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1. — İSTİKLAL MARŞI 

a) Kurucu Meclis açüışmin bando tarafın- mız dolajasiyle teşekkül eden Kurucu Meolisi-
dan çalman tsiklâl Marşiyle kutlanması. mizin açılışını İstiklâl Marşımızla tesidediyoruz. 

ÖZDÎLEK FAHRİ (Devlet Başkam ve Baş- (Bando tarafından çalınan İstiklâl Marşı 
bakan Gürsel Cemal adına) — Mesut İnkılâbı- ayakta dinlenildi) 

2. — SÖYLEV VB NUTUKLAR 

a) Devlet Başkamı v# Başbakan Gürseî Ce-
maVin Kurucu Meclisi açış nutku 

ÖZDİLEK FAHRÎ — Bu tarihî toplantıya, 
sayın Devlet ve Hükümet Başkam Orgeneral 
Cemal 'Gürsel'in geçirdiği rahatsızlık dolayısiy-
le, müdavi tabipleri bu nekahat devresinde ken
dilerinin Kurucu Meclisin açılış törenine iştirak
lerine tıbbi mülâhazalariyle muvafakat etmemiş
lerdir. : • . ' - .. 

Başkanımız açış nutuklarını okumaya beni 
vazifelendirmişlerdir. Durumu Yü/ksek Heyeti
nizin ittilaıma arz ederek açış nutkunu okuyo-

, ram. 

Kurucu Meclisin sayın üyeleri, 
Millî Birlik Komitesinin kabul ettiği 157 ve 

158 sayılı kanunlar uyarınca teşekkül eden 
Kurucu Meclisi, aziz milletimize büyük hizmet
ler yapacağı inancı ile açıyorum. Sizleri saygı 
ile selâmlarım. ' 

Sayın üyeler, 
Türk milleti, bir buçuk asra yakın zaman-

" dan beri, içinde bulunduğu karanlıktan kurtul
mak için, müspet ilim, hak, adalet ve hürriyet 
yollarını aramış ve bu esaslara müstenit müsta
kar bir idare kurmak için büyük gayretler sarf 
etmiştir. Fakat, özlediğine bir türlü kavuşama
mıştır. Her gelen iktidarın kendine göre icraatı 
ve keyfî tasarrufları yüzünden bir ileri, bir geri 
hareketlerle âdeta yerinde saymış, arzu ettiği 
hedefe ulaşmak şöyle dursun, ileriye doğru cid

dî bir adım atamamıştır. Bu gayretler sırasında 
Türk milletinin uğradığı felâketler çok feci ve 
hazindir. Hattâ bir ara, kendi hayatı dahi tehli
keye düşmüş, bereket versin Atatürk gibi büyük 
bir deha, tam zamanında yetişerek, milletinin 
varlığını kurtarmış ve ona gideceği yolu göster
miştir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Bundan sonra, Türkiye'nin hayatında hamle
ler ve inkılâplar devri başlamış, araya giren 
İkinci Dünya Harbinin zorluklarına rağmen 
akıllı bir idare memleketi tehlikelerden koruma
sını ve hayatiyetini artırmasını bilmiştir. (Şid
detli ve sürekli alkışlar) 

Son olarak giriştiğimiz demokrasi tecrübesi, 
zannedersem, şartlan tam hazırlanmadığı için, 
fena neticeler vermiş, memleket, birtakım ma
ceracı ve tecrübesiz ellerde, maddeten ve manen 
perişanlığa doğru sürüklenmiştir. Millet bir ke
re daha geriye döndürülmüş, varlığımızın temi
natı olan Atatürk inkılâpları birer birer hiçe sa
yılarak gerici zümrelerin çoğalmasına, doymak 
bilmeyen ahlâksız maddecilerin, millet zararı
na süratle milyonlar kazanmasına adeta yardım 
edilmiştir. Böylece), memlekette, ilmin ışığı yeri
ne, taassubun kara görüşleri, ahlâk, namus ve 
dürüst çalışma yerine de süratle zengin olmak 
için her türlü ahlâki kayıtları hiçe sayan bir zih
niyetin aşağılık ruhu hâkim olmaya başlamış
tır... İdareciler, milleti her istedikleri tarafa sü
rükleyebilecekleri bir kalabalık, Devleti zorbalık 
ve kaba kuvvetle yürütülen bir makina telâkki 
etmişlerdir. , 



B : 1 6.1 
Muhterem arkadaşlar; 
Sizlerin benden daha iyi büdiğiniz gibi, bu, 

çok eskilere ait bir anlayıştır, Bu asırda bu zih
niyetle bir milleti idare etmeye imkân yoktur ve 
buna Simsenin de hakkı yoktur. (Alkışlar) Bu
gün, milleti, sahibolduğu hak ve hürriyetlerin 
dinamik ve yapıcı gayretleriyle kemale doğru 
yükselen asil bir varlık, devleti ise, bu tekâmül 

N yollarına ışık tutan ilim, ahlâk ve faziletle mü
cehhez âdil bir kudret olarak anlamak lâzımdır. 
Fert için de cemiyet için de tekâmülün ilk şartı 
hürriyet olduğu gibi, kemale giden yolları aydın
latan kudretin de ilim olduğunda şüphe edile
mez. 

Çok karışık ve nazik mevzular haline gelmiş 
olan toplumun sosyal ve iktisadi meselelerini 
çözmek için, ilme, hesaba ve plâna lüzum oldu
ğunu anlamıyarak, klişe meydan nutuklariyle, 
bir dâhi edasına bürünerek söz kalabalığı yap
mak milletimizi her bakımdan harabiye sürükle
mekten başka bir işe yaramamıştır. 

îlim hiçe sayılmış, ilim yuvaları taarruzlara 
uğramış, milletin sözü ve özü olan matbuat sustu
rularak her bakımdan tahribe çalışılmış, ordu, 
kötü ve zorba politikanın aleti yapılmak iste
nilmiş, milleti, kanlı bir ihtilâfa ve kardeş kav
gasına götürecek vatan cepheleri kurulmuş, 
partizan idarenin korkunç kabusu bütün mem
lekette hakları ve hürriyetleri ayaklar altına 
alarak hayatı tahammül edilmez bir hale ge
tirmiştir. Bir taraftan da milleti 19 milyar bor
ca sürükleyen kalkınma edebiyatı ile bu feci 
olaylar gizlenmek istenmiştir. , 

İşte, muhterem üyeler, 27 Mayıs hareketi, 
memleketin istikbalini karanlıklara sürükleyen 
bu ahval içinde ve bu sebeplerden ötürü vu-
kubulmuştur. (Alkışlar) Şimdiye kadar olan
lar sizlerce malûmdur. Bugün, İhtilâl Hükü
metinin tek gayesi teminatlı bir demokratik 
nizam içinde, Ihakka, adalete, hürriyete, eşitli
ğe ve fazilete dayanan ikinci Cumhuriyeti kur-
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maJktır. (Bravo «esleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar) Bu maksatla bu büyük Kurucu Meclis 
vazifeye çağırılmış bulunuyor. Sizlerin bu mil
lî ve şerefli vazifeyi mükemımelen yapacağını
za eminim. 

İçinizde muhtelif partilere mensup olanlar 
ve tarafsızlar vardır. Fakat sizlerin İMci Cum
huriyeti kurma gayretleriniz sırasında, mesele
leri, partileriniz bakımından değil, millî men
faatler yönünden tetkik edeceğiniz şüphesizdir. 
Ve böyle olmalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Kuurucu Meclisin çalışmalarıı, en ciddi mevzu
larda bile, başka başka düşünenlerin, nasıl bir 
müsamaha ve anlayış içinde çalışabileceklerine 
güzel örnekler verecek ve İkinci Cumlhuriyetin, 
siyasi faaliyetlerine ve partiler münasebetleri
ne ışık tutacaktır. Ve yine umuyorum (ki; Yük
sek Meclisinizin hareketlerinde, o kadar sami
mî, asîl ve kardeşçe davranışlar olacaktır ki 
yıkılan idarenin vatandaşlar arasına soktuğu 
düşmanlık his ve fikirlerinin bahtsızlığına uğ
rayanları, bunun utandırıcı bir aldanış oldu
ğuna inandıracak ve milletimiz arasındaki kar
deş düşmanlığının ortadan kalkmasına yardım 
edecektir. (Alkışlar) 

Muhterem üyeler, bir ilim heyetine hazırla
tılan Anayasa tasarısı, yüksek tetkikinize su
nulacaktır. Bu tasarının, yukarda arz ettiğim 
gibi, millî menfaatler çerçevesi içinde tetkiki 
ve memleketimizin gerçeklerine uygun bir Se
çim Kanunu hazırlamanın ilk plânda ele alın
ması lâzımgelen işlerimizden • olduğunu ifade 
ederim. Memleketin, bir an evvel, seçime hazır 
bir hale getirilmesinin; her bakımdan faydalı 
olacağı kanaatindeyim. Çalışmalarınızın, mille
timiz için hayırlı ve başarılı olmasını yürekten 
diler, sizleri saygı ile selâmlarım. 

Orgeneral 
Gürsel Oemıal 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar) 
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3. — ATATÜBK 

a) Birinci Türk Cumhuriyetinin kurucum 
Atatürk için saygı duruşu yapılmcm-

' ÖZDÎLEK FAHRÎ — Sayın üyeler, 
Türk istiklâlinin Başkumandanı, Türk dev

rimlerinin yaratıcısı, Birinci Türk Cumhuriyeti
nin kurucusu Atatürk için sizleri saygı duruşu
na davet ediyorum. 

(Üç dakika saygı duruşu yapıldı.) 

ÖZDÎLBK FAHRÎ — Teşekkür ederim. 

Temsilciler Meclisinin Sayın üyeleri; Atatürk 
Ankarasma yaraşan bu büyük Meclis binasını, 
duvarları hiçbir çarpık ses işitip kirlenmeden ve 
tertemiz, sizlere emanet ediyoruz. (Bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Saat 15.20 de aranızdan en yaşlı üyenin baş
kanlığında toplanmak üzere Birleşime son veri
yorum. 

Kapanma saati : 1540 


