasının ted
vin-edildiği yeni bir hukuk çağının açıldığı 
anda Türk Anayasasını yalnız bu uydurma keli
melerle süsleyip kullanmaktan ziyade yeni ve 
ileri millî bir hukuk âbidesi olarak vü
cuda getirmeli idi. Maalesef îkinci Dün
ya Harbi sonrasında da yine bu şekil 
oynamaları devam etmiş Anayasanın asal 
ileri, muhkem ve metin olması lâzımgelen, Bir
leşmiş Milletler Anayasasından mülhem olması 
icabeder metni vücuda getirememiştir. Arka
daşlar bu da bize şunu gösteriyor; çok zaman 
şekillerle oynıyoruz ruha ve muhtevaya bak
mıyoruz. Halbuki millî bünyemizin ihtiyacı 
üniforma değil muhteva, ruh ve mefhumdur. 
Bir çeyrek asır süren inkilâbımızda şekillerle 
çok uğraştık. Asker üniformalarından tutunuz 
da en basit işlere kadar bir istikrarsızlık içinde 
yüzdük; bir gün Almanlara benziyerek, bir gün 
ingilizlere benziyerek, bir gün bilmem hangi 
millete şebih olarak şekiller ve morfolojik hâ
diseler içinde çok uğraştık. Biraz da ruha dik
kat edelim. Bilhassa Anayasa bakımından, bir
liğimiz bakımından, hukukumuz bakımından, 
insan haklarımızın ruhuna uygun olarak ve 
insani imkânlarımızın en büyük m'esnedini bu 
yeni asrın icaplarına göre büyük bir âbide ha
line getirmeye çalışalım. Millete hizmet yo
lunda büyük şeyler vadeden ve bunu yapmak 
istiyen Yüksek Heyetinizdir. Bunu yapmalı
dır. Onun için Anayasamızın bugünkü ş'ekli üze
rinde diyeceklerim vardır. Fakat bütün samimî 
varlığımızla milletimizin evvelâ bu Anayasaya 
ihtiyacına dikkatinizi çekiyorum. Bir hazin mi
sal diye arzedeyim; eski iktidar sıralarındaki 
arkadaşlarım beni, mazur görsünler, evvelce 
San - Fransisko'ya gitmiş sayın bir profesör ta
rafından anayasa tâdili fikri ortaya atılmıştır. 

* Bu fikir ilk ortaya atıldığı zaman bütün mu
hitlerimizde gayet açık olarak garip karşılan
mıştır. Ve- ilk uygunsuz sesler o zamanın iktidar 
saflarından ve milletvekillerinden gelmiştir, iyi 
hatırlarım; bu yoldaki neşriyat birkaç gün sonra 

2.1952 O : 1 
kesilmiş, henüz bunun mevsimi değil diye bu hu
sustaki münakaşalara son verilmişti, icabında in
sanlık haklarına ve demokratik icaplara şal ört
mesini düşünen arkadaşlarımız, yüksek ihtisas ve 
bilgileri dâhilinde olan bu "Anayasa meselesini 
müdafaa etmeleri icabederkçn, ilk itirazlarla kar
şılaşır karşılaşmaz, geriye dönmüşlerdir. Bundan 
sonra Anayasa meselesi politik, siyasi bir seçim 
mevzuu olarak buraya kadar gelmiştir. Bugünkü 
şekli kabul edersek bu Anayasa meselesi halledil
miş olacak mıdır? Hayır arkadaşlar. Anayasanın 
bugünkü şekli üzerinde her hangi bir rötuş ya
parsak asıl Anayasa meselesi, 80 senelik Anayasa 
buhranımız halledilmiş olmıyacaktır. Tatbikatta 
gördüğümüz bütün aksaklıkları ortada devam et
mekte bulunacaktır. Tatbikatın son iki yıldaki 
hâdiseleri, Başbakanın tâyin şekilleri, Bakanların 
tâyin şekilleri, bunların çekilişleri, bunların teb
dilleri, Meclisle Hükümet münasebetleri, gruplar
la hükümetlerin münasebetleri ilâhiri, bütün bun
lar bu Anayasanın icapları dâhilinde tesbit edil
mesi, tedvin edilmesi usulleri konması lâzımdır. 

imdi bu Anayasa ne getiriyor? Uydurma keli
meleri ihtiva eden bir metni ortadan kaldıralım, 
yerine yeni bir metin koyalım diyor.- Evvelâ şu
nu arzedeyim ki, bendeniz Türk Dil Kurumuna, 
ondan evvelki hareketlere istinat edecek değilim. 
Sayın üyelerin sabırlarını suiistimal de olsa, kı
saca arzetmek istiyorum, elimde, merhum babam
dan kalma bir lügat kitabı var; Kamusu Türkî, 
onun başında merhum Şemsettin Sami'nin daha 
1317 tarihinde yazdığı ifadesi vardır, ifadei me
ramı, Türkçe üzerine yazmıştır. Benden yaşlı 
olan, 52 yaşında olan bu kitabında Şark Türk-
çesiı Garp Türkçesinden bahsedilmekte ve Şark 
Türkçesinin Türkçe bakımından bize nazaran 
daha doğru kaideleri ihtiva ettiğini ve daha 
zengin kelimeler bulunduğunu, Osmanlıca adını 
verdiğimiz Garp Türkçesinin de Türkçe kaide-
Jer bakımından çok cılız ve jfakir olduğunu bu
na mukabil Arapça ve Farsçadan bilhassa uy
durulmak suretiyle yeni kelimeler meydana 
getirildiğini ve o sayede zenginleştirildiğini 
beyan ettikten sonra halisane bir temennide 
bulunmakta ve Şark Türkçesinde mevcut ve na
hak yere Çağatayca dedikleri Şark Türkçesin-
deki kelimelerin bir kısmı Anadolu'da halk ara
sında yaşamakta ve zamanla unutulmaya mah-

J kûm olmaktadır, bunları kurtaralım ve lüzumu 
i olan yerlerde Şark Türkçesinin zengin kaynak-
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larmdan istifade edelim, demektedir, Merhum 
Şemsettin Sami Bey. 

Bundan önce ve sonra gelen muharrirler 
için de, ki benden daha iyi biliyorsunuz, tetkik 
etmişinîzdir. Birçok esaslar vardır. Inkilâpları 
hazırlamışlardır. Harf inkilâbı ve saire de 25 • 
30 sene evvel ortaya atılmış şeylerdir. İnkilâp 
kanunları dedikleri kanunların dahi hazırlık
ları yapılmış, yazılı fikirler halinde basılmış 
eserler mevcuttur. Ben şimdi ta o 50 sene evvele 
dönüyorum, ve 50 sene evvelki bu fikri doğru 
buluyorum. Şemsettin Sami Beyin bu fikrini 
takabbül ediyor, doğru buluyorum. Bu fikir öl
çüsü ile yeni zamanların kelimeleri Anayasamı
zın bugünkü metni üzerinde duruyorum. (Ulus) 
kelimesi gelişi güzel uydurulmuş bir kelimedir 
diyorlar, bu da Ulus Gazetesinin doğurduğu an-
tipatiden ileri geliyor galiba. Hattâ Reşat Şem
settin Sirer Ulus kelimesi yerine millet kelime
sini ikame ettirdiğini bir eseri muvaffakiyet 
olarak söylediler. Demek ki, parti arasında da 
Ulus kelimesine karşı bir antipati varmış, mu
vaffak olup Ulus yerine milleti ikame ettirdi
ğine göre öyle. Büyük kamusda Şemsettin Sa
mi Bey ulus kelimesini; ümem, ümmet, boy. 
uruk ilh. diye alıyor. 

Tarihî millîmizde yaşamış demektir. Sene
lerce evvel kamusa geçmiş kelimelerdir. Ve bu 
kelime ölçüsünden hassasiyetle hareket etmiştir. 
1945 metninde girdiği gibi burada da levha ha-
linde vardın, zannediyorum. Biz buraya geldi
ğimizde bu kelime levhada vardı, sonra levha
da değişiklik oldu, buradan gitti. (Değişmedi 
sesleri, burada sesleri) 

Millet kelimesi de -Kamusta »şöyledir : 
Ümmet ve millet ikisi birdir, Arapça keli

medir, bir din ve bir mezhepte bulunan cema
ate milleti islâm deniyor. Lisanımızda ümmet 
yerine millet demekte, zira milleti islâmiye, 

•ümemi islâmiye, yani dini İslama tâbi akvam 
çoktur. Tashihan istimali lâzımdır. Bunu Şemset
tin Sami Beyin lügati diyor. Ulus yerine millet 
kelimesi yanlış olarak tedvin edilmiş oluyor. Bu 
şekilde millete de kabul ettirmiş bulunuyoruz. 
Bu yanlışları ve metinleri tedvin suretiyle, telkin 
suretiyle milletlere kabul ettirmek mümkün olu
yor demektir. 

Efendim, bir de Türkçeleştirme var.. Bunlar 
yeni değil.. Asgari 52 yaşındadır. Kamusun 399 
nen sayfasında «Türkçeleştirme yanlış ve muğlâk 
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bir Türkçe ile yazılmış bir şeyi doğru, sade Türk 
çeye çevirmek» diyor. 1945 te yapmak istedikleri 
hareket bu.. O zamanın kendi telâkkisine göre 
muğlâk bir ifade ile yazılmış bir şeyi doğru, sade 
Türkçeye çevirmek istemişler, yaparken Türkçe 
kelimelerden istifade ederek «milleti» ulus gibi 
uydurarak birtakım kelimeler alınmış. Hata.. 
Ama esasen de bu vardır, muğlak ifadeleri Türk
çeleştirmek vardır, lüzumludur ve dilin sadeliği 
ve ileriliği için lâzımdır. 

Daha bir iki misal arzedeeeğim, özür dilerim. 
Çünkü anamız kadar sevdiğimiz" ana dil için ne 
kadar hassas olsak yeridir. Bu son iki asırda di
limizin geçirdiği istihale hepimize ıstırap veren 
bir meseledir. Binaenaleyh ana dilimizi buhran
dan kurtarmak, ana dilimizi beraberliğe, ileriliğe 
ve bilhassa vecizliğe kavuşturmak için bu lâzım
dır. Biz böyle türlü terkipli, melez dillerle konuş
tuğumuz, yazdığımız müddetçe eski Türk metin
lerindeki kesinliğe, sarahata, icaza gitmeye im
kân yoktur. Tercüme bir dil gibi olacaktır, nite
kim elimizdeki metin de öyledir. Halbuki öz Türk
çe ile yazılmış bütün metinler, bugün en selis İn
gilizce ile yazılmış metinlerden daha vaeizdir. 

İmdi Kamusun 406 ncı sayfasında, teşri keli
mesi var. Şimdiki beşinci maddede teşriî salâhi
yeti getirmiştir. Yasama yetkisi yerine teşriî salâ
hiyet getirilmiştir. Halbuki yasa anadilimizde de 
vardır. Lûgatlarımızda, analarımızın dilinde var
dır. Anayasayı da kabul etmişiz. Nihayet Kamus
ta var. Geliyor yetki, bu da var. Fakat bu teşri 
nereden gelmiş, merak ettim. Kamusun 406 ncı 
sayfasında aynen şöyledir: 

«Tarafı eşrefi Hazret i Peygamberîden mez
hebe mütaallik olan evamir ve nevahi beyan Duyu
rulmak» Teşri bu demektir. Sonra: Nazariyatı 
hukuku idarece bu kelime vaz'ı kanun mânasiy-
le kullanılmak istenmişse de Arabi'de böyle bir 
mânası yoktur. Demek ki teşri kelimesi de o 
zamanın münevver Osmanlıları tarafından uy
durulmuş bir kelimedir. Bu uydurulmuş kelime 
babadan kalma yasama ve yetki kellim elerinin 
yerine konmak istenmektedir. 

Kamus, sayfa 830. 
Hep elli sene evvelinden bahsediyorum, za

manımızdan bahsetmiyorum. 
«Salâhiyet, arabi olmayıp zaten mastar olan 

salâha bir edatı mastariyet ilâvesiyle lisanımı
zın tasarruf atı sırasına geçirilmiştir». 

Esasında mastar olan kelimeve Aleniden bir 
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edatı mastar ilâve etmişler ve uydurma yapmış

lardır. Sayın Fuad Köprülü'yü göremiyorum, 
i kendileri Sayıştay, Danıştay ekleri Moğolca di

yordu. Buna ne bujmraeaklardır. Merakla ee-
vfppiarına muntazır otocaktım. Uydurma «salâ
hiyeti» almışlar, ondan sonra bir şekli mergup 
vermişler. Kimi kovacak, yetkiyi kovacak. Ana
yasa Komisyonu ve 203 arkadaşımız bunu isti
yor. Güçtür 203 arkadaşın teklifine karşı konuş
mak, taktik, politika bakımından belki hatadır. 
Bunu kabul ederek maruzatta bulunuyorum. 
Çünki dilimiz için olduğu için 203 arkadaşın da 
.sükûnetle, müsamaha ile takdir ederek' dinliye-
eekleri umudu ile söylüyorum. 

(Salâhiyet) kelimesi; tam uydurma ve yetki, 
yetmeden gelen yetki yerine kullanılan bir keli
medir. 

Bunların uydurmalığı derecelerini mukayese 
etmek kalıyor. 

BAŞKAN — Cezmi Bey, şimdi tasarının tü
mü üzerinde konuşuyorsunuz. Tümü üzerindeki 
fikirlerinize bunları delil olarak getiriyorsunuz. 
Bütün bu kelimeleri burada söylerseniz madde
lerde görüşmek imkânı bulamazsınız. Bu kısmı 
kısaca geçmenizi rica ederim. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Kelimelerin ör
neklerini veriyorum. Dikkat edilmişse yeni me
tinden cümle dahi okumadım, ^ayın Başkan ge
çen Oturumda burada değildi. Sayın Celâl Yar
dımcı burada felsefe terimlerinin dahi okunma-' 
sına müsaade ettiler. Sayın Maarif Bakanı da 
felsefe ve sosyoloji broşürü terimlerini bu kür
süden okudular, hem de Anayasa ile ilgili bu
lunmadığı halde. Onun için müsaade etsinler de 
zaten vokabülerim o kadar zengin değildir, an
cak bir düzine örnek verebileceğim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Efendim, işte 

yürütme yetkisini de kaldırıyorum. Hadbuki bi
zim Kamusu Türki'de 1560 ncı sayfada «yürüt
me» var. Yürütme, sevk ve icbar etme, yani ic
ra, işi yürütme, dâvayı yürütme diyor. Yürütme, 
dediniz mi içine, bu dâvayı icra da geliyor. Şim
di, bunu ben böyle anlamıyorum, çıkaracağım, 
diyorlar. Neye istinaden çıkaracaksınız? Eğer 
Kamus-u Türki de uydurmadır, derlerse o za
man 100 sene evvelisine gidelim. 50 sene evve
lisi budur. (Yargılama) kelimesi Kamus-u Tür-
kinin 1525 nci sayfasında mevcuttur, (faslı dâ-j 
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va etmek) diye yazılıdır. Yargılamayı atalım 
diyorlar. Ne olduğu belirsiz bir kelime değil
dir. 

Ziya Gökalp'm bir formülü vardır. İsmi fa
illeri, mef'ulleri almryalım. Yay-ı fn^î ler i 
atalım, terkipleri be-zalya, der. Onu yapmış
lar, iömi faili atalım demişler. Hâkim yerine 
(yargıç) diye bunu getirelim, demişler. Ama 
bunun esası var. (Yargılama) faslı dâva Ka
mus-u Türkinin 1525 nci sayfasında faslı dava
da hâkime (yargıcı) diyor. 

(ti) kelimesine dahi itirazlar olmaktadır. 
(ti) kelimesi var, (gerçek) kelimesi var, (ger
çekçi) var. İlâh... Bütün bunlar halk dilimiz
de de yaşamaktadır. Hattâ, çeşni olsun diye 
arzedeyim, Şevket Mocan'ı memnun eder (bal
talık) m dahi tarifi var. Orman tasarısında bu 
kelime reddedilmektedir, dilimizde yoktur dî
ye. Onun dahi tarifi vardır, metni kendisine 
okursam memnun kalır. Bunun neticesi olarak 
şunu arzetmeliyim ki, teklifi yapan sayın ar
kadaşlarımla Anayasa Komisyonu beni mazur 
görsünler, iki şekilde de dilimizin ruhunda an
laşamıyorlar. Teklif yapan arkadaşlarımızın ya
zıların şekli ve ruhu ile Anayasa Komisyonu
nun yazı şekli ve ruhu arasmda tezatlar var. 
Hangisi ileri devri, hangisi geri devri temsil 
ediyor bilmiyorum, fakat ikisi de ayrı ayrı dev
rin adamları oldukları yazılarından anlaşılıyor. 
Bir defa şunda dahi anlaşamamışlar, teklif ge
rekçesine göre : Türkçemiz yarım asırdan beri 
gelişiyormuş. Yani tekemmül ediyormuş. Ana
yasa Komisyonunun gerekçesine göre : Türkçe-
niıı kendi bünyesi içinde yaptığı çeyrek asırlık 
inkılâbı, diyor. Bu iki büyük mefhum tezadını 
(benden iyi takdir edersiniz. Bu dil elli seneden 
beri gelişme mi yapıyor, 25 senedir inkılâp mı 
yapıyor, tekâmül ile inkılâp arasındaki farkı 
yüksek huzurunuzda arzedip geçiyorum. 

Cümlelerin tahkim ve tahkiyesine gelince; 
203 arkadaşın teklifi daha sağlam, maalesef 
Anayasa Komisyonu metnine gelince; iş tama
men başka, Ferit Alpiskender ve daha başka 
arkadaşlarımın yaptığı teklifte âdeta başka 
dilde yazılmış da bunu değiştirmek istiyorlar. 
Bu.metin yeni bir ana dilini getirecek, billur 
gibi, inci gibi bir dille getirmek dâvasıftdadır-
lar. Evvelâ "bu incileri bu 'satırlarda görmekli-
ğimiz lâzımdır. 

Gerekçeden arzediyorum: «1945 senesinde 
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Türkçenin uzvi ve ilmî tekâmülüne uymıyan 
keyfî bir gidişle Anayasamıza bugünkü ifade 
şeklinin verilmesi ve 104 ncü madde ile de 
Türkçeyi Anayasanın dilinden ibaret sayarak 
dil hürriyeti üzerine ağır bir baskı konulması..» 

Şimdi bu, Türkçe değildir. Af buyursun
lar. Bir şeyin hürriyeti üzerinde tahdit yapılır. 
Ağır baskı konulması. Bu çekitaşı koyar gibi 
bir şeydir. Vatandaş hürriyeti tahdit edilir, 
hürriyette tabdit yapılır. Hürriyet üzerine ağır 
bir baskı konması, ne bileyim, yaprak salamu
rası üzerine ıbaskı koyar gibi bir şey oluyor. Bi
naenaleyh burada baskı olmaz arkadaşlar. Hür
riyet üzerine baskı yapılır denebilir, fakat baskı 
konulur denmez. Denirse bu, Türkçe olmaz. Bu 
ne yeni ve ne de eski Türkçeye uymaz. 

Sonra; 4695 sayılı Anayasayı bir an evvel 
kaldırmak.. Bu da kazan kaldırmak gibi bir şey. 
Bu Anayasa hükmünü kaldırmak olabilir. Ka
zan kaldırmak olur ama, kanun kaldırmayı bil
miyorum. Bilmiyorum bunu siz uygun buluyor-
musunuz? Kanun kaldırmak; bilmiyorum bu 
ibare size munis geliyor mu? «Anayasayı uydur
ma dil ve dil hürriyetim kısan antidemokratik 
maddesi sebebiyle kaldırmak.» îşte bunun için
de uydurulmuş kelimeler vardır. Metin içinde 
hoşa ıgitmiyen cümleler olabilir. Fakat doğru
dan doğruya bütün metne uydurma dil demek 
doğru bir şey olmasa gerek. Ben bunu kabul et
miyorum, şiddetle reddediyorum. 

«Büyük Millet Meclisinin çıkartacağı kanun
ları Türkçenin serbest gelişmesi içinde ve her
kesin anlıyacağı bir dille yazmakta ittifakla yak
laşılmış ise de onun kaldırılmasından sonra...» 
diye devam ediyor. Bu bir tariftir. İttifaka 
yaklaşılmış ise de onun kaldırılmasından sonra 
yerine konulacak olan Anayasa bahsinde tektük 
farklı bâ'zı görüşler ve fikirler ortaya konmuş
tur. 

Şimdi ittifaka yakın bir ekseriyetten bahse
diyor, burada, ittifaka yakın (kuvvetli bir ekse
riyet ne demektir? İttifaka yakın olmıyan kuv
vetli ekseriyet ne demek? İttifaka yakın kuvvet
siz bir ekseriyet olur mu? Ya kuvvetli olur, ya 
kuvvetsiz olur. ittifaka yakın kuvvetsiz bir ek
seriyet olur mu ki ittifaka yakın kuvvetli bir ek
seriyetten bahsediyor. 

Nihayet birinci maddeyi bitirmiş, ikinci 
maddeye geçmiştir. Halbuki ikinci ve üçüncü 
maddeler birinci maddenin tafsilidir, Gerekir-
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di ki, «görüşler ve fikirler ileriye sürülmüştür» 
şöyle ki ; A, B, C diye başlasın. 

Hem şu görüşler ve fikirler ileriye sürülmüş
tür diyor, hem de bir, ite, üç diye madde numa
raları koyuyor. Bu şekil, müsaadeleriyle, ha
talıdır. ileride daha birçok noktalar vardır. Di
ğer bir yerinde şöyle buyuruyorlar, müsaadele
riyle biraz lâtife edeceğim, «Anayasanın ne za
man tedvin ve kabul edileceğini hiç kimse bil
mez.» buyuruyorlar. Hiç kimse bilmez ama Sa
yın Menderes de mi bilmez? Ne zaman tedvin 
edileceğini sarahten beyan buyurmuşlardır. Sa
yın Komisyonun da bilmesi iktiza eder. 

Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum, Sa
yın arkadaşlarım bu kusurlardan dolayı üzün
tü duyuyorlardır. 

Arkadaşlarım ııeticetül netice, biz, bugün için 
Anayasanın şekliyle uğraşmaktan daha çok; muh
kem, metinli, esaslı bir Anayasa âbidesi vücu
da getirilmesini istiyoruz yüksek ekseriyeti
nizden. Bu, şekil üzerinde oynamayalım. Tâbi
rimi af buyurun, bu kadar kısa zamanda ha
zırlanmış bir şey değil, esas kanunun metnine 
uygun, kabule şayan bir yeni metin getirsin 
encümen, yoksa bu metne gerekçesi ile birlikte 
muarızız, kabul etmekte mazuruz. (Sağdan al
kışlar) 

ZİHNÎ BETİL (Tokad) — Usul hakkında 
bir takrir takdim etmiştim. 

BAŞKAN - - Başkanlık tezekkür etmiştir, 
zamanı geldiğinde okuyacağız. 

•Avni Başman, buyurun. 
AVNÎ BAŞMAN (izmir) — Ben konuşma

mı gayet muayyen bir çerçeve içinde idare etme
ye çalışacağım, mümkün olduğu kadar az söyli-
yeceğim. 

Dâvayı şöyle görüyorum : Ortada bir Anaya
sa var, bugün yürürlükte olan bildiğiniz bir 
metin. Bir de bu metnin bugünkü şeklini al
mazdan evvelki, mânası, kavramları muhafaza 
edilerek Türkçeleştirildiği bildirilen eski Teşki
lâtı Esasiye Kanunu metni var. 

Şimdi; üçüncü olarak bir yeni teklif var ki; 
bu teklif dahi, yine Teşkilâtı Esasiye metninin 
yaşıyan Türkçeye çevrilmiş şekli olarak orta
ya çıkmıştır. Demek oluyor ki, üç metin karşı
sındayız ve bu üç metin de birbirinden mâna, 
kavram veya mefhum itibariyle farksızdır. Yal
nız yazılış, şekil ve lûgatları bakımından bir-
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birinden ayrılır. Millet Meclisi böyle bir me
sele karşısındadır. Yani tamamiyle lisan ilmine, 
lisaniyata ait bir bahis gibi bir şey. Çünkü mâ
na ve kavramlarda bifjj değişiklik yapılmıyor. 
Hükümler aynıdır, yalnız ortada şu metin, bu 
metin meselesi vardır. Bunlardan biri seçile
cektir. 

Ben şöyte bir hal düşünüyorum : Bundan 
50 - 60 sene sonra bilfarz garplı bir müsteşrik, 
hukuk müsteşriki Anayasalarımızı tetkik eder
ken evvelâ bu Teşkilâtı Esasiye Kanununu gör
se orada bir madde bulacaklardır, ki, onda, 
(Türkiye'de Devlet dili, veya resmî dil Türk-
çedir) diye yazılıdır. Bu adam bunu gayet tabiî 
bulacak ve geçecektir. Sonra yine tetkika de
vam ederken başka bir metin görecek, bu da 
Anayasadır. Onda şöyle bir madde, ile karşı
laşacak: Teşkilâtı Esasiye Kanununun mâna 
ve kavramlarında fark yapılmaksızın türkçe-
leştirilmiştir. Arada garip bir vaziyet hâsıl ola
caktır. Çünkü burada Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun mâna ve kavramlarında fark yapılma
mak üzere türkç/eleştirilmiş şekli olduğunu gö
recektir. Hakikaten tuhaf bir vaziyet. Birinci 
metin resmî dil türkçe diyor, halbuki kendisi 
türkçe değil. İkinci türkçeleştirmekten bahse
diyor. Üçüncü ortaya çıkıyor bu metin içinde 
yaşıyan türkçe ite yazılmış deniliyor. Bütün 
bunlar 25 sene içerisinde oluyor. Hakikaten bu 
bir meclisin meşgul olacağı işe benzemiyor. 
Fakat işte buraya gelmiş, niçin gelmiş? Esa
sen bir yanlış yapılmıştır, bu yanlış işi bu şekle 
sokup buraya getirmiştir. Yanlış, muhakkak ki; 
Anayasanın türkçeleştirimresi yanlıştır. Şunu 
arzedeyim kil; türkçeleştirme d'emem biraz da 
söylediğim garabeti ortaya koymak maksadına 
matuftur. Cezmi Türk arkadaşımla tamamiyle 
beraberim. Türkçeleştirmenin sade türkçe de-
m'ek olduğunu biliyorum. Fakat ne şekilde 
yapılmıştır? Bunun üzerinde fazla " durmıyaca-
ğım. Hapimiz gayet iyi biliriz, çünkü yedi sene 
evvel olmuştur. Şu da muhakkaktır ki, olduğu 
zaman yapanların bir kısmı dahi bundan mem
nun olmamışlardır. Ve bu yapılış şekli de hatalı 
görülmüştür. Aynı zamanda çıkan eser de bir
çok tenkitlere uğramıştır. Burada isim tasrih 
etmekten çekinmiyeceğim. Banguoğlu, bana 
«Şükredin ki, bu hale getirebildik, yoksa çok 
daha garip bir şekilde çıkacaktı» demiştir. De
mek oluyor ki bir iş yapılmış, ortaya bir eser 
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çıkarılmıştır. Bu eser de güzel, her keşi tat
min edici m'emnun edici bir eser olmamıştır. 
Olsaydı, şu veya bu şekilde olmuştur denmezdi, 
ne güzel lisanı vâr denirdi, kimse <le buna itiraz 
etmezdi. Filhakika o metin hiç de güzel değil
dir. Güzellikten sarfınazar hattâ doğru da de
ğildir. Ben toptancı değilim, hepsi uydurmadır 
demiyeceğim, içinde yakıştırma da vardır, uy
durma da vardır, bâzan çok güzel olan kelime
ler de vardır. Bâzan da çok aykırı şeyler ya
pılmıştır. Meselâ biraz evvel burada bir şey ko
nuşuldu, üçte iki ekseriyet meselesi. 102 nci 
madde bakın ne diyor? 

«Değişiklik teklifinin Meclis tamüyesinin 
en az üçte biri tarafından imzalanması şarttır.* 
Müsaadenizle soruyorum. Ru «tamüye» ne de
mektir?. Karşınızda ben «tamüye» değil mi
yim?. Eksik üye miyim?. (Gülüşmeler) Mazba
tası kabul edilen her milletvekili o günden iti
baren tam üyedir. Ne dereceye kadar yanlışlık 
yapıldığını bu da göstermektedir. Bu nereden 
geliyor?. «Âza» karşılığı alman «üye» kelimesinin 
yanlış kullanılmasından. Fakat «âza» nın bir 
hususiyeti vardı. Cemi olduğu halde müfred 
olarak da kullanılabiliyordu ve artık cemilen -
dirilmezdi. «Meclisin tam azasının veya azaların 
heyeti umumiyesinin» denilmek isteniyor. Eski 
metinde şöyledir : «Azayı mürettebin». Buna 
«tamüye» demişler. Hakikaten garip bir şey 
yapmışlardır. Buna benzer daha bâzı şeyler var
dır. 

Meselâ bakınız bir de şu madde vardır; 20 
nci maddenin ikinci fıkrası : «Fakat Meclis ka
palı oturumlar dahi yapabilir» diyor. «Oturum» 
a bir şey demiyorum, gramerimize ve şivemize 
uygundur. Fakat «oturum yapmak» öz Türkçe 
değildir. «Gelin bir oturum yapalım» demeyiz. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — Ya
ni oturum kelimesi mi uydurmadır?.. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

AVNl BAŞMAN (Devamla) — Hangisinin 
uydurma olduğunu ben bilirim, çünkü öz dilim
dir. 

Sonra arkadaşlar, «kolluk işleri» emniyet iş
leri, zabıta işleri yerine kullanılmıştır. (Kolluk) 
kelimesi Türkçe olsa dâhi Yeniçerilerle beraber 
kalkmıştır. Bugün kimse bilmez. Ancak İstanbul '-
da «Kalyoncu kolluğu» diye bir yer vardır. Ora-
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da yaşıyan bu kelimeyi de halk, «kulluk» ola
rak telâffuz eder. 

Şimdi diğer bir şeyi alıyorum. Bakınız yal
nız kelime değil, mefhum değil. Madde 37 : 
«Cumhurbaşkanı, yabancı devletler yanında 
Türkiye Cumhuriyetinin siyasi temsilcilerini tâ
yin eder....» Bu da eski metnin fena bir tercü
mesidir. (Nezdinde) kelimesinin yerini (yanında) 
kelimesi tutmamıştır. Bu bahis üzerinde fazla 
durmıyacağım. Daha birçok şeyler var. 

Şimdi söyliyeceğim bir nokta var: Cezmi Bey 
çok güzel şeyler söyledi. Kamus-u Türki'den mi
saller verdi. Kendisi ile celse dışında hususi gö
rüşeceğim. Burası bu münakaşanın yeri değildir. 
Şunu sÖyliyeyim ki Türkçe dediğimiz dil, ta Bay-
kal gölünden başlar, Akdeniz sahillerine kadar 
gelir; muazzam bir saha kaplar. Çok kadimdir. 
Gerçi yazılı anıtları 8 nci asırdan geriye gitme
miştir. Fakat eski olduğu muhakkaktır. Çin kay
nakları göstermektedir, uzun bir zaman geniş bir 
sahada asırlarca tecerrüt halinde kaldıktan son
ra yer yer farklılaşmıştır, 

Meselâ Türkçenin bir kolu olan Yakutça ade? 
tâ başka bir lisan gibidir. Bugün Şark, Şimal, 
Garp Türkçeleri ve bunların arasında Azarbay-
can Türkçesi vardır. Bunların hepsi aşağı yuka
rı birbirinden farklıdır, gramerlerinde, fiil tas
riflerinde fark vardır, bâzı ekleri de ayrılır, bâzı 
kelimelerin mânası da ayrıdır, hattâ fonetik bakı
mından da ayrıdır. Bir lehçeden diğer bir lehçe
ye kelime geçti mi sırıtır. Hele ek, hiç geçmez. Bu 
«tay» lan onun için yadırgıyoruz. Yadırgamak, 
çok güzel bir kelimedir zannederim, «yad» dan 
geliyor. Her hangi bir kelimeyi yadırgarsak on
da bizim hoşumuza gitmiyen taraf var demektir. 
Bu «tay» la biten kelimeler, uydurma demiyece-
ğim, aslında doğrudur; fakat bizim şivemize ay
kırıdır. Fransızcadan bir misal arzedeceğim: Des-
cartes'i yetiştirmiş olan Fransız milletinin dilin
de çok garip bir sayı şekli vardır. Sayılar 60 a 
kadar bir tertip üzere gider, 60 tan sonra garip 
bir şekil alır, «Soixante» dedikten sonra, 70 kar
şılığı ayrı bir kelime yoktur. Bunun yerine «so-
ixante-dix» altmış ve on denir, 80 kelimesi yok
tur, quatre-vingt, yani dört-yirmi denir. Doksan 
j erine «quatre-vingt-dix» denilir. Bunlar adetâ 
iptidai şekillerdir. Buna mukabil Belçikalıların 
Fransızca konuşan kısmında ve İsviçrelilerin 
(Suisse Romande) dedikleri Fransızca konuşu
lan kısmında iş tamamen değişir. Soixante'dan 
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sonra «septante, octante, nonante» gelir. Bunla
ra başka bir misal vereceğim: Avusturya'da Cu
martesi Samstag, Almanya'da ise Sonnabend dir. 
Bütün bu gibi hususiyetler her yerde muhafaza 
edilir. Dil işleriyle fazla uğraşmaya da gelmez. 

Şimdi, geliyorum ,bir başka noktaya : Bir Os
manlıca dâvası var. Zannediyorum ki,bu, şundan 
ileri geliyor. Bir defa bir hakikati tarihiyedir ki, 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkler ve 
Türkiye en büyük mevkiine, ihtişam devrine er
miştir. Ve bu İmparatorluk, Roma İmparatorlu
ğundan sonra, en uzun devam etmiş, Roma ve 
Arap İmparatorluklarına vâris olmuştur. Buna 
Osmanlı İmparatorluğu denilmiştir. Fransızca 
«Empire ottoman» tâbirinin yanında «Turque» 
adı hattâ daha çok kullanılır. Ve ancak Osman
lı Padişahlarıdır ki, «Crand Turque» adını al
mışlardır. Vaziyet budur. Bu muazzam İmpara
torluk muhakkak ki, bize birtakım miras da bı
rakacaktı. İşte miraslardan birisi de lisandır. Bu, 
beğenilmiyen, Osmanlıca denilen lisan uydurma 
değildir. Yalnız bir ya^ı üslûbu, inşa tarzı var
dır ki, bu halkın konuşma dilinden farklı idi. 
Buna havas dili demek mümkjin olabilir ve belki 
daha doğru olur. 

Türkçe denilince bizimki akla gelir. Osmanlıca 
denilen bu dil bütün o iddialara rağmen başka 
Türk lehçelerinden çok ileri ve mütekâmildir. 

Ahmet Vefik Paşayı hep biliriz, Türkçe ha
reketinin ilk önderlerinden veya önde gelenle-
rindendir. Bu ,zatın bir lügati vardır. Bu Türk
çü zat lııgatında «Lehçei Osmani» ismini vermiş
tir. Elbette kendisine sorulsa Türkçe derdi. Fa
kat bütün Türkçeyi almadığı için, yalnız Garp 
Türkçesi olduğu için «Lehçei Osmani» demiştir. 

Fransız Türkologu Jean Deny, hepimizin bildi
ği gibi, Türkçenin mükemmel gramerini yazmış
tır. Bu ıgramerin adı «Grammaire de la Langue 
Turque» (Diatecte Osmanlı) dir. Binaenaleyh 
Osmanlıca deyip çıkmak doğru olmaz. Bir İm
paratorluğun, böyle muazzam bir İmparatorlu
ğun lisanı da böyle teşekkül edebilir; bunların 
bir kısmı lüzumsuz olarak lisana girer, nite
kim Divan şairleri birçok lüzumsuz kelimeleri 
lisana sokmuştur. Fakat pek çoğu İmparator
luk lisan sermayesinden karakteristik bir mi
sal vermek için ay isimlerini gösterebiliriz. 
Mart, Yunancadır; Nisan, İbranîdir, Anado
lu'da April diye de kullanılır, bize Yunanea-
dan geçmiştir, fakat asil menşei meçhuldür. 
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Mayıs, Yunancadır; Haziran, Aramidir. Tem
muz, Sümerlilere kadar giden bir mabut ismidir. 
Ağustos, Augustos mefhur Roma imparatoru
nun adıdır. Eylül ve »diğer aylar da bu gibi 
b&şka dillerden, bu arada Arapçadan kalmadır. 
Görüyloruz ki bütün bunlar hep bizim İmpara
torluk devri yadigârlarıdır. 

Şimdi, acaba bu dili ne yapmalı"? Bu dilin 
ıslahı mevzuubaihis değildir, bu muazzam bir 
hazinedir. Bu hazineden istiyen dilediği gibi 
istifade eder. Yaşıyan kalır, yaşamıyan gider, 
buna müdahaleye lüzum yoktur. 

Son zamanlarda dilimizi ıslah edeceğiz diye 
bir şey tutturulmuştur, birçok gayret göste
renler olmuştur. Bâzan da meselâ encümen ke
limesi atılıp yerine komisyon kelimesi ıkonul-
ması gibi aykırılıklar da yapılmıştır. Komis
yon kelimesinin neresi Türkçedir? (Encümen) 
in kusuru nedir? Bu suretle birçok kelimeler 
keyfî olarak atılma'k istenilmiş, fakat yine pek 
çoğu canlı kalmıştır. 

Bu gidişin neticesi olarak ortaya hakikaten 
yersiz, manasız ve lüzumsuz kelimeler çıkarıl
mıştır. Halbuki dâva, sadece ıstılah dâvası idi. 
Istılahlar pekâlâ yapılabilirdi, kısmen de iyi ya
pılmıştır. Yalnız ıstılahlarda fark vardır. Bâzı 
ilimler vardır, insanla beraber doğmuştur, bu
güne kadar gelmiştir. Meselâ, hukuk ilmi, ahlâk 
ilmi gibi... Bu ilimlerin birçok kelimeleri hem ıs
tılah, hem de alelade lügattir. Meselâ «hak» ye
rine başka bir kelime aramaya lüzum yoktur. 
Çünkü hak kelimesini bütün halk kullanır ve 
tamamiyle Türkçeleşmiştir. 18 nci asırdan sonra 
gçlişen en yeni ilim olan kimya, bütün dünyada 
ıstılahları en sistemli olan ilimdir. Çünkü hem 
mefhumları yenidir hem de halkla doğrudan 
doğruya alâkası yoktur. Ferdî münasebetlerle, 
cemiyetle, gündelik hayatla alâkası ojlan ilimle
rin bir kısım ıstılahları âdi lügatlerdir. Hattâ 
ılûğat kitaplarında bunlar için «hıgat mânası 
budur, ıstılah mânası budur» denilir. Bizde bu 
iki cihet yani samimî dil ile ıstılah meselesi bir
birinden ayrılmamıştır. Binaenaleyh ıstılah ya
palım derken birçok lüzumsuz, yaşıyan kelime
ler zorla kaldırılmış ve yerlerine başkaları ko
nulmuştur. Fakat bunlar tutmamıştır. Halk 
kendi kendine kelime yapar ve biz onları seve 
seve kullanırız. Meselâ pek eskiden kullanılan 
«Gelişigüzel» kelimesi halktan gelmiştir ve seve 
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seve kullanılmıştır. Son zamanlarda «kaptıkaçtı» 
kelimesini kimse yadırgamamıştır. Bunlar halk
tan gelmiştir, «Gecekondu», da böyledir. Fakat 
âdeta hareketli resim gibi ifadeli olan bu keli
meler ne kadar güzel olursa Ojlsun bu yolda ilim 
ıstılahları yapılamaz. Istılah işi başkadır ve bu
nun yapılış yolu ve usulü de başkadır. Ben bu
rada bilhassa ıstılah yapmak istiyenler, yapan
lar dili duymalıdır. Bu kelime bulmak yalnız 
bilmek değil, biraz da duymak işidir, öyle keli
me vardır ki doğru gibi görünür de insan bunu 
beğenmez, çünkü hoşa gitmez. Birçok kelimeler 
vardır ki derin mânalara gider. Dili böyle müf
rit tasfiyeye götürmek, piyanonun bir oktav kâ
fidir diye klavyesini besitleştirmek gibi bir şey 
olur. 

Fazla rahatsız etmiyeyim. Bu hale göre biz 
burada bir hatayı tashih etmek vaziyetinde'yiz. 
Yapılacak şudur: Yeniden bir metin ortaya koy
maktansa, çünki bunun sonu gelmiyecektir, 
bizden sonra bir meclis gelecek ve «bunlar da 
doğru yapmamış diyeceklerdir.» Madem ki ha
tadır diyoruz bunu tashih kâfidir. Bunun için 
de sadece 1340 ve yahut 1924 tarihli Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu ekleriyle beraber olmak üzere 
meriyete geçirmek ve 1945 tarihli Anayasayı me
riyetten kaldırmak kâfi ve vafidir. Bu yapıldı
ğı takdirde ileride Anayasa tadili mevzuubahis 
olunca daha güzel, daha mükemmel Anayasa 
meydana getirilebilir. Geriye gitmek doğruya 
gitmek olunca irtica değildir, mâkul bir adım 
olur. Bunun gençler üzerinde fena bir tesir ya
pacağını zannetmiyorum. Nitekim Ulus Gazete
sinde ıgençler için müsabaka açılmış, okuyorum, 
çocuklar şurada konuştuğumuz gibi yazıyorlar. 
Pek nadir olarak Anayasada kullanılan kelime
ler gibi kelimeler kullanıyorlar. Ben meraklı 
bir adamım, gençlerin neşriyatını okuyorum, hep
si bizim konuştuğumuz lisanla konuşuyorlar, ya
zıyorlar. Uydurma kelimelere gitmiyorlar. Şu
nu da arzedeyim ki, lisan işleri ile meşgul olan
lar muhakkak ki memleketimizin yetiştirdiği, iç
timai sahada en sistemli kafa sahibi bir mütefek
kir olan Ziya Gökalp'tan bir manzume okuya
cağım. Bakınız o ne diyor: 

Lisanda sayılır öz; 
Herkesin bildiği söz, 
Mânası anlaşılan 
Lûgata atmadan göz. 
Uydurma söz yapmayız, 
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Yapma yola sapmayız. 
Türkçeleşmiş Türkçedir 
Eski köke tapmayız. 

' Açık sözde kalmalı. 
' frikre ışık salmalı. 

Müteradif sözlerden 
Türkçesini almalı. 
Yeni sözler gerekse 
Bunlarda uy herkese. 
Halkın söz yaratmadan 
Yolunu benimse de 
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Yap yaşıyan Türkçeden 
Türkçeyi incitmeden, 
İstanbul'un Türkçesi, 
Zevkini olsun yeden... 
Bilhassa: «Yap yaşıyan Türkçeden, Türkçeyi 

incitmeden» tavsiyesi (bize tam bir düstur olma
lıdır. Ne yaparsak dilimizi incitmeden yapalım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Oturuma on dakika ara veri-

vorum. 
Kapanma saati: 16,50 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,10 

BAŞKAN : BaşkanveMli Muzaffer Kurbanoğlu 

KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

BAŞKAN — Yıoklama yapılacaktır. 
(Erzincan seçim çevresine kadar yoklama 

yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluk var, oturumu açıyo

rum. Riyasete verilmiş bir takrir var, onu oku
tuyorum. 

T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 102 nci maddesinde zikrolunan 

«değişiklik» sözü mutlaktır ve müzakere edilen 
teklifi de içine almaktadır. 

Sözü geçen madde ile İçtüzüğün 146 ncı 
maddesine göre kabul nisabı tamsayının üçte 
ikisidir. Böyle hallerde müzakere nisabının da 
aynı olması hukuki ve mantıki bir zarurettir. 

Bu sebeple ben, tamüye sayısının üçte ikisi 
bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamıya-
cağı, müzakereye devam edilemiyeceği ve Baş
kanlık tarafından bildirilip tatbik edilen anla
yışın yanlış, olduğu kanaatindeyim. 

Devam eden yanlışlığın giderilmesi için, 
müzakere nisabı haJkkmda Büyük Millet Mecli
sinden şimdi bir karar alınmasını diliyorum. 

Tokad 'Milletvekili 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Demin Divanı Riyaset noktai nazarını arze-' 

derken tatbikattan da bahsettim. Takririn iyi 
anlaşılması mülâhazası ile ıbunun tatbikatını da 
ifade ettim. 1945 yılında Anayasanın dili tadil 
edilirken cereyan eden müzakerelerde müzake
re nisabının âdi nisap olduğu, ancak, maddele
re geçilmesi gibi tadil mahiyetini tazammun 
eden bir fiilde mutlaka üçte iki ekseriyetin sa
rahatine istinat etmek lâzımgeldiği içtihat edil
miş, bu ylolda tatbikat yapılmıştır. Bu itibarla 
demin ifade ettiğim bu tatbikat idi. Usul hak
kında müzakereler ,cereyan etti. Riyaset nok
tai nazarını, mütalâasını bildirdi. Usul mese
lesi böylece kapanmış oluyor. Arkadaşlarda 
tereddüt hâsıl olmaması için takrir sahibine 
takririni izah etmesi hususunda söz veriyorum. 

Buyurun Zihni Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokad) — Anayasamızın 

102 nci maddesinde, değişiklikten, bahsolunduk-
tan sonra, (değişiklikler ancak tamsayının 
üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilir,) denil
mektedir. Bu mevzuu halledebilmekliğiımiz için iki 
nokta üzerinde durmaklığımız lâzımdır. 

Birincisi; bu maddede sözü edilen (değişik
lik), ikincisi de maddede kabul nisabının tamsa
yısının üçte iki olarak gösterilmesine mukabil 
anüzakere nisabı hakkında sükût edilmiş olma
sıdır. Muhterem arkadaşlar, müzakere edilmek-
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te oları tasarının Anayasanın değişikliği oldu
ğunda tereddüt etmemek iktiza eder. Bu deği
şiklik, sadece dil Bakımından dahi olsa Anayasa
da bir değişikliktir. Değişikliği vâzii kanun, 
bâzı vasıflarla tavisif etmemiştir. Bu "itibarla 
maddedeki (değişiklik) sö^ü, mutlak olarak' kul-
lâtalâriıştır. Müzakere konusu olan değişiklik 
dahi burada kasdedilen değişikliğin şümulüne 
dâhildir. Şimdi 2 nci noktayı izah ediyorum : 
Madde, kabul nisabı olarak tamüye sayısının 
üçte ikisini şart koşmaktadır. Müzakere nisabı 
hakkında sâkittir, bir şey söylememiştir. 

Müzakere nisabı ne olacaktır? Muhterem ar
kadaşlar, daha önceki iki celsede Başkanlık 
mevkiini işgal eden Celâl Yardımcı arkadaşımız 
müzakere nisabının da kabul nisabının aynı ol
duğu kanaati ile hareket etti ve Büyük Meclis 
de o nisabın bulunmadığı mucip sebebiyle bu 
kanun tasarısını müzakere etmedi. Bugün Baş
kanlık Divanını işgal eden arkadaşımız Muzaf
fer Kürbanoğlu başka bir görüş ve anlayışla 
müzakere için, tamüye sayısının üçte ikisinin 
bulunmasına ihtiyaç olmadığını söyledi, mutlak 
çoğunluğun bulunmasını kâfi gördü. 

Büyük Meclis de buna göre hareket etmek 
zorunda kaldı. Sayın Muzaffer Kurbanoğlu'nun 
geçmişe ait tatbikat olarak zikrettiği hâdise, 
5.1 .1945 gününde vukua gelmiştir. O tarihte 
başkanlık mevkiini işgal eden Re^et Camtez, 
Muzaffer Kurbanoğlu'nun bugünkü anlayışına 
uygun olarak hareket etmiştir. Celâl Yardımcı 
ise, geçen günlerde başkanlık etmiş ve bu görü
şe zıt bir görüşle hareket etmiştir. O halde or
tada bir teamül yoktur. 5 .1 .1945 te Refet Ca
mtez arkadaşımız bir görüşe sahip olmuş, o gö
rüşe göre Anayasa tadiline ait müzakereyi idare 
etmiştir. Başkan, bahis buyurdular, okunacak-
tr, okununca görülecektir ki, bunda mucip bir 
sebep de zikredilmemiştir. 

Tekrar arzediyorum, o anlayışı haklı gös
teren, o anlayış için mucip sebep sayılacak tek 
cümle, tek kelime istimal edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; biz kanunlardaki 
boşluğu doldurmaya çalışırken, hukukun değiş-
miyen prensiplerinden, v akli ve mantıki zaru
retlerden istifade etmeye mecburuz. Bir he
yet ki, müzakere ettiği şeyi uygun görürse ka
bule yetkilidir, ancak o heyettir ki, onu müza
kere edebilir. Binaenaleyh kabul için muktezi 

nisap bulunmadıkça, heyet, onu müzakere da
hi edemez. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktai nazarı teyit 
eden bir misal zikredeceğim : 

Ağır ceza mahkemeleri üç kişiden müteşek
kildir, ittifakla karar verebileceği gibi çoğun
lukla da karar verebilir. Fakat üç kişilik heyet
ten iki kişi birleştiği takdirde karar verebili
yor diye üçüncüden istiğna edemez. Bu, müza
kere nisabının kabul nisabından fazla olduğu
nun bir misalidir. 

Hulâsa olarak arzetmek istiyorum : Kabul 
nisabı tamsayının üçte ikisi olduğuna göre mü
zakere eden heyetin mutlaka kabul nisabına sa
hip olması ve kanundaki kabul nisabını tahak
kuk ettirmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktaya daha te
mas ihtiyacını hissetmekteyim : Geçmiş celsede 
Başkanlık, bir görüşle, ve bu celsede ona zıt bir 
görüşle müzakereyi idare etmektedir. Bir kanun 
sarih bir hüküm ifade etmediği ahvalde umumi 
hükümlerden, hukuk prensiplerinden, nihayet 
akli ve mantıki zaruretlerden faydalanmak za
rureti vardır. Başkanlığın hareketi yanlıştır. 
Bir yorum mevzuubahis olduğu takdirde de Baş
kanlığın, Anayasanın bir hükmünü tefsir yet
kisine sahip olmadığı malûmdur. 

BAŞKAN — Refik Şevket Bey, takririn 
aleyhinde mi konuşacaksınız? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Heye

tin, şüphe yoktur ki, mevzu üzerinde durması 
için gayret sarfedildiği nispette ihtiyaçların be
lirdiğine misal teşkil eden bir vaziyet karşısın
dayız. Bu bakımdan arkadaşımız Zihni Betil'-
in noktai nazarına bendeniz tamamen muhali
fim. 

Kanun, nizamname, talimatname, bunlar 
kâfi gelmediği zaman tefsir, bu da kâfi gelmedi
ği zaman teamül ve nihayet emsal nazarı dikkâ
te alınır. Bu mesele de; Meclise "yeni gelmiş bir 
iş değildir. Mamafih üzerinde tetkikat yap
maya imkân bulduğum bir mesele olarak, 1340 
tarihinden beri birçok tadilâta mâruz kalan 
Anayasa müzakereleri esnasında tutulan yollar 
üzerinde tetkikat yaparak huzurunuza çıkmış 
değilim. Fakat tetkikat kendiliğinden zahirdir. 
Bir defa Anayasanın tadilâtında vâzıı kanun 
üçte ikiyi tasrih etmiş, yani umumi hükümler-
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den ayrı olarak hususi hüküm vaz'etmiştir. Eğer 
vâzıı kanun bu meselede maddenin tadili halin
de kabul edilmesi lâzımgelen, kabulü şart olan 
üçte iki de olduğu gibi müzakerenin de böyle 
biı*mısaba tâbi olacağını derpiş etmiş olsaydı 
buJıu tasrih ederdi. (Tamam sesleri) Sarahat ol-
mıyan yerde hükmü umumiye gidilir.) Düs
turuna ayak uydurmamız gayet tabiî bir zaru
rettir. (Bravo sesleri) 

Efendim, Celâl Yardımcı arkadaşımız af
fetsinler, şahsan bir hususu arzedeyim, Riyaset 
Divanında ayrı bir metot takip ediyorlar. Yani 
«Divan Kararı, Divanın görüşü» sözünü kendi
leri geldikten sonra duyduk? 'Halbuki Divan 
kelimesini telâffuz etmek için hiç olmazsa sa
ğında ve solundakilerin mütalâasını almak lâ
zım gelir. O Divanın kararı olmadan Divan ka
rarıdır diye ısrarda bulunması keyfiyetine T. 
B. M. Meclisi müzakeratında ilk defa tesadüf 
ediyorum. 

Arkadaşlar, eğer kendileri bu mesele burada 
mevzuubahis olduğu zaman usul hakkında söz 
istiyen arkadaşlara söz vermiş olsalardı, ken
disinin noktai nazarlarının yanlış olduğu, ya
hut o gün kendisinin bahsettiği Divan kara
rının yanlış olduğu meydana çıkar ve kana
atimce, iş hallonurdu. Nitekim şimdi bu mese
lenin müzakeresine vesile teşkil ettiği için Zih
ni Betil arkadaşımıza teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, Meclis Reisleri usule taallûk 
eden meslelerde, eğer nizamnamede sarahat var
sa milletvekillerine söz vermemek vaziyetinde 
bulunabilir. Sarih hüküm muvacehesinde «Söz 
vermiyorum.» diyebilir. Fakat rica ederim, söz 
verilmemesi salâhiyetini kullanan Celâl Yar
dımcı acaba hangi maddeye, hangi sarih hükme 
dayanmıştır? Bu kendi şahsi içtihadıdır. Madem
ki, kabulü veya reddi üçte iki ekseriyete 
muhtaçtır, o takdirde müzakeresinin de evlâ-
bittarik böyle olması lâzımgelir diye şahsi bir 
içt ihatk tesis yapmaları doğru değildir. Zihni 
Betil arkadaşımın eski misali kabul etmemek 
için yeni misali öne sürmesi de sakattır. Buna 
meydan veren Celâl Yardımcı'dır. Müzakere 
kapısı açılmış olsaydı bugün bu mesele ortaya : 

çıkmazdı. Onun için riyaset makamındaki ar
kadaşlardan rica ederim, meselenin halli için 
elzem olan radikal yolları açık bulundursunlar. 

Arkadaşlar, bir defa alelıtlak nizam nâmı- : 

na çıkan her müessese, her eser behemehal müş-
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külât müessesesi değil, teshilât müessesesidir. 
Bu Anayasa tadilâtı münasebetiyle bir arkada
şımız burada tahmin ediyorum yarım saat söz 
söyledi. Bir saat, iki saat de söyliyebilirdi. Bâ* 
zı Avrupa parlâmentolarında demokrasinin kö
tü misallerinden olarak muhalefete mensup bir 
hatibin yedi saat, onu takibeden diğer hatibin 
de yine o kadar konuştukları bir vakaadır. Böy
lece müzakere sabahlara kadar devam ediyor, 
bir netice almak imkânı güçleştiriliyor. Bu hu
susta dünya hukukçularının ve dünya siyaset
çilerinin eserleri vardır. Buna rağmen bu hali 
bizim gibi hüsnü telâkki eden memleketler de 
vardır. 

Büyük Millet Meclisinde Anayasa müzake
resi için 326 arkadaşı yerinde mıhlamaya im
kânı maddi ve hayati yoktur. Var mıdır1? (As
la sesleri). Binaenaleyh bu maddeyi koyan vâ
zıı kanun ancak maddenin kabulü için lâzım
gelen nisabı tesbit etmiştir. Yolksa bu yolda 
reyini kullanacak arkadaşları taciz etmek için 
hüküm koymuş değildir. Ben müzakerelerin 
bir safhasında bulunurum, sonra hâsıl olan 
bir zarurete binaen çıkarım. Zaruretleri de na
zarı dikkate almıyacak kadar kanun istibdadı
na milletlerin tahammül etmiyecekleri gayet 
tabiîdir. 

Arkadaşlar, Zihni Betil'in kullandığı bir 
ufacık kelimeden istifade ederek tenviri mese
leye lüzum görüyorum. Bizim tüzüğümüz der 
ki : «Bir meselenin tefsiri lâzımgeldiğd zaman 
tefsirin taallûk ettiği kanun hangi yollardan 
ve kanallardan geçmişse, hangi usullerden ve 
encümenlerden geçmişse, o encümen ve o usul
lerden geçer.» Halbuki hatırlamanız icabeder; 
Anayasanın tefsirine mütaallik tefsir talebi üç
te birle değil, tek adam tarafından istenebilir. 
Tefsir talebinin ret veya kabulü üçte iki ile de
ğil, tatbikatla teeyyüt etmiştir, hali tabiîde ol
duğu gibi tabiî ekseriyetle hallolunabilir. Bi
naenaleyh bir Anayasa tefsiri meselesinde dahi 
kolaylık göstermek yolunu tutan bir camiai ni
zamiye o maddenin müzakeresini mutlaka din
lemeye mecbur edecek kadar gayritabiî bîr taz
yik yapmaz arkadaşlar. Binaenaleyh beiıdeniz-
ce müzakerede; tadilâtın kabulü için îâzim'ge-
len üçte ikinin değil, hali tabiîde müzakere ce
reyan ediyormuş gibi ekseriyeti mutlakanni kâ
fi geleceği kanaatindeyim. Zihni Betiil arkada
şımızın takririnin reddi ile zaten bu müspet ne-
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ticenin hasıl olacağını zannediyorum ki; heye
ti muhtereme kanaat getirmiştir. 

oBA§KAN — Ziya Teflmen, siz takririn, aley-
h M e mi, yoksa tehindesmi söz istiyomınnz? 

f ZÎYA TERMBN (Kastamonu) — Bendeniz 
tdÛerMn aleyhinde^ Refik Şövket Beyden önce 
söz î̂sföfrnişitim. 

BAŞKAN — SÖz istediğinize dair gelen kâ
ğıt, Refik Şevket Beyden sonradır. Aleyhte 
söz istediğinize göre, aleyhte konuşma yapılmış
tır, size söz veremiyeceğim. 

Zihni Betil Bey, takririniz hakkında izahat
ta bulundunuz ve bu mesele haJkJkındâki noktai 

' nazarınızı ifade ettiniz. Tekrar bunun için mi 
söz istiyorsunuz? 

ZİHNÎ BETÎL (Tokad) — Refik Şevket in
ce 'nin önergem aleyhinde konuşması üzerine, 
mütemmim olarak izahat vermek lüzumunu his
sediyorum. (Konuştu, olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Yüksek 
Meclisin hareketi fikirlerinizin vuzuh ile anla
şıldığını göstermektedir. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokad) — ihsası rey ede
mezsiniz, böyle konuşamazsınız. Meclisin tema
yülünü nereden anladınız? Meclisin temayülü 
ancak reyle tezahür eder. 

BAŞKAN — Eğer böyle anlaşılmış ise ben
deniz sözümü geri alıyorum. Zihni Bey müza
kerelerin selâmeti bakımından Riyasete yardı
mınızı istirham 'ediyorum. 

ZÎHNÎ BETlL (Devamla) — Meclisin tema
yülünü hangf hareketinden hissettiniz? (Sol
dan : Gürültüler, «her hareketinden, reye» sek
leri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, şimdi Zihni 
Betil Bey usul hakkında ve takriri hakkında mü
temmim malûmat vermek istediğini söylüyor. 
Reye arzetmeye ihtiyaç yoktur. Israr ettikljeri 
takdirde Yüksek Meclisin reyine müraeaat et
mek tabiîdir. Israr ediyor musunuz? 

ZİHNÎ BETlL (Devamla) — Ben önerge 
sahibiyim. 

Refik Şevket ince'nin önergem hakkındaki , 
mütalâalarına karşı mütemmim malûmat ver
mek ihtiyacını hissetmekteyim. Söz verilmesini 
rîcö ederim. 

BAŞKAN — Zihni Betil, takriri üzerinde 
izahat verdikten sonra tekrar Yüksek Meclise 
nfütfemmîm mafümat vermek iliyor. Kendisine 
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söz verilmesi hususunu reyinize arzediyörum: 
Kabul edenler... 

FERÎD MELEN (Van) — Söz verilmek ikti
za edsr. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ttizüğ&n sa
rahatine binaen reye arzediyörum. Refik Şeviteft 
ince'nin izahatından sonra benim fikirlerim 
anlaşılmamıştır, fikirlerimi daha iyi anlatabilmek 
için söz istiyorum, diye ısrar etmektedirler. Tü
züğün sarahatine göre bunu reyinize arzediyö
rum: Zihni BetiPe söz verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Reddedimiştir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı Bey söz iste
miştir.. (Gürültüler) 

CELÂL YARDIMCI (Ağcı) — Refik Şevket 
Beyin şahsıma olan.. (İGürültüler) 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı, Refik Şevket 
ince'nin kendisine sataştığını ifade ettiler... 
(Sataşma yok sesleri) Riyaset Makamı sataşma 
olmadığı kanaatindedir. Celâl Bey ısrar ediyor 
musunuz 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, ıs
rar [ediyorum çünkü Refik Şevket Bey bugünkü 
müzakeratta mevzuun dışına çıkarak benim bu 
iş için geldiğimden beri ne şekilde hareket et
tiğimi belirterek beni Meclisin huzurunda kü
çük düşürecek şekilde beyan ve ifade etmi§tir.v 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı kendisine sata
şıldığı için söz verilmesini istemektedir. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Söz verilmesi kabul 
edilmemiştir. (Gürültüler) Müsaade buyurun. 
Zihni Betil Beyin... 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Zihni Betil Bey usul hakkında 
bir takrir verdi, takririni izah etti, bir arka
daş da bu takrir aleyhinde konuştu. Şimdi mü
saade ederseniz reye arzedeceğim. Fakat bun
dan evvel takriri tekrar okutuyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Reis Bey, 
söz istiyorum, üzerinde konuşacağım. 
(Tokad Milletvekili Zihni Betil'in önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — önerge reye konulmadan, evvel 

Kemal Türkoğlu takrir üzerinde konuşacağım 
sarahaten beyan etti. Kendisine ,söz veriyorum. 
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KEMAL TÜRKOĞLÜ (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar; Anayasanın dilinde yapılacak 
değişiklik dolayısiyle yüksek huzurunuzda, 
usul hakkında bir konuşma açılmış ve bir- muh
terem arkadaşımız bu hususta bir önerge ver
miş bulunmaktadır. (Gürültüler). 

önerge sahibi önergesini müdafaa etti. Bir 
milletvekili de aleyhinde konuştu, üzerinde 
konuşmaya da bir milletvekilinin haıkkı oldu
ğu için, muhterem Başkanımız bendenize söz 
verdiğinden' dolayı bendeniz huzurunuzu işgal 
etmiş bulunmaktayım. (Gürültüler, esasa gel 
sesleri). Eğer bendenize söz verilmemiş olsay
dı, sizleri rahatsız etmiyecektim. (Gürültüler). 

Muhterem arkadaşlar; eğer, müzakereyi ha
kikaten kısa kesmek istiyorsanız müsaade bu
yurun da fikrimi bir dakika içinde hulâsa ede
yim. (Gürültüler>. Bu gürültüler devam etti
ği müddetçe kürsüde kalacağım. 

BAŞKAN — Kemal Bey; devam edin. 
KEMAL TÜRKOĞLÜ (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar; bu konuşmalardan şu nok-
.ta tezahür etmektedir : Gerek Anayasa ve ge
rek İçtüzüğümüze göre tâyini gereken Mecli
sin müzakere nisabı ile karar nisabı üze
rinde Muhterem Heyetiniz arasında bir fikir 
ayrılığı bulunmaktadır. Gerek umumi mevzu
larda, yani kanun müzakerelerinde, gerekse 
Anayasanın müzakeresi'nde müzakere nisabı ve ka-
Bar nisabı, Anayasada ve İçtüzükte sarahaten, gös
terilmemiştir. Anayasanrun! 102 ne i maddesi Ana
yasanın tadili hususunda yalnız karar nisabın
dan' bahsetmektedir. İçtüzükte müzakere nisa
bı yani Meclisin toplanabilmesi için lüzumlu 
ekseriyetten de bahis vardır. Fakat hangilerin
de karar nisabı, hangilerinde müzakere nisabı 
aranır maalesef sarahaten anlaşılamamaktadır. 
Bu sarahat olmadığı hallerde kanaatimce Mec
liste müzakere nisabı için en az karar nisabını 
aramak lâzımdır. Bâzan karar nisabı tamamen 
müzakere nisabından ayrıdır. Bir defa Mecli
sin toplantısını alalım. Meclis hangi ekseriyet 
adedinde toplanır'? Adedi müreffehin yarısından 
bir fazlası olmadıkça müzakere açılamaz. Bina
enaleyh Meclisin umumi olarak müza'kere nisa
bı tesibit edilmiş bulunmaktadır. Karar nisabı 
ise bundan tamamen ayrıdır. Adedi mürette-
ıbin yarısından bir fazlası Mecliste olduğu tak
dirde müzakere açılır. Fakat müzakere mevzuu 
olan mesele hakkında karar lalmak için mevcu-
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dun yarısrn'dan bir fazlasının iltihakı kâfidir. 

Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adedi 
mürettebi 487 ise 244 kişi ile Yüksek Meclisi 
toplamak ve müzakereyi açmak 'mümkündür. 
Meclis her hangi bir kanunu ,244 kişinin yarı
sından bir fazlası olan 123 kişi ile kabul edebi
lir. O halde Mecliste bâzı hallerde müzakere 
nisabı ayrı, karar nisabı ayrıdır. Fakat Ana
yasada bu hususta maalesef sarahat mevcut 
değildir. Anayasanın tadili hususunda karar 
nisabından bahsetmiştir, müzakere nisabı mev
cut olmadığına göre burada da karar müzakere ni
sabını aramak lâzımdır diye de düşünülebilir. 
(«Bu kanaat yanlış» sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
Kemal Bey, devam ediniz. 

KEMAL TÜRKOĞLÜ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşımız Refik Şevket İnce buyurdular 
ki; «Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı salo
nunda şu kadar adedi çivi gibi tutmaya imkân 
var mı?» Arkadaşlar, Anayasanın istediği şey, 
şahısların çivili olarak tutulması değil, ekseriyet 
adedinin burada çivili olarak tutulmasıdır. Evet, 
nisap daima mevcut olmalıdır. Muhterem zevat 
içeriye girer, çıkar fakat kararda da nisap şart-
tıi', müzakere nisabı da şarttır. 

Şimdi, şu nokta tezahür ediyor ki, Yüksek 
Mecliste bu hususu temin eden.bir kanaat ve ka
rar mevcut değildir. O halde sarahat yoktur. 
Emsal ve teamül de mevcut değildir. Bugüne ka
dar yanlış tatbikat yapılmıştır. (Gürültüler) Bu 
bir tefsir mevzuudur. Her hangi bir karar alma
mız doğru değildir. Anayasanın 1Ö2 nci madde
sini tefsir etmek lâzımdır. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Nesini 
tefsir edeceksin? 

KEMAL TÜRKOĞLÜ (Devamla) — 102 nci 
maddenin tefsiri lâzımdır. 

BAŞKAN — Kemal Bey, müddetiniz dolmuş
tur. 

KEMAL TÜRKOĞLÜ (Devamla) — Bugün
kü müzakereyi burada kesip tefsir yoluna gitmek 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, Zihni Betil Bey tara
fından verilen önerge, üçte iki ekseriyetin mut
lak bir ifade ile müzakere nisabında da tatbik 
edilmesi gerektiği noktai nazarını ifade etmekte
dir. 

Yüksek Meclisin, müzakere nisabı için üçte iki 
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ekseriyet lâzım mıdır, cfesü midir kararından 
evStel bu takririn kabul edilip edilmediğini, da-
ha doğrusu bu takrirde İfade edilen hususun lâ-
zifo olup olmadığı hususunu reyinize arzedece-
ğİm. (Anlaşılmadı sesleri) 

"'Müsaade buyurun terkar ediyorum: Anayasa
nın tadili hususunda müzakere nisabının üçte iki 
ekseriyetle olması icabettiğine dair Yüksek Mec
lisin karara varıp varmıyacağını reyi âlinize ar-
zedeeeğim. Yani takriri reddettiğiniz takdirde 
üçte iki ekseriyete müzakere nisabı için lüzum ol
madığını ifade etmiş olacaksınız. Bu itibarla 
takriri* oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Müzakereye devam ediyoruz. Halide Edib 
Adıvar, buyurun. 

HALÎDE EDÎB ADIVAR (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar, bugün müzakeresine devam 
edilen mesele ne şahıs ne parti ne de Meclis me
selesidir. Bu bizim millet olarak çok hayatî ve 
mânevi bir meselemizdir. Şahıs meselesi olamaz, 
çünki her hangi şahıs ne kadar büyük olursa olsun 
hattâ bütün gelmiş ve geçmiş dâhilerin fevkında 
ilâhi bir kudreti olsun bir millete eğer kendi arzu
suna uygun bir dil vermek isterse o millet ve mem
leket modern bir Babil Kulesi vaziyetini gösterir. 

Çünkü aziz arkadaşlar;. dil, her yaş ve baş
taki fertlerin fikir, ilim, sanat erbabının yarat
tığı kelime ve terimlerin aynı kazanda kaynata
rak vücuda getirdikleri canlı bir terkiptir. Bu 
terkibi karıştıran ve bozan her hangi hareket, 
o milletin kendisinin içinde bâzı karışıklıklar 
vücuda getirebilir. Çünkü milletler her hangi 
felâketi zamanla, ruh kuvveti ile defedebilirler, 
ondan kurtulabilirler. Fakat dilleri anarşiye uğ
rarsa, aralarında hâsıl olacak anarşi, anlaşmaz
lık, perişanlık çok feci birşey olur ve bunun 
önüne geçilebilir mi, bilmiyorum. 

Bu bir meclis meselesi de değildir aziz arka
daşlar. Parlâmentoların anası dîye yâdedilen 
bir memleketin bir sözü vardır, Parlâmentolar 
her şeyi yapar, fakat kadını erkek, erkeği ka
dın yapamaz der. (Gülüşmeler, alkışlar). 

Bu cümleyi kendi parlâmentomuzun koridor
larında da bâzı arkadaşların tekrar ettiğini işit
tim. Bu cümlenin hariçteki memleketlerde biraz 
yanlış anlaşıldığını zannediyorum. Bunu eğer 
tefsir etmek istersek bu parlâmentonun en ha
kiki salâhiyet hududunu çizer. O salâhiyet ta
biî ve uzvi olan şeyin Önüne geçemez. 
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Aziz arkadaşlar, tabiî, uzvi ve müşterek bir 

tekâmülün neticesiyle vücuda gelen dil, hiçbir 
kanunun ahkâmına tâbi olamaz. Kanunla onu 
değiştirmek ve bozmak imkânı yoktur. Maa-
mafih 1945 de böyle bir hareyet, yani dile. de 
temas eden, dille de uğraşan bir teşebbüs, Ana
yasa dili diye birşey yapılmış idi. Bu mesele
ye temas ederken size küçük bir hâtıramı nak
letmek istiyorum. Müsaade •ediniz. 

İki sene evvel Iskoçya'da muharrirler kong
resinde bulunduğum esnada 15 senedir görme
miş olduğum ve vaktiyle tanımış bulunduğum 
çok tanınmış bir mütefekkir ve muharrir yanı
ma geldi ve dedi ki; Orwel 'in 1984 isimli bir kita
bı var, bir roman var okudun mu? Halide dedi. 
Görmemiştim. Ben bunun üzerinde çok durdum 
ve sordum, nedir, niçin bu sizi alâkadar ediyor, 
dedim. Dedi ki ; totaliter rejimin en kudretli ve 
en orijinal bir şekilde ifadesi bu eser içindedir. 
Eser 1984 te komünist ve totaliter bir ingiltere 
tahayyül eder. Orada ilk defa olarak bir rejimi 
dil meselesine karıştığını ve karışmanın ne ne
tice verdiğini anlatıyor. Orada New Speak, 
yeni dil isimli bir şey icadediyor. Tabiî bununla 
da kalmıyorlar, kurumlar falan vücuda getiri
yorlar. O milletin geçmişte ne kadar büyük eser
leri varsa, bilhassa klâsikleri varsa, hattâ on
larla da kalmıyarak, gazeteleri, bütün doküman
ları ne varsa bunları yeni dile. tercüme ettiriyor 
ve ondan sonra kalan ne varsa, yani eskileri 
yaktırıyor. Bu hareketi ile o rejimin mazi ile 
olan irtibatını bıçakla keser gibi kesip atmak is
temiştir ve ancak bölye olabildiği zaman bir 
rejim, totaliter bir rejim, milleti tamamiyle 
kendi mahlûkları haline sokabiliyor,. Aksi tak
dirde, ne kadar uzun sürerse sürsün bu gibi re
jimler yuvarlanıp gidiyor.' Çünkü milletlerin 
değil - ruh denen bir hususiyetleri, mânevi kud
retleri vardır. Onu tamamiyle ortadan kaldır
madıkça. Sonra o bir tek rejimi, iyi dahi olsa, 
bütün ömürlere tâbi kılmak imkânı yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, birinci içtimaımızda bu
lunmadım. Fakat konuşmaları gazetelerden çok 
dikkatle takip ettim. Bugün de benden evvel iki 
arkadaşımız konuştular. Bunlara biraz "temas et
tikten sonra kendim âcizane bâzı şeyler söyle
mek istiyorum. Fakat üzerinde uzun dumııya-
cağım. Çünkü benim söyleyebileceğim lâfları bu 
arkadaşlar benden çok iyi söylemiş bulunuyor
lar. Evvelâ bu Anayasa dili teklifine muhalif 
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olan bütün arkadaşların fikrine hürmet ederim. 
Bilhassa her zaman alâka ile nutkunu dinledi
ğim ve samimiyetine çok inandığım Barutçu ar
kadaşımız : 1945 te böyle bir hareket yaptık, 
yani dile müdahale ettik siz de bu prosedürü, 
teamülü takip etmeyiniz, bunu bırakınız Anaya
sa değişmeleri olduğu zaman buna devam edebi
liriz, demişlerdir. Bu demektir ki, burada, daha 
başında dediğim gibi, her hangi partiden ve 
bizim, İngiliz'lerin aeaip mahlûk dedikleri, 
müstakiller de dâhil, (Gülüşmeler) bu meselede 
yalnız mevzuun, esasın ehemmiyeti vardır. Onun 
haricinde pekâlâ yürüyebiliriz, hep beraber iş-
liyebiliriz. 

SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Direni
yorum, direniyorum. 

HALİDE EDİB ADIVAR (Devamla) — 
İkincisi; çok muhterem Sadri Maksudi arkadaşı
mız buna muhalefet etmiştir. Onların muhalefe
tine kemali hürmetle eğilirim. Yalnız; bir cümle 
sarfetmişler ki, o cümle beni düşündürdü. Diyor
lar ki bu teklifi getirmekle Atatürk inkılâpları
na hıyanet ediyorsunuz. Bu unutkanlık olabilir. 
Fakat bunu bir siyasi taktik diye de telâkki 
ediyorum... 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Damlı
yor Atatürk, bunlar görüşülmesin diye. 

HALİDE EDİB ADIVAR (Devamla) — 
Çünki bunlar, biraz düşünen hattâ düşünmiyen 
dahi canla, başla bu inkılâplara bağlı olanların 
zihninde bir tereddüdü uyandırabilir. Bu iyi bir 
şeydir. Gençliğimiz Atatürk 'ün hâtırasına çok 
kuvvetle bağlıdır, heyecanlıdır. Yani bunlar ha
rekete gelir, şöyle yapar, böyle yapar şeklinde 
bir ifade sezilebilir. Fakat itiraf ediyorum ki 
böyle bir şey kasdetmiş değillerdir. 

Sonra; aynı zamanda Muhterem Sadri Mak
sudi ve bâzı gazteler dil inkılâbı, dil inkılâbı 
diye.bir şeyler soyuyorlar. Sadri Maksudi dil in
kılâbı,,şapka inkilâibmdan büyüktür, dediler. Şim
di şa,pka inkılâbının çok büyük bir şey olmadığı
na ben de inanıyorum. Yani şunu demek istiyo-

. rum ki başımızın üsüne ne koyarsak koyalım, en 
mühim .olan. ş^y, kafamızın icindekidir. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — 
,Bunım zarfı da lisandır. 

HALİDE EDİB ADIVAR (Devamla) — 
Mamafih bu da lüzumlu bir, şeydir. Biliyor
sunuz ki, 100 sene evvel İkinci Mahmut zama-
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nında fese doğru gittik; şimdi şapkaya doğru 
gittik. Ama şapka bizi Garplı, fes Şarklı yapar, 
bunların hepsi doğru değildir, mühim değildir. 
Yalnız bir kelimelerine, müsaadeleriyle, bir tâ
birle itiraz edeceğim; benim şahsi görüşümdür, 
af buyursunlar. Dilde inkılâp olamamıştır, harf 
inkilâbı olmuştur. Dil tekâmül eder, inkılâp et
mez kanaatindeyim. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). Belki kelimeyi başka başka ele almamızdan 
neşet ediyor, fakat bilirsiniz ki Büyük Fransız 
İnkılâbı denir, fakat o ihtilâldir. İnkılâp dediği
miz zaman, bir şekli alır, değiştirir, onun yerine 
başka bir şekil korsunuz, inkılâp dediğimiz za
man, meselâ lâyikliğe gittiğimiz zaman, kanunun 
ruhunda, dinde, adalet mefhumunda yepyeni bir 
anlayış kabul etmişizdir. Fakat dilde öyle de
ğildir. Burada doktorlar vardır, yanlış yaparsam 
beni af etsinler, âni tekâmül diye bir tâbir var
dır, doktorlukta, evolution brusque, bunu, bizim 
anladığımıza göre, doktorların söylediklerine gö
re bu bir hastalık alâmetidir. Binaenaleyh dilde 
inkılâp değil, tekâmül vardır. Bu tekâmülün ma
zisi vardır. Cezmi Türk arkadaşımız da buna te
mas ettiler, bu, devam etmektedir ve etmiştir 
herşeye rağmen arkadaşlar. Demek ki, Ata
türk 'e karşı burada bir hürmetsizlik yoktur, in
kılâplara karşı da bir hürmetsizlik yoktur. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Te-
cahül vardır. 

HALİDE EDİB ADIVAR (Devamla) — Bu
nun içindir ki, bu mesele üzerinde azıcık dur
mak icabedecektir. 

Dil Kurumu, bu tasarının huzurunuza gel
mesi münasebetiyle mühim bir beyanname neş
retti, hepimize lütfen gönderdi. Evvelâ beyan
namenin sonunda gayelerimiz arasında bir fark 
olmadığını söylemesi beni çok memnun etti. Esa
sen Dil Kurumunun çok tenkit ettiğimiz işleri 
olmakla beraber bu kurum, milletin, men-.leke-
tin irfanına çok hizmet etmiş bir müessesedir. 
Bundan dolayı kendilerine minnettarım. Yalnız 
realiteye uymıyan bâzı bariz noktaları vardır 
ki, onun üstünde müsaadenizle biraz durmak 
isterim : Bu bariz noktaları sırasiyle sayıyo
rum : Âciz kanaatime göre. Diyorlar ki, tabiî 
olduğu gibi cümleleri almadım, ne ifade ettik
lerini huzurunuza getiriyorum, «ömürlerini ta
mamlamış kelimelerin yeniden kanunun met
nine alınması, dilimizin gelişmesine engel olur.» 
Acaba Dil Kurumu «ömürlerini tamamlamış» 



kelimelerin hangisi olduğunu, hangi muha
keme ve ölçüye dayanarak söylemektedir. 
Onlarınyeripe getirdiğimiz kelimelerin bâ
zıları bizim aramızda ' henüz doğmamış keli
melerdir! Eğer her hangi bir Anayasal o mem-

; lek-ette mütemadiyen yeni yaşamaya: başlıyan 
:dile uydurmamız - bilirsiniz ki, hakikaten dün
yanın (her yerinde dil tekâmül etmektedir, hat
tâ uydurma kelimeler şok güzel uydurma keli
meler uydurulmaktadır, - icabederse o vakit 
Anayasayı her yirmi senede bir, her yirmi beş 
senede bir değiştirme cihetine gidilirse ne tuhaf 
bir vaziyet hâsıl olur?. 

İngiltere * Anayasasından bahsedeceğim, o 
büyük ferman Mağna Carta'dır, Lâtincedir. Ge
çen gün bir ingiliz tarihçisi ile konuşuyordum, 
dediki; bizim Anayasamız, yazılı bir Anayasa
mız yoktur. Filvaki Meclisten çıkmış kanunları 
vardır, bu kanunlar o zamanın diline göre ya
zılmışlardır. Esas olan şey onun çok devamlı 
kalması ve devam etmesidir. Ayni şey Amerika 
Anayasası için de söylenebilir: Bu, bizden eski
dir, 200 seneliktir, 18 nei asırda hazırlanmış ve 
iki # yffe seneden beri bir tek kelime değiştiril
memiştir. Amerikalıların dilleri de tam tngiliz-
lerinki gibi değildir. 20 senede, 25 senede de
ğiştirdiklerini, güzej veya çirkin, yaptıklarını 
Amerika'da bulunmuş olanlar ve Amerika'da 
yaşryanlar görür. Binaenaleyh bu sabit olan bir 
şeydir, kalır. 

İkinci itirazları: Bariz olan itiraz, Dil ku
rumunun değiştirilen yahut değiştirilmesi ge
reken kelimeler hakkında ilim kurullarına da
nışmak ieabeder. Amenna... Fakat 1924 Anaya
sasını hazırhyanlar bunu yapmamışlar mı aca
b a ! Sonra dili yaratanlar'halk ve sanatkâr ve 
tHm adamları olduğuna göre hangi kelimenin 
ölü, yahut hangi kelimenin can çekişmekte ol
duğunu bir ilim heyeti acaba daiına tesbit ede
bilir mi?. Size sorarım. 

'Aziz arkadaşlar, felsefe âlimi, tıp terimi ko
yabilir-mi? Tıp âlimleri kalkıp hukuk terim
leri yapabilir mi?. Binaenaleyh demin <de arzet-
tiğim gibi* bu öyle bir tertip-;ir ki, dil için he
yeti umumiyesi üzerinde kısas yapamazsınız. 
Terimler için yaparsınız. Bâz an artistler yeni 
yeni kelimeler söylerler. Pek uzatmak istemiyo
rum, yalnız bir misal vereceğim. 

İngiltere'de de bizde olduğu gibi zaman za
man Anglo-Sakson'a dönelini gibi fikirler or

taya-atılır. Bunlar arasında Şekispir zamanın
da ismi esle başlıyan Spenser isminde eser ya
zan dâhiler vardı. Bu adamın sanat kudreti o 
kadar büyük oldu ki, o devirde 19 JICU asır so
nuna* kadar sanat, resim mektepleri yaratmıştır. 
Fakat ona rağmen bu adam yeni kelimeler ya
rattığı halde bir tanesi bile tutmuş değildir. Bi
naenaleyh bir büyük sanatkâr, büyük âlim li
sana bir kelime atar, fakat tutar veya tutmaz. 

Üçüncü sordukları şey; Dil Kurumunun yaşı-
yan dil yaşlıların, yeni neslin dilidir. 

Arkadaşlarım; dil, bir milletin sanat, ilim 
ve fikir ifadesi olduğuna nazaran acaba burada 
yaş ve baş bahis mevzuu olabilir mi? Bugün si
ze tecrübeme dayanarak söyliyebilirim ki, 15 se
ne Üniversitede belki binden çok fazla talebe 
ile temas ettiğim zaman gençlerin birçoğu,- bel
ki ahengini beğendikleri için, eski kelimelere 
hocalarından daha çok bağlı idiler."Hocaları ise 
belki kendi devrinde yanlış olarak, belki ahenk 
hissi olduğu için, ben takatukayı çok severim, 
bâzı yeni kelimeler kullandığım zaman, siz de mi 
hocam, yani sen de mi Brütüs gibi, yüzüme ba
kar dururlardı. Fakat şunu söyliyebilirim ki; 
bunların hiçbirinde dil meselesinde bir Mec
lis müdahalesi caiz değildir ve olmıyacaktır di
ye tasavvur ediyorum. 

. Dil Kurumunun beyannamelerinde - belirt
tikleri 4 ncü bariz nokta şudur: «Arap$a*re iFars-
çaya doğru değil Türkçeye doğru gidelim.» Di
yorlar. Ona da âmenna. Fakat vaktiyle, dilimize 
malolmuş kelimeleri acaba kökünden söküp ata
bilir miyiz? Atamayız. Vaktü zamaniyle bütün 
Müslüman Şarktaki Müslümanlarla beraber, di
nin irukukan menbaı olan Araplara doğru git
tik. Çok teessüf ederim ki, Kuranı çok erken ter
cüme etmedik. Bunun hatasını işte bu dil ka-
rışıkhğiyle çekiyoruz. Aynı zamanda Şarkın bü
yük klâsiklerini vücuda getiren iranlıların 
klâsiklerini de aldık. Fakat bunları almakla ne 
Acem ve ne de Arap olduk. Aynı asırda, bu gibi 
klâsikler ve mefhumlar kendi dillerinde olma
dığı îçln, ingilizler, Fransızlar ve diğer Garp 
milletleri dahi bunları Yunan ve Lâtin dille
rinden almışlardır. Hattâ Fransızların bir ara
lık dili Fransızca değildi. Çünkü Normanlar is
tilâ etmişti. Bizim de biliyorsunuz, Osmanlı 
Türklerinden evvel resmî dilimiz bir aralık Fars
ça olmuştu. Fakat bu milletler ne Lâtin oldu
lar, ne de Yunan. Mamafih şunu da itiraf et-
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mek isterim ki, Arapça ve Acemeeden aldığımız 
kelimeler biraz dilimizi ağdalaştırdı. Buna kar
şı olan reaksiyonu da aziz arkadaşlarım bilirler. 
Çok eski zamanlardan beri görürüz. Hepimizin 
hâtırmdadır, Şeyhülislâm Yahya Efendi za
manında, bir taraftan Farsça ile yazılar neşre
dilir; diğer taraftan Türkçeyi muhafaza etmek 
istiyen bir hareket de olur dururdu. Yine inanı
yorum ki, bugün teknik sahada çok ileri giden 
dünyadan, Fransızca, İngilizce ve Almancadan 
birçok kelimeler almak durumundayız. Fakat 
dikkat edelim, fazlaca kelime almak suretiyle 
Arapçada düştüğümüz hataya düşmiyelim. Maa
lesef bir zamanlar buna doğru da düştüğümüzü 
gösteren alâmetler yok değildir. Lâzım olan terim
leri alalım; kelimeler bâzı kere kendi kendine 
gelir. Dünya milletleri arasında alış veriş yalnız 
iktisadi sahada değil, manevi sahada, dil saha
sında, fikir sahasında, birçok sahalardadır. Vak
tiyle bu alış verişi biz Araplarla, Acemlerle 
yaptık; yine bu yol kesilmiş değildir. Fakat bu
gün de Garplılarla her sahada alış veriş yapıyo
ruz, lâkin onları tam bir şekilde taklit etmeye 
hiçbir niyetimiz yoktur. 

Her halde dil, yazılan bir Anayasa nokta
sından en ziyade hukukçuların işi olsa gerek
tir. Çünkü hukuki terimler haricindeki diğer ke
limeleri millet kendisi yapar, yuğurur, meyda
nca atar. Ancak, Hukuk sahası ile alâkalı bü
tün terimleri hukukçulara bırakmak icaibeder. 

Sonra arkadaşlar, her dil yeni es'ki, yabancı 
yerli birtakım kelimeleri içine alır. Dünya
da alış verişin sade iktisadi sahada olmadığını 
söyedim. İnanın ki ; eğer başka bir dil dahi al
sak, yeni bir dil diye, Şarktan, Garptan yeni 
bir dil dahi getirsek, o dil de zamanla mutlak 
değişecek, tekâmül edecek ve başka bir şekle gi
recektir. 

Aziz arkadaşlar, hepimiz bugün maalesef 
bir çıkmaz içindeyiz. Sizi temin ederim ki; ay
larca uykum kaçmıştır: Acaba, hiç de bir Mec<-
lise, bir parlâmentoya taallûk etmiyen bu dil 
meselesini ele almakla doğru mu yaptık, yan
lış mı yaptık, diye düşünmüşümdür. Fakat bu 
nun üzerinde epepyce uzun çalışılmış, bir şeyler 
meydana getirilmiştir. Ve bu tasarı da ne geri
ye tamamiyle dönmek, ne de yepyeni bir şey 
yapmak iddiasında dağildir, ikisi ortası bir yol 
tutulmuştur. Bâzı çok aykırı gelen kelimeleri 
değiştirip huzurunuza getirmek istenmiştir. Bu

na karşı Muhterem Heyetinizde iki cereyan gör
mekteyim : 

Birincisi : « Anayasa dilini bir Meclisin de
ğiştirmeye hakkı yoktur. .Bu hata, vaktiyle 1945 
te yapılmıştır. Fakat bunu aynen tekrar eder
sek yine aynı hataya düşer ve bir anane teşkil 
etmiş oluruz » fikrinde olan, arkadaşlarım 1340 
yani 1924 senesi metnine dönelim demektedirler. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, Cezmi Türk ar
kadaşım çok güzel, çok faydalı şeyler söyledi
ler. Cezmi Türk, cidden çok güzel Türkçe ko
nuşuyorlar. Ta eski zamanlara giderek, yeni 
zamanları da alarak bize biraz edebiyat dersi 
verdiler. Kendilerine 'bu hususta minnettarız. 
Biz de bir şeyler yapıp getirmek istedik; fakat 
bu da birincilerin iddiası kadar mantıki değil
dir. Cezmi Türk'le tamamen hemfikrim. Çün
kü kendileri « ruh itibariyle bir demokratik Ana
yasa yapmış değiliz. Binaenaleyh, dile de karışa-
mıyacağımıza göre bunu bırakalım, ilerde Ana
yasada ister istemez değişiklikler yapmak lâ
zımdır, o zaman buna bakarız » diye bir cere
yanın tercümanı olmaktadırlar. 

Maamafih ben kendim bâzı kelimelerin bu
gün değişmesine, bâzı kelimelerin de değişme
mesine taraftarım. Meselâ Anayasaya o kadar 
bağlıyım ki, aziz arkadaşlar, bütün milletle be
raber Kurandan sonra Anayasayı işittim. Bun
da hisisî bir bağlılık vardır. Fakat siz buna bir 
sanatkâr hissi deyiniz ve buna ehemmiyet 
vermeyiniz Sizden beklediğimiz aziz arkadaşlar, 
Halk Partisi, Demokrat Parti, öteki küçük bir
kaç tane parti (Gülüşmeler)... Bunların hepsi 
beraber olsunlar, elele versinler, bizi dilin gir
miş olduğu bu anarşiden kurtarsınlar. Buraya 
çıkıp şu kelime daha iyi, öbürü daJha iyi diye, 
münakaşalar yapmasınlar. Onları üniversitele
re, muharrirlere, sanatkârlara, ilim adamları
na bıraksınlar. Anayasa dilini en mükemmel 
şekle sokma hususunda hukulkçularla birlikte 
bir şey yapsınlar. Yani Anayasada değişiklik 
yapıldığı zaman 1924 e de gidilse onu hukukçu
lara yaptırsınlar. 

Sabrınıza teşe'kkür edip ayrılırken bir kü
çük şey daha söyliyeceğim : Bir Amerikalı hu
kukçu, kendi Anayasasını hiç »değiştirmemiş 
olduklarına işaret ederken dedi ki : «Bizim 
Anayasa Jefferson gibi büyük adamlar zama
nında yazılmış, hiç de hukukçular tarafından 
yazılmış değildir.» Ve sonra durdu, «belki de 
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biraz iyi olmuştur» dedi. (Gülüşmeler). Çün
kü bu halka malolmuştur. îşte bundan dolayı
dır ki tadilâtiyle beraber Anayasayı yaptığınız 
zaman, aziz arkadaşlarım, bunu hukukçulara 
teslim ediniz. "Fakat ondan öteki olan kelime
leri; ister direnmek, ister karşı gelmek, ister 
şu bu deyiniz, ıbunlar ikinci derecede kalır. 
Fakat hukuk terimlerinden hangisinin mazisi 
daha derindir ve hangisi daha fazla tutunmuş
tur, bunu onlar bulsunlar. Ümit ve temenni 
ediyorum ki bu kadar uzun zaman ve konuşma 
sarfettikten sonra Meclisimiz, 'bu dil meselesi 
vesilesiyle «toplandılar, konuştular, dağıldılar» 
Meclislerine benzemesin. 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzuda, birkaç 
Birleşimden beri konuşan arkadaşlar on üçü 
buldu. Daha on iki arkadaş söz almış bulun
maktadır. Fakat yeterlik önergeleri gelmiştir. 
Bu önergeleri okuduktan sonra reyinize arzede-
ceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa teklifi ve komisyon raporunun 

tümü üzerindeki konuşmalar kâfidir. Raporun 
ve bu husustaki önergelerin reye vaz'ını rica 
eder.iz. 

Saygılarımızla. 
Kars Gümüşane 

Lâtif Aküzüm Halis Tokdemir 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde mi konuşa
caksınız? 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Evet. • • 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 

Arkadaşlar; çok kısa konuşacağım. (Gürültü
ler), Çok rica ediyorum, kimseye sataşmıyaca-
ğım. 

Arkadaşlar, geçen celsede bir önerge ver
miştim, o önergenin esbabı mucifbesini kısaca, 
iki kelime ile arzedeceğim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sadri Maksudi Bey; yalnız ye
terlik önergesi aleyhinde konuşacaksınız. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Devamla) — 
Muhterem Halide Edib Hanımın... (Hanım yok, 
sesleri). 

BAŞKAN — Saçlri Maksudi Bey; yeterlik 
önergesi aleyhinde konuşun, 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Devamla) — 
Mevzuubahis olan mesele ancak bu Meclis için, 
yalnız bugün için mühim bir mesele değildir. 
Türk milletinin istikbaline, kültürünün istikba
line taallûk eden fevkalâde mühim bir mesele
dir. Anayasa tadili başka memleketlerin parlâ
mentolarında... (Soldan: Gürültüler) 

BAŞKAN — Sadri Maksudi Bey, yeterlik 
takririnin aleyhinde konuştunuz, kâfi. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Devamla) — 
Başka memleketlerde Anayasanın çok büyük 
ehemmiyeti vardır. (Soldan: Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, yeterlik takri
rinin aleyhinde konuştunuz, sözünüzü kesiyo
rum. 

Şimdi okunan yeterlik önergesini oyunuza 
arzediyorum: 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Üzerinde 
konuşacağım. 

BAŞKAN —'Demin bir zühul eseri olarak 
bir arkadaşa, üzerinde olarak söz verdim. Fakat 
sonradan İçtüzüğün 89 ncu maddesini tetkik et
tim. Böyle bir söz verilmesinin mümkün olmadı
ğını gördüm. 

Şimdi, yeterlik önergesini oyunuza arzediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Yeterlik öner
gesi kabul edilmiştir. 

Değişiklikler hakkındaki, takrirleri okutuyo
rum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Şimdiye kadar konuşan hatipler mevzuu her 

bakımdan aydınlatmışlardır. Müzakerenin kifa
yetini ve 1340 tarihli Anayasa metninin meriye
te konulması için verilen takrirlerin Anayasa 
Komisyonuna tevdiini arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Halûk Şaman 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Şifahen arzedilen sebeplere dayanarak 4695 

sayılı ve 11 . I . 1945 tarihli Kanun .yerine 20.IV. 
1340 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun mer'i 
olacağına dair hükümleri ihtiva edecek, değişik
liğin yapılması için buna ait teklifin Anayasa 
Komisyonuna iadesini teklif ederiz. 

îzmir îzmir 
Tarık Gürerk Avni Başman 

Gümüşane 
V. M. Kocatürk 
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B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
B. M. Meclisinin 28 Kasını .Oturumunda, 

Anayasanın dilini değiştirmeye dair kanun tekli
fini, müzakereden sonra şu kararı kabul et
miştir : 

îlim dilimizin salahiyetli bir dil akademisi • 
tarafından ilmî metotlara göre, tedrici ' 
surette türkçeleştirilmesi millî kültürü
müzün inkişafı bakımından lüzumlu ve 
faydalıdır. Fakat tek parti hâkimiyeti 
devrinde dil sahasında çalışan müesseseler 
tarafından ilmî metotlara riayet edilmeksizin 
birçok, gaı*p türkçesinin gramerine savti ahenk 
kaidelerine, ve dilimizin kelim'e yaratmak usul
lerine aykırı olarak, kelime ve ıstılahlar yara
tılmış ve bu ıstılahlar mektep ve kanun vasıta-
siyle ilim dilimize ve resmî dilimize sokulmuş
tur. Bu gibi kelimelerin resmî dilimizden tedri-; 
cen çıkarılması bir zarurettir. Fakat geçen on ; 
beş yıl zarfında yaratılmış ve ilim dilimize gir
miş kelime ve İstılahların hepsi kül halinde yan
lış kelimeler* değildir. Şimdiye kadar şahısı ve; 
heyetler tarafından gelişigüzel kelime yarat
mak ne kadar zararlı olmuş ise bugün keza : 

lisaniyat sahasında ihtisası olmıyan kimselerin 
münhasıran kendilerinin indî zevklerini rehber 
edinerek lisanımızdan bütün yeni türkçe kelime 
ve ıstılahları çıkarmaya kalkışmaları da aynı 
derecede zararlı olacaktır. Memleketimizde lisan 
sahasında yeni bir hercümerç yaratacaktır. 
Onun için dilimize girmiş yeni türkçe kelimele
rin iyilerini kötülerinden tefrik ederek isabet
siz usullerle yapılmış dilimizin ruhuna aykırı 
kelimeleri tasfiye etmek vazifesini, yakında te
sisini zaruri bulduğumuz Dil Akademisin^ bı
rakmanın daha doğru olacağını kabul ederek 
(203) milletvekili tarafından imzalanmış ka
nun teklifinin reddine karar verilmiş, Meclis 
gündeminde diğer maddelere geçilmiştir.. 

Ankara Milletvekili 
Sadri Maksudi Arsal 

teklif ederim. 
Grup Sözcüsü 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

BAŞKAN — Teklifin reddi mahiyetinde iki 
takrir mevcuttur. Birisi Cezmi Türk arkadaşı
mızın; birisi de Sadri Malksudi Arşal'mdır. 

Teklif edilen değişikliğe ait tasarının-reddi
ni tazammun eden takrirlerin oya arzında üç
te iki ekseriyete ihtiyaç olmadığı deminki ka
rarınızla sabittir. Ancak.her hangi bir tered
düde yer vermemek için 102 ve 146 ncı madde
lerin bu husustaki sarahatini tekraren arzedi-
yorum: • (Lüzum yo'k sesleri). 

102 nci madde: «Değişiklik teklifinin Mec
lisin tamüyesinin en az üçte biri tarafından 
imzalanması şarttır. Değişiklik ancak üye sa
yısının üçte iki üye çokluğu ile.ka'bul edilebi
lir.» 

İçtüzüğün 146 ncı maddesi: (Değişiklikler tam-
üye sayısının üçte iki çokluğu ile kabul olunur..) 
Binaenaleyh değişikliklerin reddini tazammun 
eden takrirlerin reye konulması için üçte iki 
nisaba lüzum yoktur. 

Şu halde Sadri Maksudi Arsal ve Cezmi 
Türlk arkadaşlarımızın reddi tazammun eden 
takrirlerini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, yani tak
rirler reddedilmiştir. 

Diğer takrirler, Vasfi Mahir ve arkadaşları
nın takriri, 1340 yılındaki Anayasaya dönül
mesi hususunda komisyonun teemmül etmesi 
mahiyetindedir. Yani bir değişiklik mahiyetin
de olmadığı gibi- mevcut değişiklik hakkında 
da henüz bir noktai nazar ifade etmemektedir. 
Bu itibarla bu takrirlerin dikkate alınması su
retiyle, teklifi komisyona verip vermeme husu
sunu reyinize arzedeceğim. Komisyona verilme
sini kabul edenler... Etmiyen'ler... Takrir nazarı 
dikkate alınmış, teklifle birlikte komisyona ve
rilmiştir. 

2. — Çorum Milletvekili H'üseyin Ortakcıoğ-
lu ve 2 arkadaşının, Burdur Milletvekili Mehmet 
Özbey'in, Balıkesir Milletvekili Müfit Erku-
yumcu ve İstanbul Milletvekili Füruzan T ekil'-
in ,Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
Konya Milletvekili Hidayet Ay diner'in, Rize 
Milletvekili İzzet Akçal ve Siird Milletvekili 
Mehmet Daim Süalp'ın, Tokad Milletvekili Ah-

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan" Anayasa teklifi yurdu

muzda Anayasa meselesine faydalı hiçbir hal 
şekli getirmediği, bilâkis yeniden.şekle ve muh
tevaya ait karışıklıklara sebep olacağı için 
Türkiye Köylü Partisi Grupu adına reddini 



B : 18 17 .12 .1952 O : 2 
6. _ SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU 

1. — Trabzon Mületveikli Mahmut Goloğlu'-
nün, Samsun - Trabzon arasında balıkçılıkla ge
çinen ve en çok 3 - 5 tonluk motor kullanan va
tandaşlardan diplomalı kaptmilık ehliyetinin 
aranmasının doğru olup olmaığına dair sorusuna 
Ulaştırma Bakanı Yümnü Üresin'in yzılı cavabı 
(6/871) 

6 . XII . 1952 
B. M. M. Başkanlığına 

Samsun - Trabzon arasında balıkçılıkla geçi
nen ve en çok 3 - 5 tonluk motor kullanan va
tandaşlar, bu defa ehliyetli kaptan olmadıkları 
esbabı mueibesiyle faaliyetten menedilmekte-
dirler. Küçük motörleriyle muayyen sahil mm-
takasmda sadece balıkçılıkla geçinen bu vatan
daşlara bugüne kadar olduğu gibi usta gemicilik 
şartının kâfi gürülmyierek diplomalı kaptanlık 
ehliyetinin aranması doğru mudur? Bu hususta 
ne düşünüldüğünün Ulaştırma Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Mahmut Goloğlu 

15 . XI I . 1952 
T. C. 

Ulaştırma Bakanlığı 
Lim. ve Dz. îş. Da. Başkanlığı 

Şube : Fen işleri Md. 
Sayı : F - 12/2 - 13 

özü: Trabzon Milletve
kili Mahmut Goloğlu ta
rafından verilen yazılı 
soru önergesi hakkında: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
K : 9 . XII . 1952 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü. 6/87, 4396/9755 S -t 
Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun 

Yüksek Başkanlığa verdiği yazılı soru önergesi 
incelendi : 

1. 4922 sayılı (Denizde Can ve Mal Koru
ma) hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (D) 
fıkrasına dayanılarak hazırlanmış ve Bakanlar 
Kurulunun 8 . V . 1951 tarih ve 3/12991 sayılı 
karariyle yürürlüğe konmuş olan «Gemi adam
larının Yeterliği ve sayısı hakkındaki Tüzük» ün 
8 nci maddesi; ticaret kasdiyle deniz mahsulleri 
avcılığı yapan makineli gemilerin, 6 nci madde
ye göre; donatılmasını âmir bulunmakta ve 6 nci 
maddeye bağlı 3 numaralı cetvel ise, (Liman Se
feri Bölgesinde çalışan 49 ve daha küçük gros 
tonilâto hacmmdaki ticaret ve hizmet gemilerin
de liman kaptanı ehliyetini haiz bir kaptanın 
bulunmasını) mecburi tutmaktadır. 

Tüzük'ün bu vazıh hükmü karşısında, elinde 
usta gemicilik yeterliği bulunan bir şahsııi, bu 
gibi balıkçı motölerinden birine kumanda etmesi 
imkânsız bulunmaktadır. 

2. Denizde Can ve Mal Emniyeti bakımın
dan hiçbir esaslı bilgiye sahip bulunmıyan bu 
gibi usta gemicilik ehliyetini haiz denizcilerin, 
ancak ve yine mezkûr tüzük mucibince gerekli 
deniz hizmetini geçirdikten sonra, küçük ehli
yetli denizcilerimize bir kolaylık olmak üzere, 
muhtelif limanlarımıza her sene gönderilmekte 
olan gezici sınav komisyonları huzurunda sınav 
vermek ve muvaffak olmak şartiyle, en küçük 
kaptanlık ehliyeti olan «Liman kaptanlığı» ye
terliğini almaları ve bundan sonra zikri geçen 
deniz araçlarında kaptanlık etmeleri Bakanlıkça 
zaruri görülmektedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Y. Üresin 

T, B. M. M. Basımevi 



B : 18 17.: 
met Grürkan'ın, Rize Milletvekili İzzet Akçal ve 
2 arkadaşının ve Balıkesir Milletvekili Vacid 
Asena ve 3 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/219, 235, 250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 
392) 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız gün
demle ilgili bu madde üzerine bir tezkere mev
cuttur, onu okutuyorum. 

4. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporunun komisyona geri 
verilmesi hakkında Adalet Komisyonu tezkeresi 
(2/219, 235, 250, 269, 272, 334, 344, 350, 372, 
392) (3/415) 

Ankara, 17, XII . 1962 
Yüksek Başkanlığa 

Kamutay gündeminin birinci defa görüşüle-

. Iâ52 O : 2 
cek iğleri meyanmda ve 4 ncü sırada bulunan 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine mütaallik kanun tekliflerinin, balen 
komisyonda bulunan bu kanunun bâzı maddele
rine ait muhtelif tekliflerle mezçedilerek bir me
tin halinde Yüksek Meclise sunulmasına komis
yonca 17. XII . 1952 tarihinde karar verilmiştir. 

Gereken muamelenin ifasına müsaadelerini 
saygılarımla arzeylerim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İzmir Milletvekili 
Halil özyörük 

BAŞKAN — Gündeme alınmış bir teklifin 
komisyona iadesi Yüksek Heyetinizin kararma 
bağlı olduğu için takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
bu teklifler de komisyona verilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. 19 . XII . 1952 Cuma günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime »on veri
yorum. 

Kapanma saati: 18,30 
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