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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Anayasa tasarısının tümü üzerinde görüşüle
rek maddelere geçildi ve maddelerin müzakere
sine devam olundu. 

Başkan Divan Kâtibi 
•Madanoğlu Cemal- Aksoyoğlu Refet 

< 
Divan Kâtibi 

özgür Selâhattin 

B Î B Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 
KATİPLER : özgür Selâhattin, Aksoyoğlu Refet 

• • I « • — —ıı..,...ı„.. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . ~- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu (5/7) (S. Sayısı: 
35) (1) 

BAŞKAN — Tasan üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 35 nci madde okunacaktır. 

Üçüncü Bölüm 
Sosyal ve iktisadi bak ve ödevler 

I. Ailenin korunması 
Madde 35. — Aile Türk toplumunun teme

lidir. • • -

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ailenin, 
ân|nm ve çocuğun korunması için gerekli tedbir
leri alır ve teşkilâtı kurar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 35 S. Sayılı basmayazı ve ekleri Temsil
ciler Meclisinin 14 ncü Birleşim Tutanağının so-
nundadır. 

II. Mülkiyet hakkı 
a) Mülkiyete ait genel kural 

Madde 36. — Herkes, mülkiyet ve miras hak
larına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, ka
nunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yara
rına aykırı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 
ERSÜ VEHBÎ — Dün bir teklif vâki olmuş

tu. Bu teklif arsa spekülâsyonunu önliyecektir. 
Bu sebeple teklifin maddeye ilâvesini rica edi
yorum. 

ÇELEBİ EMÂNULLAH — Efendim, bu hu
suslar kanunla düzenlenir denmiştir, maddenin 
aynen kalması daha doğru olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, mükemmel bir ted
bir olmasına rağmen, kanaatimce bunun yeri 
burası olmasa gerek, isterseniz bu teklifin ye
rinin neresi olacağı (hususunu fresbit •edelim; on
dan sonra bu hususu konuşalım. 
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ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu teklif 52 nei 

maddenin sonuna eklenebilir. Çünkü çiftçinin 
mülkiyet hakkına taallûk etmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, teklif esas olarak ka
bul ediliyor. Fakat, yerinin tesbiti hususu kalı
yor. Bunu halledelim. 

EftSÜ VEHBÎ — 52 nci madde toprak mül
kiyetinden bahsetmektedir. Bu sebeple oraya kon- » 
ması daha uygun olacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, birinci 
f jkraya «Bu halklar ancak kamu yararı amaciyle 
kanunla sınırlanabilir» dendikten sonra, Fehmi 
Yavuz Beyin işaret etmiş olduğu arsa spekü
lâsyonu kanunla önlenmiş, olabilir. Ama kanun 
içine arsa speOriilâsyonunun konması doğru de-
ğiılıdir. 
, KAPLAN KADRİ — Üçüncü fıkrayı okur
sak, «Mülkiyeit hakikinin kullanılması toplum 
yaranına ayikırı olamaz» deniyor. Bilhassa son 
10 senelik facialar bunu göstermiştir. Yine bu
rada rıza hilâfına mülkiyet edinilemez, dene
mez mi? Birinci kısım yerindedir. Yalnız ben
deniz; mülk üzerine, rıza hilâfına mülk edini
lemez, şeklimde bir fılkra eklenmesidir. 

BAŞKAN — Alksoyoğlu Refet. 
AKSOYOĞLU REFET — Kadri Kaplan ar-

foadaşıımın demek istfcediiği şu : Birisi; Devlet 
arazM üzerine bizzat gelip mülkiyet haftaki id
dia edilmesi, diğeri ilse, başta bir şahsın arazisi 
üzerinde diğer bir şahısın gelip bina kurması, 
yani gecekondu yapması meselesidir. Bu husus 
zaiten Ikanuna aykırıdır. 

BAŞKAN — Şu halde maddeyi şu şekilde 
oylarmızıa arz edeceğimi. Vehbi Ertsü arkadaşı
mız, arsa spekülâsyonuna mâni olunması için, 
mâddieye bir fılkra ilâvesini teklif etonekftedir. 
Bu teklifi kalbul edenler... Btmİyenler... Kabul 
edilmemiıştir. 

Maddeyi olduğu gfibi reylerinize ara ediyo
rum. Kalbul edenler... Eitmiyenler... Kabul edil-
ımiştir. 

fb) Toprak müflkiyelti 
Madde 37. — Devlet, toprağın verteli ola-

ralk işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan Veya yeter toprağı bulunımıyan çiftçiye 
ftopralk sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri 
alır. Kanun, bu amaçlarla, değüşilk tanım bölge
lerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini 
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gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına 
«ahifbölmasını kolaylaştırır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi ve
ya diğer toprak servetlerinin azalması sonucu
nu doğuıraımaz. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
maddede şu şekilde bir değişiklik yapılmasını 
ıteM'if ediyorum : Devlet, çiftçinin işletme araç
larına doğrudan doğruya veya ortaklaşma sure
tiyle sahilbolmasmı kolaylaştırır. Böyle dersek 
zaten fakir olan köylü vatandaşlara büyük bir 
yardım yapılmış olur. Bu balkımdıan fıkraya 
böyle bir istikamet verilirse kanaatimce daha 
uygun olacalkıtır. 

BAŞKAN — Küçük Sami. 
KÜÇÎUK SAMÎ — Efendim, bendeniz de' ay

nı şeyti söylyecektdım. Dördüncü tasarıda aynı 
şey esas tutulmuştur. Faraza Demokrat Parti 
zamanında Marşal yardımından alınan trak
törler gelişigüzel vatandaşlara dağıtılmıştır. 
Bugün görüyoruz ki, ehil ellerde olmadığı için 
bu traktörlerin mühim bir kısmı çalışamaz hal
de ve muattal bir vaziyette yatmaktadır. Bu 
yüzden de millî servet heder olmuş durumda
dır. Onun için bu gibi her hangi bir düzensiz
liğe mahal verilmemek üzere ortaklaşa, dersek 
her halde daha iyi olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, öyle 

zannediyorum ki, arkadaşlar boş yere endişe 
ediyarlar. Endişelerine mahal yoktur. Bu iş ar
kadaşlarımın dediği hususu da kapsar, öyle 
zannediyorum ki, bundan sonra Marşal yardı
mımdan memlekete getirtilecek traktörleri Ah
met aldı da ben neden almadım, gibi her hangi 
bir şekil yaratılacağını tahmin etmiyorum. Ana
yasada teferruata bu derece inmemelidir. 

BAŞKAN — Ataklı Mucip. 
ATAKLI MUCÎP — Efendim, 53 ncü mad

dede arkadaşlarımın endişesini izale edecek şöy
le bir hüküm var : Devlet bu bölümde belirti
len iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevle
rini, ancalk iktisadi gelişme ile malî kaynakla
rının yeterliği ölçüpünde yerine getirir. $yle 
tahmin ediyorum İki, bu madde çjiftçi aTaçları-
nın teminine kâfidir. J. " ' ; 

' BAŞKAN — Âlköoytoğlu - R e » ; : . " : ' : 

AKSOYOĞLU RÜFET — Efendim; Devlet 
çiftçinin işletme . araçlarına ısahibolm'aisıni ko
laylaştırır, deniyor. • • ; 

— 3 — 
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AKSOYOĞLU REFET — Devlet, çiftçinin 

araçlara sahibolmasmı kolaylaştırır. Nasıl kolay
laştırırı? Muzaffer Yurdakuler arkadaşımızın 
söylediği gibi 3 - 5 çiftçiyi birleştirmek sure
tiyle veya kooperatifler kurmak suretiyle veya 
özel teşebbüsleri desteklemek suretiyle yapar. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben tek
lifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız teklifini 
geri aldığına göre maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

e) Kamulaştırma 
Madde 38. — Devlet ve kamu tüzel kişileri, 

kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 
karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel mül
kiyette bulunan taşınmaz malların, kanunda 
gösterilen esas ve usûllere göre, tamamını veya 
bir kısmını kamulaştırmaya veya bunlar üzerin
de idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

• Çiftçinin topraklandırılması, ormanların dev
letleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve is
kân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla 
kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli 
kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi 
gözettiği hallerde, ödeme süresi beş yılı aşamaz. 
Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve ka
nunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetli ölçü
ler içerisinde geçinebilmesi için zaruri olan ve 
kanunla gösterilen kısmının ve küçük çiftçinin 
kamulaştırılan toprağının bedeli her halde peşin 
ödenir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu maddede 
konulan beş senelik müddetin kısa olduğu kanaa
tindeyim. Her hangi bir müddeti kesin olarak 
söylemek mecburiyetinde olduğumuzdan, dün 
yapılan açıklamalardan da tenevvür ettiğimize 
göre, 2 nci fıkranın 3 ncü satırındaki «... ödeme 
şekli kanunla gösterilir.» ibareden sonra «Ka
nunun taksitle ödemeyi ön gördüğü hallerde 
ö&eme süresi kanunla düzenlenir;» demek lâ
zımdır; 

-BAKAN—- Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bendeniz de beş 

yıl kaydının Î0 yıla çıkarılmasını teklif edece
ğim. Mü&detin kanunla düzeltilmesi muhakkak 
K^uygtm bir şekil olur. Bugün olduğu- gibi, 
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gelecek iktidar, yarın da kanun çıkartma imkâ
nına sahibolabileceğinden, bunu, bir iki sene gibi 
taksitle ödenir şekline bağlıyabilir. Memleketi
mizde topraklandırma mevzuu geniş ölçüde izah 
edilmiştir. Kısa bir zamanda gerçekleştirilmesi
ne imkân yoktur. Doğu bölgesinde bir de Asimi
lâsyon meselesi vardır. Bunları tahakkuk ettir
mek için geniş ölçüde faaliyet gerekmektedir. 
Bunları nazarı itibara almak suretiyle 10 sene
den aşağı bir taksit müddetinin kabul edilme
mesine taraftarım. 

BAŞKAN — Kaplan Kadri. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, bendeniz de 

bu maddede müddetin çıkarılmasına taraftarım. 
Sebebolarak muayyen malî meselelerde aynı gö
rüşe sahip partilerin doğması lâzımdır. Öyle 
bir parti gelir ki, iki senede yaparım der, ya
pabilirse kamu oyunu alır veyahut yirmi sene
de elastikiyet sağlar. Uzun münakaşalara lüzum 
yoktur. Çıkarılmasına taraftarım. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben de çıkarılması taraf
tarıyım. Diğer taraftan ayrı bir fıkranın 37 nci 
maddeye bir hüküm olarak ilâvesini teklif et
mekteyim. İlâvesini istediğim hükmün esbabı 
mucibesini de arz edebilirim. Şimdi teklifimi 
okuyayım : «Kanunla tesbit edilecek genişliği 
aşan ve sahibi tarafından düzenli bir şekilde 
doğrudan doğruya işletil meyip üzerinde yaşıyan 
yarıcı, ortakçı, kiracı veya marabacılar tarafın
dan işletilen toprakların üzerinde yaşıyan çift
çilere dağıtılması amaciyle kamulaştırılmasın
da, taksit süresi 20 yıldır.» Teklif etmiş olduğum 
bu fıkra kabul edildiği takdirde, Muhaceret Ka
nununa da lüzum kalmıyacaktır. Bu suretle 
30 - 40 ağanın elinde bulunan büyük arazi par
çalarının onların hesabına çalışan fakir köylü 
vatandaşlara dağıtılması imkânı hâsıl olacak ve 
bu suretle de ağalar nüfuzlarını otomatikman 
kaybedeceklerdir. Bu fıkra tatbik edildiği tak
dirde sosyal adaletin de tahakkuk edeceğine kaa-
ııi bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Efendim, bendeniz de 

müddetin kaldırılması aleyhindeki noktaya te
mas etmek istiyorum. Bir parti gelir, bunu bir 
iki senede yapar, Öyle bir partinin gelip bunu 
kısa samanda yapacağını bendeniz tahmin et
miyorum. 

ERSÜ VEHBİ — Bir iki senelik taksit müd
deti 'kovar dedim.:, 

A 
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YILDIZ AHMET (Devamla) — Esasen ef

kârı umumiye muvacehesinde hu husus cereyan 
edecektir. Tahmin edemediğimiz müddeti koy
makta bendeniz mahzur telâkki ederim. 
Onun için bence müddetin tamamen kaldırıl
ması doğrudur. 

ERSÜ VEHBİ —. Efendim, memleketimiz
de normal orman var demek için toprak sathı
nın % 25 inin orman olması icalbeder. Bugün
kü vaziyette ise toprakların % 13 ü ormandır, 
bunun da bir kısmı çalılıktır. Normal orman 
ancak % 7 ye düşmektedir. Beş misli daha or
manlaşmaya ihtiyaç vardır. Böyle bir memleke
tin orman mevzuunu tahakkuk ettirebilmek 
için geniş ölçüde ormanlaşmaya ve arazi istim
lâkine ihtiyaç vardır. Çiftçinin topraklandırma
nı evzuu da önümüzdedir. Bunun tahakkuku 
ile beraber mevken mevzuu da başlıca bir mev
zudur. Bunlar kısa vâdelerle tahakkuk ettirile
cek işler değildir. Devletin ödeme gücü içinde 
bu tahakkuk ettirilmeye çalışılacaktır. Her ne 
kadar siyasi partiler bu hususu programlarına 
alacaklarsa da, gerek halkın reyi, gerekse rey 
avcılığı için bunun münasip bir taksite bağlan
masını da gene programlarında belirtecekler
dir. Bu takdirde de Türkiyenin kalkınması ve 
toprak reformunun tahakkuku çok seneler son
ra olabilecektir. Arkadaşlar biliyorsunuz, bu 
hususta Mecliste uzun münakaşalar cereyan et
miştir. Bu •münakaşalardan edindiğimiz kanaat
leri de nazarı itibara alarak bu hususta aısgari 
10 senelik bir müddetin kabul edilmesi, sürat
le kalkınmamız bakımından çok faydalıdır. Bu 
sebeple 10 senelik bir müddeti teklif etmekte
yim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Efendim, Sa
mi Küçük arkadaşımızın teklifini bir tarafa bı
rakacak olursak, arkadaşlarımızın konuşmala
rını iki nokta üzerinde toplamak mümkündür. 

Birincisi, bu sürenin kanunla düzenlenmesi 
istenmektedir. Diğeri ise, on senelik bir müd
dete bağlanmasıdır. Bir defa kanunla düzenle
nir dediğimiz zaman, taksit sözü ortadan kalk
maktadır. Bu sebeple şöyle bir şey düşünüyo
rum. tkinci paragrafta kanunun taksitle öde
meyi öngördüğü hallerde; ödeme süresi beş yılı 
aşamaz. Maddedeki, «bu takdirde» ifadesinin 
çıkarılmasını, bu ifade çıktıktan sonra, «tak
sitler eşit olarak Ödenir ve kanunla gösterilen 

. 1961 0 : 1 
faiz haddine bağlanır», denmesi daha muvafık 
olur, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Bunun Meclis

te ne kadar gürültülere sebebolduğunu biliyor
sunuz. Komisyon 10 sene teklif etti, Meclis beş 
seneye indirdi. Kanuna bırakırsak bundan son
ra gelecek meclisler de beş seneye indirirler. 
Neticede bu kanunun tatbikatı geri kalmış olur. 
Bu bakımdan arkadaşlarıma şunu tavsiye ede
rim ki, 10 seneden aşağı olmamak üzere bir 
müddet gösterelim. Bu gelecek hükümetler için 
bir garanti teşkil eder. Onun için 15 seneye çı
karılmasına taraftarım. 

BAŞKAN — Küçük Sami. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, ben de madde 
üzerinde konuşacağım. Biliyorsunuz bugün Mec
lis tarafsızlardan teşekkül etmiştir. Esasen Mec
lise geldikten sonra hiçbir parti temsil edilmez. 
Unutmıyalım ki, toprak işlerinden ziyade bu 
memlekette toprağı olmıyan insanlar vardır. 
Partiler de bunların oylarına muhtaçtırlar. Ma-
lumolduğu üzere 1946 da bir Toprak Kanunu 
çıktı, meriyettedir. Bu Toprak Kanununa göre 
devletleştirmede ve kamulaştırmada toprak 
bedeli 20 senede ödenir denilmektedir. Bu ka
nun İra Meclisten çıkmıştır. Binaenaleyh, bun
dan sonra partiler programlarında daiha fazla 
bir kütleye hitabetmek için, daıha fazla oy ala
bilmek için parti programlarına belki 20 sene 
kaydını koyacaklardır. Bu itibarla kanunla tes-
bit edilir demek daha uygundur, kanaatinde
yim. Toprak Kanunu halen meriyettedir ve 
20 senelik âmir bir hükmü bulunmaktadır. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, on senelik 
müddete bir şey demiyorum. Yalnlz birinci mad
denin 3 ncü fıkrası iktisaden zayıf durumda bu
lunan insanları himaye eden bir fıkradır. «Ka
mulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğ
ruya işleten çiftçinin hakkaniyetli ölçüler içe
risinde geçinebilmesi için zaruri olan ve kanun
la gösterilen kısmının ve küçük çiftçinin kamu
laştırılan toprağının bedeli her halde peşin öde
nir, denilmektedir. Bunların içerisinde çok zen
gin olan 70 köyü içine alabilen, zenginler var
dır. Burada küçük çiftçiyi nasıl himaye edece
ğiz. Bu bakımdan müddetin tahdidedümem€Sİ 
çok yerinde olacaktır. 



Ö : $2 İÛ.Ö 
BALKAN — Başka söz istiyen var mı? Ka

nuna mı bırakılsın, müddeti tâyin mi- edilsin, 
bu hususları oylarınıza arz edeceğim. Müddet 
tasrih edilsin diyenler lütfen el kaldırsın... 10 
kişi, edilmesin diyenler... altı yılda... .. 

KÜÇÜK SAMİ — Meri kanun aynen kabul 
edilsin., i 

YURDAKULER MUZAFFER — Hukuk te
rimleri, bakımından bilmem bir düşüklük olur 
mu î Kanunlariyle düzenlenir, 10 yıldan aşağı 
olmaz dersek muvafık olmaz mı... 

KARAMAN SUPHİ — 10 yıldan az olamaz... 
YURDAKULER MUZAFFER (Devamla) — 

10 yıl olarak kabul edelim. Devlet, bu 10 yıl 
içinde kendi imkânlarına göre 10 yılda ödesin... 

KÜÇÜK SAMİ — Bu fıkranın son hükmü 
dağıtılması amacı ile taksit süresinin yermi yıl' 
olması muvafık olur. 70 tane köyü olan yirmi 
yılda diğerleri beş ilâ 10 yılda diyelim... 

I 

TUNÇKANAT HAYDAR — Yirmi yıl diye 
bir rakamla tahdidedilmesi doğru değildir. Dev
let: hepsini birden kamulaştıracak değildir. Kı
sım kısım kamulaştıracaktır. Beş yıl uygun 
olur kanaatindeyim. Bir ağanın toprağını ka-
mulagtırır, ondan sonra o birinin toprağını ka-
mulaştırır. 

'BAŞKAN —'Efendim, ben diyorum ki, bu
nun aşağıda çok kavgası olmuştur, bu bakımdan 
hiçbir şey yapmıyalım, Sami Küçük arkadaşı
mızın teklifine geçelim. Esas mesele müddetin 
beş sene olması mıdır, yoksa 10 sene olması mıdır. 
Bunun üzerinde konuşalım. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Efendim, 
7 köy ağasının 547 bin dönüm arazisi vardır. 
Bu arazilerin dönümünü 250 liradan alacak ol
sak 125 milyon lira eder. Bunun gibi 25 - 30 
ağa daha, çıkacak olursa, parayı ödemek için çok 
uzun bir zamana ihtiyaç olacaktır. Asgari 15 
sene lâzımdır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, geçenlerde or
mancıların yapmış olduğu bir toplantıya iştirak 
ettim. Türkiye'nin ağaçlandırılması için yılda 
335. bin ağaç dikildiği takdirde 100 senede ancak 
memleketin % 25 ini ağaçlandırabilece^iz. Es'.i ik
tidar zamanında senede 10 milyon ağaç dikili
yordu. Tarım Bakanlığının çeşitli zorlamaları 
ile gerek orman, gerekse meyva ağacı dikimi bu 
sene 110 milyona çıkmış bulunmaktadır. Daha 
bunun üe misline çıkmamız lâzımdır. Ancak 100 
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sene sonira memleketin % 25 ini ağaçlandırın iş 
olacağız. 

BAŞKAN — Kifayet teklif edilmektedir. Oy
larınıza sunuyorum Kabul edenler... Kabul edil-. 
mistir. 

KÜÇÜK SAMİ — Halen mer'i olan kanuna 
göre yetmiş tane köyün toprağı i^amulaştırılırsa 
yirmi senede parası ödenecektir. 

BAŞKAN — Yirmi seneyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

15 seneyi oylarınıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

10 seneyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir. 
(Tekriri müzakere talebediyoruz sesleri) Tekriri 
müzakere talebedilmektedir, şimdi O'Kan Seza
i'ye söz veriyorum. 

O'KAN SEZAİ — Kanunla düzenlenirse bu
nun süresi yirmi yıl mı oluyor? Hükümetin yap
ması lâfcınıgelen işleri olacakiır. Tahakkuk etti
rilmesi lâzımgeleıi iğler, hedeflerin gerisinde bı
rakılamaz. Bırakılırsa tabiî iyi olmaz. Esasen 
cemiyetin bugüne kadar ıstırabının sebebi de 
budur. Dedik ki, yapılması lâzımgelen iğin hedefi 
tesbit edilecek, zihniyetlerle ihtiyaç duyulan hiz
metler tesbit edilecek, para aktarılması lâzımge
len işlere para aktarılacaktır. Esasen zihniyet
ler de böyle körlenmiştir. Yarının hükümetleri 
yapılması lâzımgelen işleri bildikleri' halde yapa-
mıyacaklardır. Beş - on senede bunun parası öde
nir deniyor, Şu müddet, demek ki, hükümeti 
böyle bir işi yapmaya âdeta teşvik eder. özel 
kanun dediğimiz takdirde bunun tahakkuk etme
sine imkân yoktur. Bu madde doğrudan doğ
ruya hizmete dayanmaktadır, fakat bunun bir de 
psikolojik tarafı vardır bu noktaya hiç temas 
edilmedi. 10 sen© mi olacak, 5 sene mi olacak 
muhakkak bir müddet tayinli lâzımdır. 10 sene 
dediğimiz zaman muhakkak 'ki, Hükümeti teşvik 
edjer. Biz iki kız muallim mektebd öğrencisinin 
kaprisleri gibi hareket etmiye mecbur değiliz, 
yo^ senin saçın kısa, senin kıvırcık. Bunları bir 
tarafa bırakalım. Bunu hesapla kafayla halle
delim. Biz on seneyi kabul edecekmişiz de aşa
ğısı bunu altı seneye indireeekmiş, böyle fikirler 
ihtilâlcilerin kafasında yer almamalıdır. Düşü
nelim doğru hangisidir, onu tesbit edelim. Bıra
kalım asayı... 
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YILDIZ AHMET — Aynı noktai nazara ka-

tüıjyörum, yalnız Seza! Bey üsleri yapmayı süre 
alarak.. 

O'KAN SEZAİ — Hayır, yanlış anlamış
sınız. i 

YILDIZ AHMET — Haklıdırlar. Hakikatte 
buyurdukları engel yoktur. 

CKAN SEZAİ — Yanlış anlaşıldı ise izah 
edeyim. 

YILDIZ AHMET (Devamla) — İşlerin ya
pılmasını engelleyici bir madde değildir. Hükü
met her hangi bir şekilde bu işleri yapar veya 
yapmaz şeklinde ileri sürülebilir Ibir cümle de-
ğdldjr. Taksiti şu kadar müddet içerisinde öder
sin diye müddet konmadıkça bu iş yürümez ka-
aaatindeyim. Onum için bir müddet koymak 
mecburiyetindeyiz. Kanunla olması elbette da
ha cflâsrâki olur. 

ATAKLI MUOÎP — Bunum üzerinde müna
kaşa etıneye sebep olmadığım tahmin ediyorum. 
Çünkü 10 senede ödenmesi hususu kabul edilmiş
ti. (Tekriri müzakere öldü', sekleri) 

BAŞKAN — Özgür Selâhattin, 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bizim eski ka

nunum/uzun 70 med maddesi yirmi' sene müddet 
koymuştur. Tarihi yoMarsak, bu mevzu hakkın
da geçmişteki görüşmeleri gözden geçirirsek, gö
receğiz ki, bu o zaman büyük bir poletik mevzu 
olmuştur. O zaman aleyhinde konuşanlar tara
fından suiistimal edilmiş ve büyük zararlara se
bep olmuçtur. Bunun için buraya senenin kon
masında faide vardır. İlerde aynı şekilde büyük 
münakaşalara sebep olabilir. Onun için Sezai 
Beyin söylediği gibi, bir müddet, bir sürenin it
hal edilmesi' muvafık,;olur kanaatindeyim. 

AKSOYOĞLU R E F E T — Efendim, ben Se
zai Bey ve ©elâhattin.Bey arkadaşlarımın söyle
miş oldukları senenin tasrih edilmesintin çok fay
dalı olduğu kanaatindeyim. Kanunda 10 sene 
denmişti, Meclis bunu beşe indirdi. Hazır kamun 
elimizde iken bu sürenin on sene olarak tesbit 
edilmesi ve bir karara (bağlanmasında fayda mü
lâhaza etmekteyim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, denen
mişi denemek, abesle iştigal etmek demektir. Bu 
bakımdan Sezai Bey arkadaşımızın ifade buyur
muş olduğu psikolojik tesir çok önemlidir. Her 
şeyden evvel bu hususun Anayasada yer alması
nı temin' etmekle, bir garantiyi elimizde bulun
duruyoruz demektir. 

EBSÜ VEHBİ — Arkadaşlar, bir noktayı && 
edeyim, bu husus aşağıda konuşuiLurken 7 - 8 oykt' 
kaybedilmiş bulunmaktadır. Bu da bir anlayışı 
ifade etmektedir. Bu hususta yanılabilsindr mi, 
yanılınalamaz mı, fyvam temas etmiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet teklif edilmededir. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmdyen-
ler... Kabul edİJmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Müddet kanunla 
düzenlenir diye oya konmuştu. Onun üzerine 
tekrar dönmek usule aykırı olur kanaatindeyim. 

ATAKLI MUCİP — Tekriri müzakere teklif 
edildiğinıe göre mukabil tarafın teklifinin' oya 
konması lâzımdır-, 

BAŞKAN — Kanunla düzenlenmesini kabul 
edenler... 

AKİSÖYOĞLU REFET — Tekriri müzakere 
mevzuubahsolmuştu. Yılları için verilm'igse o 
başka... 

BAŞKAN — Yirmi seneyi oylarınızla sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ediî-
m emiştir. 

15 seneyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

10 seneyi oylarınıza sunuyorum. Kabul' eden* 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Fakat ben
deniz başta olmak üzere Kaplan Kadri ve Çelebi 
Emanullah müstenkiftirler. 

Şimdi sözü Küçük Sami'ye veriyorum. 
(KÜpÜK SAMİ — Efendim, müsaade ederse

niz tekHfiimi okuyayım. (Kanunila tesbit edilecek 
genişliği aşan ye sahibi tarafından düzenli bir 
şekilde. doğrudan doğruya işletilmeyip üzerinde 
yaşıyan yarıcı, ortakçı, kiracı veya marabacılar 
tarafından işletilen toprakların üzerinde yaşıyan 
çiftçilere dağıtılması amacı ile kamulaştırılma', 
sında-taksit 'süresi yirmi yıldıır.) •• < 

BAŞKAN -— Teklifi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Bu fıkra bu maddenin heyeti umuroi-
yesinin içinde esasen mevcuttur. 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, böyle 

bir fıkranın konmasına zaruret vardır. Arsa 
spekülâsyonlarını önlemek bakımından, siyasi 
haklar bakımından zaruri olan şey Anayasa tek
niğine uygun olmadığı halde önümüze gelmiş 
olan Anayasada yer verilmiştir. M ü l Birlik Ko
mitesi olarak, toprak mevzuundaki görüşümüz, 
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Türk 'kamu oyuna aldık, büyük toprak sahiple
rinin işleme takatinim dışında olan, buna muka
bil o topraklar üzerindeki insanları ecir olarak 
çalıştıran zümrenin arazisinin dağıtıma, tâbi tu
tulması hususu ilân ettiğimiz programda yer al
mıştır. Bu itibarla, kanaatimce, bunun Redaksi
yon Komitesine havale edilmesini, ve burada te
mas edilen hususlar göz önüne alınarak m ad de
nlin yeniden hazırilanınasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sami Küçük ve Suphi Bey arka-
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daşlarımızım tekliflerini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

38 nci maddenin heyeti umuımiyes'ini sürenin 
beş seneden 10 seneye çıkması suretiyle kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
veriyorum. 

10 dakikalık bir sigara fasılası 

Kapanma saa t i : 10,00 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER :özgür Selâhattin - Aksoyoğlu Refet 
«M»» 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Müzake
reye devam ediyoruz. 39 ncu maddeyi okutuyo
rum : 

d) Devietleştinme 
Madde 39. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan 

özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen 
«•şekilde ödenmek şaritiyle devletleştıirilebiliîr. 
Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, 
ödeme süresi beş yılı aşamaz ve taiksütler eşit 
olarak ödenir; bu taksitler, kanunla gösterilen 
•fiaiz haddime (bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz istiyeıı var 
m i l . 

ERSÜ VBHB1 Efendim, bu maddenin 
şekli 35 e 4 ncu ekteki 39 ncu madde gibi ol
mak lâzumgeMr. İkisi arasındaki fark şöyledir, 
Devldt, bidayeitlten itibaren ikaımu hiızmelti nite
liğini haiz müesseselerin neler olduğunu, ka
nunla nelere riayet edileceğini söylemiyor. 

Halbuki, 35 e 4 moü ek 39 neu maddesinde 
ise evvelâ kanuni bir fornı/alite koyuyor, bunun 
dışıiıa çıkan ister yabancı olsun, ister yerli iser-
ımaye olsun, hususi teşebbüs vazftyetanfi alıyor. 
Ayrıca bir incelik daha var; Jııamgi işlere ria

yet etmedikleri takdirde Devlet tarafından ikaz 
edileceğini, el konulacağını söylüyor. Yerli ser-
mıaye olsun, yabancı sermaye olsun, ne yapaca
ğını biliyor, hangi şartları ihlâl ederse el ko
nacağını biliyor, böylece müstakar bir durum 
sağlanıyor, demektir. Kendisi, Devletin eli do
kunacağı hakkında bir şüpheye düşerse, içinde 
bir tereddüt uyanmışa, o zaman teşebbüs azalır. 
Bu balkımdan, müddet hariç, Temsilciler Mecli
sinin birinci müzakeresinde Ikabul edilen mad
denin kabulünü rica edeceğim. Simidi bunu 
okuyorum : «Madde 39. — Kamu hizmetti nite
liğimi taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararına 
uygun- çalışması kanunlarila düzenlenir. Bu ka
nunlar uyarınca kamu yararına uygun çalışmı-
yan özel teşebbüsler, gerçek karşılığı kanunda 

* şöslterilen şekilde ödemmelk şartiyle devletleştı-
r ilebilir. Kanunun talksiltle ödemeyi caiz gördü-
£ü hallerde, ödeme süresi beş yılı aşamaz ve 
laiksiitler eşit olarak ödenir'; bu taksitler, ka-
rynl:a gösterilen faiz haddine bağlanır.» 

, BAŞKAN — Buyurun, Tıınçkanat. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, şimdi 
okunan maddeye iştirak edeceğim. Ancak, bu 
5 yıl, 10 yıl taksit meselesi var. Dün izah ediıl-
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diği veçhile, hemen hemen hiçjbir milletin ana
yasasında tahdit konulmıamışıtır. 

Zaten, kamu hizmeti vasfında olan özel te
şebbüslere ecnebi sermaye gelmez. Bu bakım
dan, dün de münakaşa edildiği giıbd, ecnebi ser
mayenin akışı durdurulmuş olmıyacaktır. 

Ben, buradaki ödemenin beş yıldan 10 yıla 
çıkarılmasını teklif ediyorum, kalbuılünü istir
ham ederim. 

ATAKLI MUCİP — Ben arkadaşlarımın 
tekliflerine iştirak edemiyorum. 39 neu madde 
gayet yerindedir. Hükümet için de elastikiyet 
tıaşıımakltadır. Devletleştirmeyi Hükümet takdir 
edecektir. Mademlki, Devletleşitiııme mevzuu'ba-
hiıstir. Hükümet gerektiği hallerde el atmalı
dır. Sonra müddetin değişmenıesî taraftarıyım. 
Çünkü, yukarıkd mad:de ile bir alâkası yoktur. 
Binaenaleyh; maddenin aynen kabulünü teklif 
ediyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Bu madde üze
rinde ben de konuşmak istiyorum : Yabancı 
memleketlerin anayasasını tetkik edersek belki 
orada böyle değildir, çünkü onlar, Avrupa dev
letleri dış sermayeyi arzu etmezler ve bu sevi
yeye gelmişlerdir. Ama bizim .gilbii'geri kalmış 
memleketler için vaziyet öyle değildir. Beş se
nelik taksit karşısında hiçbir yabancı sermaye 
memleketimize gelmez, ürker. Teklifim şudur; 
(ödeme süresi beş yılı aşamaz) ifadesi metin
den çıkarılırsa yabancı özel sermayenin memle
ketimizde çoğalmasına yardım eder; 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, maddede tesbit. 
edilen esaslar dâhilinde bir müessese hareketine 
devam ederse, Anayasa, değişinceye kadar ic
rayı hükmedecek. Yok, kamu kararının gerek-
'tirdiği hallerde Devletleştirilecek ise bu da ko
lay olmaz. Kaınıu yararlığı anlaşıldıktan sonra, 
artıik uygun görülür, aksa halde kapitülâsyona 
gider, bu koku var, demek isitliyorum. 

Beş sene müddet azdır. Mümkün olsa da 
peşlin ödense. Bugün meselâ, Demir ve* Çelik 
Fabrikaları kuruluyor. Hangi malî kudret bunu 
Devletleştirmeye imkân bulacaktır'? Ya 10 se
nelik müddeti kaıbul edelim, yahut kanunla 
ödeme şekli düzenlenir, diyelim. Malî duruma 
göire ödeme şekli teshil edilir, diyelim. 

BAŞKAN — Buyurun, Ersü, 
ERSÜ VEHBÎ — Kanunla düzenlenir, der

sek, Hükümet teşvik edilmiş olur ve çalışmalar 
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buna göre yapılır. Hükümet de, te^elbbüs sahibi 
de ne yapacağını bilir. Hükümet, teşebbüs sa-
kiplerini teşvik etmenin yollarını arıyacaktır, 
bulacaktır. 

Kamu hizımeti gören teşebbüsler isfter özel 
teşebbüse addolsım, ister yabancı seırımayeye dâ
hil olsun, icabedenler kamulaştırılaiMlecakltir. 
Bu kabil müesseseler, işçd ücreti baklanından, 
kalite bakımından müesseseler kendilerine çeki
düzen vermek zorunda kalacaklar, işlerini iyi 
tutmak zorunda olacaklardır. Böyle bir garan
tiyi peşinen tanımak, Demokles'in kılıcını ba
şından almak gayet iyi bir şey. Kamu yararı 
gerektirdiği takdirde dersek, geniş, şümullü 
olur, ieabederse siyasi şeyler de alet edilebilir. 
Kuvvet elimdedir; şunu da yapayım diyemez. 
Dolayısiyle plân ve program devresine girdiği
miz bu zamanda Hükümet uyanık bulunacak
tır ve on seneden beri gördüğümüz kötü yollara 
bir daha »gitmiyecektir. 

Sami Beyin söylediği gibi, Allaha şükür ka
pitülâsyon devri de geçmiştir. Türkiye'de 
bu sahada kamulaştırılacak, öyle tesisler de 
yoktur. Bu bakımdan bu maddenin çok garan
tili olması, hangi şartlar altında nelerin yapıla
cağını bilmesi zannediyorum ki, faydalıdır, 

Müddet bakımından, psikolojik noktadan on 
vil. olmasını arzu ederim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bâzı mahfil
lerde ecnebi sermaye celbi hususunda fazla ıs
rar edilmektedir. Ecnebi sermaye hakikatte fay
dadan ziyade zarar getirmiştir. Bunun üzerinde 
biraz durmak isterim. 

Bugün ecnebi sermaye, vergi ve sair masraf
larını fazla göstermek suretiyle, dışarıya döviz 
kaçırmaktadır. Zaten sermaye olarak para ge
tirmiyorlar. Makina ve sair teçhiazt getiriyor
lar. Bu getirdikleri malzemeye karşılık, çok şey 
götürüyorlar. Döviz kaçakçılığı yapıyorlar. 

Bir memleketin kalkınması, sadece yabancı 
sermaye ile olmaz. Yabancı sermayeden çok, 
İçendi sermaye ve sanayiimiz bu işte önemli
dir. Devlet istediği anda, kamu hizmeti sa
vılan müesseseyi millîleştirebilm elidir. Kamu 
menfaatine Devlet serbestçe hareket edebilmeli
dir. 

Farz edelim, ki, 2,5 milyon liraya, çıkan 
bir çelik işletmesi elbette beş senelik taksitle 
devletleştirilomez. Bunun 10 seneye çıkarılması 
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doğru olur. Ben. de 10 sene olarak kabulünü 1 
ara ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet; 
YILDIZ AHMET — Tesisin çalışması, stan

dardı ve vâsfı nazarı itibara alınarak kamulaş
tırma kaydının konması aleyhindeyim. Hükümet 
daha serbest olur. Öyle bir haldir ki, Devlet 
bir şeyi kamulaştırmak istemesine rağmen kar
şısına dikilecek, Anayasaya aykırı diyecek. 
pir çok haller vardır ki, kamulaştırmayı zaruri 
kılar. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — 38 nci madde ile 
39 ııeu madde birbirinden ayrıdır. Birisi dede- I 
den intikal etmiş, millete ait toprağın istimlâ
kidir, dikeri ise ferdin didine didine meydana I 
getirdiği tesisin istimlâkidir. Şu husus nazar- I 
dan kaçmamıştır ki, Devlet elindeki tesisler me- I 
mur zihniyeti ile idare edilmektedir, önümüz- I 
de bir hayli devletleştirilmiş bu gibi müessese-
vardır. İDevlet gazozculuğa kadar gitmiştir. ı 
Özel teşebbüsü frenliyen, başında Demokles'in 
kılıcı gibi asılı duran maddeyi kaldırmalı veya 
hiç olmazsa müddetsiz verilmeli veya beş yıl- I 
dan yukarıya katiyen çıkmamalıdır. Aksi takdir
de özel teşebbüs âtıl kalır. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Ecnebi sermaye bir mem

leketin kalkınmasında yardımcı olur. Esas olan 
millî sermaye ve mesaidir. Biraz evvel anlat- I 
mıştım, bu maddenin altında bir kapitülâsyon I 
kokusu olmasından korkarım. Bir misal arz I 
edeceğim. İşittiğime göre, Mersin Rafinerisi ec- I 
nebi sermaye ile kurulmuş. Devletimize hisse I 
v^lmemiştir. Bunun üzerine ikinci bir rafine- i 
rinin İzmit bölgesinde kurulmasına karar veril- I 
mistir. Sermaye mütaarrız olur, onun için esas 
kazançtır. Bunun üzerinde durulması yerinde I 
olur, ^ I 

BAŞKAN — Kifayet önergesi verilmiştir. ı 
Aleyhinde söz istiyen var mı? Buyurun Vehbi 
îfrsü. 

EİtSÜ VEHBİ — Arkadaşların ileri sürdük
leri fikirler karşısında, mukabele etmek istiyo
rum. Onun için kifayeti müzakere takririnin I 
kabul edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vehbi Ersü, 35 e 4 ncü ekin 39 ncu maddesi-
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nin aynen kabulünü istiĵ or. Şimdi bunu tekraı' 
okutuyorum. 

d) Devletleştirme 
Madde 39. — Kamu hizmeti niteliğini ta

şıyan özel teşebbüslerin kamu yararına uygun 
çalışması kanunlarla düzenlenir. Bu kanunlar 
uyarınca kamu yararına uygun çalışmıyan 
özel teşebbüsler, gerçek karşılığı kanunda göste
rilen şekilde ödenmek şartiyle devletleştirilebilir. 
Kanunun taksitle ödemeyi caiz gördüğü haller
de, ödeme süresi beş yılı aşamam ve taksitler 
eşit olarak ödenir; bu taksitler, kanunla göste
rilen faiz haddine bağlanır. 

BAŞKAN — Vehbi Beyin teklifini oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

İkinci teklif, Haydar Tunçkanat'ın teklifi
dir, müddetin on seneye çıkarılması teklifidir... 

ERSÜ VEHBİ — Usul hakkında. Bu mev
zuda Sanayi ve Ulaştırma vekillerini çağıra
lım, dinliydim, lütfedin, maddeyi tehir ede
lim. Dün gelen eski bakanlardan birisi bu mad
deyi müdafaa etmiştir. İktisadi hayatımızda çö
küntüler açacak bir mevzudur. 

BAŞKAN — Vehbi Beyi dinledik. Bir tek
lifi var. Bakanların mütalâalarını almak üze
re geri bırakalım, diyor. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, daha 
önce verdiğimiz karara ayikırıdır. Bu şekilde 
tekliflerde Ibulunulmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Bey teklifini geri alı
yor. Efendim, şimdi müddet 10 sene olarak, 
maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Sayıyorum, 9. Kabul etmiyen
ler... 7. 10 yıl olarak müddet kabul edilmiştir. 

(Bu maddeyi tekrar müzakere edelim, ses
leri) On yıl olarak kabtd ettik. (Tekrar mü
zakere edelim, sesleri) 

BAŞKAN — Takriri müzakere teklif edili
yor. Bu maddenin telkrar müzakere edilmesini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmişldr. 

ERSÜ VEHBİ — Eski 39 ncu maddeyi tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — 38 ile 39 ncu maddeler ruh mad
deleridir. Tensibederseniz 39 ncu maddeyi ye
ni baştan görüşelim. (Muvafık, sesleri) Rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

- W — 
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EBSÜ VEHBİ — Efendim, benim teklifim I 

eski 39 ncu maddedir, maddeyi olkuyorum. I 
(35 e 4 ncü ekteki 39 ncu madde tekrar I 

okundu.) 

ERSÜ VEHBÎ (Devamla) — Önümüzdeki 
maddenin şekli ise, kamu yararına gerektir
diği hallerde, Devlet kamulaştırabilecektir. I 

Şimdi, ister yabancı sermaye, ister hususi I 
sermaye bir memleketin gelişmesi için lâzım- I 
olan faktörlerdendir. Arkadaşlar, bunlara ihti- I 
yacımız yok, dediler. Ancak, hakikat olan şu- I 
dur ki, geri kalmış memleketler için, özel I 
sermaye kadar, yabancı' serma(ye de lüzumlu- I 
dur. Buna ihtiyaç vardır. Yalnız Devlet ser
mayesi ile kalkınma mümkün değildir. Hem 
hususi sermaye, hem de yabancı sermaye şart
tır. Hususi sermayeye de geniş ölçüde yer ver
mek lâzımdır. I 

Devlet istediği zaman ıkamulaştırafbilirse, I 
o zaman bunu başka türlü de kullanabilir, ile- | 
rideki iktidarlar, siyasi ırakiplerini iktisaden l 
çökertmek için kullanabilirler. Muhalif par
tiden olanların -işletmelerinin bedelini takdir 
edip Devletleştiretyilir. Kim olursa olsun, dış 
sermaye, iç sermaye. Devlet ne zaman el ko
yuyor? Kanunda yazıyor, kalitesini bozarsa, I 
fiyatını sonsuzlaştırırsa, çöküntüye götürürse I 
el koyar. Birisi bu. 

İkincisi, Devlet bugün olduğu gibi, ikti- I 
sadi hayatı soysuzlaştıran müesseseleri mura
kabe eder. Kamulaştırmak istediği zaman pe
şin veriyorsa mesele yok. Eğer peşinen öde
meye imkân yok ise, özel kanun çıkaracaksı
nız, vatandaîşın dişinden tırnağından artırarak I 
yaptığı müesseseyi taksitle alacaksınız. Bunun I 
için maddenin bu şekilde kalmasını teklif edi- I 
yorum. I 

Müddet meselesine gelince, ben beş sene I 
olarak teklif ediyorum. I 

BAŞKAN — Başka söz dstiyen, buyurun I 
Emanullah Çelebi, 

ÇELEBİ EMANULLAH — Vehbi Beyin 
teklif ettiği maddenin ikinci cümlesinde, «Bu 
kanunlar uyarınca kamu yaranma uygun çalış
mayan özel teşebbüsler, gerçek karşılığı kanun
da gösterilen şekilde ödenmek şartiyle devlet-
leştirilebilir.» deniyor. Bu gayet tehlikelidir. 
10 yıllık geçmiş devir çok kötü misal vermiştir. 

iktidardaki parti, ıkarşı tarafa mensup özel | 
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teşebbüse müfettişelr gönderir, kamu yaratiM 
çalışmıyor diye, rapor verebilirler. Onun için, 
bu madde (kötü maksatlara alet edilebilir. 

Ben de arkadaşlarım gibi, 10 yıla değil, 5 
yıla taraftarım. Ne mal sahibi olarak, ne de 
âmme hizmeti gören bir şalhıs olarak, 5 milyon 
değerdndeki bir tesisimin 10 taksitte ödenmek 
suretiyle devletleştirilmesine nazı olamam. Bu
nu vicdanım kabul etmez. Onun için, 'huzuru
nuza gelen 'maddenin aynen kalmasına tarafta
rım. 

BAŞKAN — Mucip Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Vehbi Beyin teklifine 

kısmen iştirak ediyorum, kısmen de aleyhinde-
yim. Elimizdeki 39 ncu madde Devlete datha ge
niş bir insiyatif vermektedir. Vehbi Beyin bah
settiği mahzurlar kısmen telâfi ediliyor, kamu 
yarannm gerektirdiği hallerde, diyor. Bunlar 
tahakkuk ettiği takdirde kamulaştınlacaktır. 

Sonra ikinci fıkrasında (.. taksitle Ödemeyi 
ön gördüğü hallerde..) diyor. Yani imkânı var
sa peşin, imkâna yoksa taksite- bağlayacak. 

Müddet meselesine gelince, Vehbi ve Ema
nullah beylerin fikirlerine iştirak ediyorum. 
Şahsi bir teşebbüstür bunlar, baltalamak doğru 
olmaz. Hak ve hürriyetlere de aykındır. Bir 
şahsın veya bir zümrenin yaptığı bir teşebbüsü 
baltalamak doğru değildir. Tesis kamu yaran-
na işlemiyorsa Devlet el koyacak, mümkün ol
duğu takdirde peşin, olmadığı takdirde kısa 
müddet içinde vermek lâzımdır. Bu bakımdan 
39 ncu maddenin aynen kabulünü teklif edi
yorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Kâmil Karavelioğlu. 
KABAVELÎOĞLU KÂMlL — Birkaç cümle 

de ben ekliyeceğim. Dün Muammer Aksoy'ıt 
dinledik. Alman, Fransız anayasalarından bah
setti. Almanya'ya ecnebi sermaye alkım varmış. 
Ecnebi sermaye, iktisadi §artlann elverişli ol
duğu yerlere akın eder. Bunu tebarüz ettirmek 
istiyorum. 

Bir de 10 seneyi kabul ettiler. Halbuki dev
letleştirilecek arazi çok ucuzdur. Kamulaştır
ma için 10 yılı kabul ettik, şimdi devletleştir
me için itiraz ediyoruz. Buna ımalhal yoktur. 
Bir sanayi tesisi (kamulaştmlan bir İM köye be
deldir. 

Esasen bizde devletleştirilecek fazla özel te
şebbüs de yoktur. Büyük Sanayi teşebb^jâberine 
özel teşebbüsümüz girememektedir. TürMye'de 
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yabancı sermaye de büyük ölçüde yoktur. Rafi- I 
neri tesisleri var. Onun da birisi bizim serma
yemizle (kuruluyor. Petrol Şirketi, maden sa
nayii üzerine iş yapan şirketler yok. Endişe I 
etmiyelim. 

Kamu hizmeti niteliğindeki yerlere zaten özel I 
teşebbüs girişmiyor Esasen bu kadar liberal ol
maya d•& lüzum yoktur. Düşünelim bir kere. I 
Kanunun emrettiği şekilde çalışmıyan, kamu 
hizmeti niteliği arz eden özel teşebbüsler na- I 
sil kuruldu, bunlar nasıl kazandılar? Onu dü- j 
şünerek söylüyorum. (Bu meseleyi düşünürken, I 
fazla liberal olmaya, lüzum yoktur. I 

BAŞKAN — 'Haydar Tunekanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Vehbi Beyin, 

siyasi partiler rakiplerini iktisaden yere serer- I 
ler sözüne temas etmek istiyorum. Bu, imkân- I 
sızdır. Her zaman istenildiği takdirde Ticaret I 
Vekâletinin, Maliye Vekâletinin, elinde salâlhi- I 
yetler vardır, istediği şekilde tazyikler yapa- I 
bilir, lisansını geç verebilir, permisini sonra çı- I 
karır, kotaya koym'az, yani bir hileli seriye I 
aranmak istenirse namütenahi elinde vardır. I 
Bunun aksine, son on sene içinde böye bir şey 1 
de görülmüş değildir. Varsa .'arkadaşlar söyle- I 
sinler. Bizim memleketimizde iktisadi Devlet I 
Teşekkülleri son şeklini bulmuştur. Karaveli- I 
oğlu'nun dediği gibi, petrol, rafineri tesisleri I 
ve yeni kurulan çelik sanayii tesisi vardır. Dü- I 
zenli idareye dönüyoruz. Bu da Anayasa ile tali- j 
didedilmiştir. I 

BAŞKAN — Buyuran Sami Küçük, 1 
KÜÇÜK vSAMÎ — Ben de Haydar Beyin fi

kirlerine iştirak ediyorum. Bu Anayasada sa- 1 
dece devletçilik esas alınmış değildir, özel te- I 
şebbüse de geniş ölçüde yer verilmiştir, I 

Bu maddeyi, özel teşebbüsün en hararetli I 
müdalfilerinden biri olan Cahit Zamangil kale- I 
me almıştır, ben öyle işittim. Bu şekliyle ka- 1 
bul edilerek buraya gelmiştir. I 

Ben İstanbul tasarısının fazla bir değişikli- I 
ğe uğratılın adı ğma da eminim. Ancak, tekrar I 
ediyorum, biraz kapitilâsyon kokuyor. Kamu I 
hizmeti gören tesisler, kanununa, uygun bir şe- I 
kilde çalışmazlarsa, elbette devletleştirilebilme- I 
lidir. I 

KAPLAN KADRİ — Efendim, 38 nci mad
de ile 39 ncu maddeyi! bir kere mukayese et- | 
meliyiz. Hedef aynıdır, özel teşebbüs de ol- I 
malıdır. Kamu hizmeti niteliği tanıyan hava.g:ı- j 
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ZJ, elektrik işletmelerinde devletleştirme esâs
tır. Bu işi esasen özel teşebbüs yapamam. Yapar 
ama, balkı düşünerek yapamaz. Bunun dışın
daki büyük teşebbüsleri esas tutuyor madde. 
özel teşebbüsün ufak tefek işletmeleri de dev
letleştirilecek değil ya? Büyük çapta devletleş
tirmeyi -esas 'alıyor. 

BAŞKAN — Buyurun, (lürsoytrak Suphi. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu.Ana

yasa hususi teşebbüsü devletçilik mefhumundan 
daha ileri gördüğü için Devletin niteliğinden 
bahseden 2 nci maddede devletçilik nazarı iti
bara alınmamıştır, espri özel teşebbüs lehine
dir. 

Buradaki hükme gelince, özel teşebbüs bir 
hatalı icraat yapıyor, kamulaştırılması lâzımdır, 
müddetin de biraz uzun olması doğrudur. Yahut 
da millî menfaatler o müessesenin kamulaştırıl
ması zaruretini doğurmuştur. Meselâ nadir ma
denlerden krom cevheri vardır, Devletin el koy
ması lâzımdır, kontrol altına almak icabeder, 
yani türlü şartlar dâhilinde kamulaştırma mec
buriyeti hâsıl olur. 

Arkadaşlarım dediler ki, her hangi iktidarda 
bulunan bir parti muhaliflerine eziyet etmek 
için bu yola gidebilir. Böyle bir şeyin olmaması 
lâzımdır. Çünkü ikinci Meclis ve Anayasa Mah
kemesi kurulmuştur. Eski devirde arkadaşları
mın buyurdukları yola gidilmesi mümkün idi. 
Onun için şahsan ben Devlete biraz olsun elas
tikiyet tanımak için maddenin olduğu gibi kal
masına ve beş senenin on seneye çıkarılmasına 
taraftarım. 

BAŞKAN - - Kifayeti müzakere önergesi 
vardır. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, iki teklif vardır. Birisi Sayın Ersü'-
nün teklifi. Basılı kâğıt 35 e ek 4 teki 39 ncu 
maddenin kabulünü istiyor. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenleı*... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Zaman hariç olmak üzere, önümüzdeki tasa
rının 39 ncu maddesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 13... Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi bu maddedeki zaman meselesini oya 
sunuyorum. 10 yılı kabul edenler... Etmiyenler... 
39 ııeu maddedeki müddet 10 yıl olarak kabul 
edilmiştir. 

15! _ 



III. Çalışma ve sözleşme .hürriyeti 
Madde 40. — Herkes, dilediği alanda çalış

ma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, özel te
şebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı 
amaciyle smırlıyabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlı-
yacak tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ittifakla kabul edilmiştir. 

IV. iktisadi ve sosyal hayatın düzeni 
Madde 41. — İktisadi ve sosyal hayat, ada

let, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
ması amacına göre düzenlenir. 

iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz is
tiyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler/, ittifakla kabul edilmiştir. 

V. Çalışma ile ilgili hükümler * 
1 a) Çalışma hakkı ve ödevi 

Madde 42. — Çalışma herkesin hakkı ve 
ödevidir. 

Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve ça
lışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, 
sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışanları 
korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici 
tedbirler alır. 

Angarya yasaktır. 
Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alan

larda vatandaşlık ödevi niteliği alan beden ve
ya fikir çalışmalarının şekil ve şartları, demok
ratik esaslara uygun olarak kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir, 

b) Çalışma şartları 
Madde 43. — Kimse, yaşma, gücüne ve cin

siyetine uygun olmıyan bir işte çalıştırılamaz. 
Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şart

ları bakımından özel olarak korunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok

tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

c) Dinlenme hakkı 
Madde 44. — Her çalışan dinlenme hakkına 

" sahiptir. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli izin 

hakkı kanunla düzenlenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

ydktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

d) Ücrette adalet sağlanması 
Madde 45. — Devlet, çalışanların, yaptıkla

rı işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesi sağlanmasına elverişli adaletli 
bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri 
alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde.söz istiyen yok
tur. Maddçyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

e) Sendika kurma hakkı 
Madde 46. — Çalışanlar ve iş verenler, ön

ceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika bir
likleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve 
üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevli
lerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir. 

Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, 
yönetim ve iş yerleri demokratik esaslara aykı
rı olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

f) Toplu sözleşme ve grev hakkı 
Madde 47. — işçiler, iş verenlerle olan müna

sebetlerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını ko
rumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme 
ve grev haklarına sahiptirler. 

Görev hakkının kullanılması ve istisnaları 
kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1.. 
YILDIZ AHMET — Maddenin son fıkrası

nın (grev hakkının kullanılması, istisnaları ve 
iş verenlerin hakları kanunla düzenlenir) şek
linde tadil edilmesini, yani fıkraya (iş verenle
rin haklarının) da ilâvesini teklif ediyorum, 

13 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti- I 

yen var mit.. Söz istiyen olmadığına göre, ar
kadaşımızın bu tadil teklifi ile maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Madde bu tadil teklifi ile kabul edilmiştir. 

VI. Sosyal güvenlik 
Madde 48. — Herkes, sosyal güvenlik hak

kına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal 
sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve 
kurdurmak Devletin ödevlerindendir. • 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler.,. Etmiyenler... ittifakla ka
bul edilmiştir. 

VII. -Sağlık hakkı 
Madde 49. — Devlet, herkesin beden ve ruh 

sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbî bakını I 
görmesini sağlamakla ödevlidir. 

Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağ
lık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşı
layıcı tedbirler alır, 

BAŞKAN — £|öz istiyen yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 49 neu madde ittifakla kabul edil
miştir. 

VIII. öğrenimin sağlanması 
Madçle 50. — Halkın öğrenim ve eğitim ih

tiyaçlarını sağlama Devletin başta gelen ödev
lerindendir. I 

Ilköğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar I 
için mecburidir ve Devlet okullarında parasız
dır. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarı
lı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine I 
kadar çıkmalarını sağlama amacıyla burslar ve 1 
haşka yollarla gerekli yardımları yapar. j 

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ih
tiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbir
leri alır. I 

Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve 
anıtların korunmasını sağlar. I 

BAŞKAN — Söz Suphi Gürsoytrak'mdır. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Arkadaşlar, ben 

Muammer Aksoy'la konuştum. Tarihî eserler I 
balansından Türkiyemiz çok zengindir. İtalya'- I 
nm bizim kadar tarihî eseri olmamasına rağmen I 
korumasını bildikleri için fazla turist celbede- I 
bilmişlerdir. Her yıl bütçelerinin % 27 sini, I 
döviz ihtiyaçlarının da % 70 ini temin edebili- I 

. 1961 0 : 2 
yorlar. Onun için bu son fıkranın düzenlenme
si lâzım, önem vermeliyiz. 

«Devlet tarih ve kültür değeri olan eser ve 
anıtların korunmasını sağlar.» demekle yetin
meydim. 

Eski eserlerin korunması lâzım. Hem de dı
şarıya kaçınlmamasmm da sağlanması lâzımdır. 
Yıllardan beri eski eserlerimiz dışarıya kaçırıl
maktadır. Yabancıların yapmakta olduğu ka
çakçılık mahkemelere düşmüştür, istanbul Ana
yasasının 157 nei maddesinde eski eserler üze
rinde daha fazla durulmuştur. Redaksiyon Ko
mitesine tevdi edelim, istanbul ilim Komisyonu 
tasarısını da göz önünde tutarak bir teklif ha
zırlasınlar, redaksiyon bakımından. Anayasa Ko
misyonu ile de temasa geçilsin, teklifim bu. Bil
mem bu hususta arkadaşlarımız ne derler? 

BAŞKAN — Buyuran Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, bu son fıkra 

Suplhi Beyim söyledliği gilbi oluyor. Maddenin 
ıson fıkrasındaki (Koruma) nın içine kaçakçılık 
da gireır.. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Mütehassıslarla 
Ikonuştuk, kendileri de muvafılk buldular, bir 
(boşlulk kalmıaanıası için gözden tdkrar geçirile
rek kaleme alımsın. 

SAŞKAN — Maddenin iMııei fıkrasında; 
(lliköğrenilm, kız ve erkek bültün vatandaşlar 
için medburidfc ve DeVİdt dkullarmda parasız
dır) deniyor. Ytanî bu suretle bütün çocukların 
i'llk talhsil yapması meclburi olup Türk tarihini, 
Türk ''harsını öğrenisinler, aızımlıfk okulları ve 
saüre... 

ATAKLI MUCİP — Beynelımilel fafir vaziyet 
meydana çılkar. Daha evvel özel dküldiara aiıd-
olan ınıaddeyi kabul eltltik. îıusan halklarına ay-
kırıidır, bunun buraya ginmesinli teMükeli bulu-
yon"uım.ı 

BAŞKAN — Buyurun, özgüneş, 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, konu 

cidden önemlidir. Tür!k vatandaşları, ilkokulu 
'mutlaka Devlet ilkokullarında bitirmelidir. Bil
miyorum, bu fikrin Lozan Andlaşmaısınm buna 
dair (hükümlerine anânii mildir, değil midir? 
Azınlıklara illkdkul açana hakkı tanınmış' mıdır? 
Eğer bu halk ilhlâl edilmemiş olur&a, teklifimde 
ısrar ddeceğiim. 

ıSonıra, memlefkeStimizde bir lıayili yaibaneı 
vardır. Bunlar kendi «ocuklarını, kendi okulla-
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nnda okuıbaMmelidâdetr. Kanun buna mâni ol-
anamalıdır. Arzu ederlerse büızim okullarımızda 
ofcuyaJbilmeilidiırler. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Dinarda bulunan 
sefaret memurlannın çocukları oradaki mektep
lerde okuyaJbitaektedirler. (Bâzı büyük mer
kezlerde kendi dkuUarraniiz var, sesleri) 

BAŞKAN — Dinî ımevzulan çocuklarına 
okutmak istiyen veliler müracaat edecek, kendi 
gocuğunu okutabilecek. ikindisi, azınlık okulla
rını gösteren ayn biır madde vardır. İlkokul
larda bütün azınlıklar okuyabilirler. Türk va
tandaşı olsa bile, Devletin ilkokullarında oku
maya mecbur tutamazsınız. 

Amerikan, Alman, Fransız sefaretlerinin aç
tıkları okullara mâni değildir. Bu madde doğ
rudan dioğruya Türk vatandaşlarını ilgilendi
ren bir maddedir. Dün kabul eMğianiz madde
lerde, Türk vatandaşlarının tâlbi olacağı şartlar 
özel kaİıunla düzenlenir, şeklinde, geçmiş idi. 
öızgüneş'in söylediği gibi, Lozan Arılaşmasına 
(aykırı bir vaziyet meydana çakmıyorsa, zanne
diyorum kd, faydalıdır. 

iSuphi Beyan söylediği şey, 50 ncd maddeyi 
redaksiyon komitesine verelim, tliım. Heyeti ile 
ibtr defa daOm'görüşsünler, şeklindedir. 

ATAKLI MüClP — Bir defa Özel okulları, 
maddei malhlsuısa ile serbest bıraktık. Gayrimüs
limlerin özel okullarını da sıkarsanız, din ted
risatı da karışacak, onların dünî terbiyelerine 
de mâni olacaksınız. 

tkftncalsi, en mühim mesele ilk tialhsil mesele
sidir. Bu bakımdan maddenin aynen kalması 
lâzımıdır. Devletle beraber özel teşeblbüs ilk tah
sil meselesini ha'Hetmelidir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Suphi (Mrsoytrak 
arkad'aşımızın teklifi ile, bu m'addenîn redak-
siiyon komiltesîne verilmesi isteniyor. Oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... 11 
oyla kabul edilmiş, redaksiyon komitesine ha
vale edilmiştir. 

Benim bir teklifim var. lllköğırenitaı, Devlet 
iHfaokuülanndıa yapılmalıdır. Şöyle diyelim. İlk
okul mecfburîdir, Devlet okullarında yapılır ve 
parasızdır.» 

KAPLAN KADRİ — Ben <bu teklifin aley-
hmdeytism. Mevzuat meselesi, beynelmilel anlaş
malar meselesidir. 
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BAŞKAN — Ben fikrimi söyledim. Redak

siyon komitesi bunu tetkik edebilir. Şian<cll, bu 
(konuşmaların ışığı altında, teklifin redaksiyon 
feomiteisine havalesini loylannıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul edilmiştk. 

IX. Kooperatifçiliği geliştirme 
Madde 51. — Devlet, kooperatifçiliğin ge

lişmesini sağlıyacak tedfbfrlerd alır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde isöz istiyen 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etfmiyenler... Kabul edilmiştir. 

X. Tarımın ve ejiftçdnin /korunması" 
Madde 52. — Devlet, halkın gereği güibİ bes

lenmesini, tıantmsal üretimin toplumun yanarına 
uygun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın 
kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerimi ve ta
nımla uğmaşanlann emeğini değerlendirmek için 
gereken tedlbirleri alır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Arsa spekü
lâsyonunu önlemek İçin 36 ncı maddeye bir hü
küm ilâvesini teklif etmiştik. Eğer kokacak 
fcek bu maddeye konması lâzımıdır. Eğer arka
daşlar istiyorlarsa, arsa spekülâsyonunum Önle
yici Ihülkmü iburaya koyalım 

AKSOYOĞLU REFET — 36 ncı maddenin 
müzakeresi sırasında yapılan bu teklif üzerinde 
durulmuş ve Kadri Beyin izaJhatı üzerine, arsa 
spetkülâsyonunu önleyici hükmün oraya girme
me!^ kalbul edülmiş idi. Yine aynı kanaatteyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Arsa 
spekülâsyonuna mâni olabilmek için teklif edi
len şeklin şu madde içine girmesini kabul eden
ler... Yedi arkadaş.. (Maddeye mi konacak? Ye
rini bulalım, sesleri) 

Arkadaşlar, spekülâsyona mâni olmak için 
özel kanun çıkanlacaktır. Bu iş ıslah edilecek
tir. 

AKSOTOĞLU REFET — Efendim, 36 ncı 
maddenin müzakeresi sırasında arsa spekülâs
yonunun Önleneceği söylenmiş, gerekli hüküm 
getirileceği kabul edilmişti. Ben orada buna mâ
ni hükmün bulunduğunu zannediyorum. Bu
raya ayn bir fıkra olarak konmasına lüzum ol
madığına inanıyorum. Buraya konmasını iste
yen varsa, teklif etsin. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, arsa spekü
lâsyonunun önlenmesinin bir madde olarak bu-
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rada yer alması zaruretine inanmaktayız. Ama 
bunu şu maddeye, bu maddeye eklemek müm
kün görülmedi. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Tekriri mü
zakere teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Usul hakkında. 
Arsa spekülâsyonunu önleyici bir hüküm Ana
yasada bulunsun mu, bulunmasın mı? Evvelâ 
bu hususta bir karara varalım. Bulunsun şekli 
kabul edilirse yerini buluruz. 

ATAKLI MUCÎP — Evvelâ arsa spekülâs
yonunu önleyici madde var mı, yok mu? 36 ncı 
madde konuşulurken, bu madde bunu önler, 
koymaya lüzum yok denildi. Evvelâ bu hususta 
bir karara varalım 

BAŞKAN — Şimdi iki görüş ortaya çıktı. 
Sayın Karavelioğlu dedi ki; bu fıkranın kona
cağı yer burası değildir, 52 nci maddeye girer, 
dedi. 52 nci madde bunun yeri değilse, evvelâ 
esası kabul edelim ve yerini bulup koyalım. Ar
sa spekülâsyonunun önlenmesi hususunda bir 
hüküm konması lüzumuna inanmıyorsak mesele 
yoktur. 

ATAKLI MUCÎP — Arkadaşlar, o sırada 
iki arkadaşımız izah etmişti. 36 ncı maddenin 
ikinci fıkrasının bunu önlediği söylenmişti. 
Spekülâsyon konacak özel hükümlerle önlenecek
tir, . 

BAJŞKAN — Tekrar müzakeresi kabul edil
miştir. Buyurun Kâmil Karavelioğlu. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu 
hususun aydınlanması lâzımdır. Benim tekli
fim bu. Benim teklifim oylansın, mâni olunma
sın oylamaya. 

ATAKLI MUCÎP — Oylamaya mâni olan 
yok. Herkesin konuşma hakkı. Bir fikir ortaya 
atılıyor, ben de cevap veriyorum. 

O'KAN SEZAÎ — Oylayalım. 
BAŞKAN — Spekülâsyona mâni olacak bir 

hükmü bir maddeye koyalım. Bir fıkra halin
de buraya koyalım, diyorlar. 

YILDIZ AHMET — Teklifin lehinde, aley
hinde söz ver. 

BAŞKAN — Yeni baştan aleyh do konuşmaya 
lüzum yok. 

YILDIZ AHMET — Efendim, şimdi bahse
dilen 36 neı maddeyi okuyalım. «Herkes, mül
kiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, 
ancak kamu yararı amaciyle, kanımla siniri ana-
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biür. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum 
yararına aykırı olamaz.» 

Binaenaleyh, spekülâsyonun mutlaka kamu 
yararına aykırı ve kamu yararını ihlâl edici ma
hiyette telâkki edilmesi kolaydır. Fakat kamu 
yararına aykırı olduğu hükmüne varabilmek 
için arazi statüsünü okumuş olmak lâzımdır. 
Arazi spekülâsyonun içinde bulunduğunu söy-
liyecek insan çok ender bulunur. 

İkincisi; mülkiyet hakkını kullanma toplum 
yararına olmaz. Toplum yararını, kamu yara
rım. arsa spekülâsyonu olarak kabul etmek müm
kün değildir. "Yarın mahkemelerde birçok tartış
malara yol açar. Hepimiz inanıyoruz ki spekü
lâsyon olmasın. Memlekette spekülâsyon diye bir 
yara vardır. Memlekette böyle bir yaranın oldu
ğu hususundaki lâfı beğenmiyorsak, bu Anaya
saya girmelidir. 

BAŞKAN — Buyurun, Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — Mülkiyet hakkı eski Ana

yasamızda da mevcuttu. Bu madde spekülâsyo
nu önlivebildi mi? önlenmiş olması lâzımgelirdi. 
36 maddedo böyle bir hüküm yok, önleyici bir 
hüküm yoktur. Bu teminatı verecek bir hüküm 
konmalı di r. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, fikirler anlaşıldı. 
Arsa spekülâsyonunu önleyici hüküm getirilsin 
diyenler ellerini kaldırsınlar... Dokuz arkadaş 
kabul etti. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kalıyor, bu hüküm nereye konacak. 
B hususta fikri olan? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ayrı bir madde 
halinde getirilsin. 

ERSÜ VEHBİ — 36 ncı maddeye bir fıkra 
halinde eklensin. 

BAŞKAN — Bu teklifler üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. O halde, müstakil bir madde 
halinde getirilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

36 ncı maddeye bir fıkra halinde eklenme-
. sini istiyenler... Kabul etmiyenler... 11 oyla ka

bul edilmiştir. 
ERSÜ VEHBİ — 36 neı maddenin tekrar 

müzakere edilmesi lâzımgelir, usulen. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında diyorum ki, 

aydınlandık. Bu hükmün konması zarureti de 
kabul edilmiştir. 

İ Şimdi, arsa spekülâsyonu kanunla önlenir, 
ibaresinin ilâvesiyle maddeyi kabul edenler... Di~ 

| ger geri gönderilen maddelerle birlikte incelenip 



fc : 82 10 . 5 
geri gelmesini Kabul edenler... Bıı fıkranın ilâ
vesi suretiyle 36 ncı maddenin düzenlenmek 
üzere gönderilmesi kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okuduğumuz şekilde reyle
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
52 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

XI . Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin 
sının * 

Madde 53. —* Devlet, bu bölümde belirtilen 
iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, 
ancak iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının ye
terliği ölçüsünde yerine getirir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, ben bu mad
deye şöyle bir ilâve teklif edeceğim. «Ancak, bu 
lıedefe ulaşma sorumluluğu Devletin üzerinden 
kalkamaz.» Arkadaşlar, burada daha çok perçin
lemek lâzımgelir. Aksi halde, bu amaçlara var
mak istiyordum ama, iktfcadi gücüm yetmiyor, 
derler, işi yürütmezler. Böyle denirse, devamlılık 
ve sorumluluk ifade eder. Malî güç müsait de
ğilse, bu kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Buraya konma

sının lüzumu yoktur. İşbaşına gelenler, payidar 
olmak için, zaten yakardaki maddelerin gereğini 
yapacaklardık. Aksi takdirde seçimleri kaybede
ceklerdir. Kamu oyu çalışmayan idareler için 
fca;ra»rmı verecek, seçim neticesinde düşürecektir. 
Arkadaşımızın endişesine mahal yoktur. 

YILDIZ AHMET — Efendim, esas itibariyle ; 

beni konuşmaya sıevk eden şey, Kaplan Beyin 
teklifinin benim teklifimden biraz farklı oluşu
dur. Bundan evvelki maddeler Devlete bu yük
leri vermiştir. Bu maddeye gelince, ancak diye 
başlıyarak geniş bir takdir yetkili ile isterse ya
par veya isterse'; yapmaz şeklinde bir hüküm var. 
Bu "hüküm diğer hükümler kadar kuvvetli değil
dir. Böyle olmazsa herkes Anayasaya dayanarak , 
Devletten hak iddiasında bulunabilir. Onun içirt -
bence bu madde şöyle1 yazılabilir; (Bu bölümde 
belirtilen iktisadi ve sosyal amaçların gerçekleş
tirilememiş olması iddiasiyle hiçbir yargı orga
nına müracaat edilemez) Yani hakikatte Devlet 
bunlardan dolayı mahkemeye verileittez. Dün 
okuduğumuz, Hindistan ALuayasasın&an ilham 
alarak are ediyorum. Onun itfadesini daha kuv
vetli .buldum. Maddenin altına şayet bu bölümde 
belirtilen iktisadi ve sosyal) amaçların gerçekleş
tirilmemesi iddiası ile yargı organlarına- müra-
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caat edilemez, dJb^lIm. Şunu temin edecek bir 
formül teklif edelim. 

O 'KAN SEZAİ — Anayasanın bünyesinde 
yer alan maddelerin, hükümlerin ruhu, muhakkak 
ki, yaran için, ortaya çıkan müesseseler tarafın
dan yaşatılacaktır. Anayasanın bünyesinde bun
lar vardır. Her maddenin Anayasanın içerisinde 
bir değeri vardır. Muhtelif müesseselerin kont
rolü vardır. 

İktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini 
yaparken elbette malî kudretini düşünecektir. 
Mali kudreti' dahilinde, millî menfaatlere uygun 
bir şekilde vakfesini Devlet yapacaktır. 

N e # n fiı §u meselelere el uzatmadın, dedik
leri takdime, bu maddenin hükmüne uygun ola
rak, malî ve iktisadi imkânların yetersizliği 
diyeceklerdir. 

JBu tü$ü düşüşçe ı^iplepao&e ve hafe iddia
sında, bulunanlara karşı. Bu baki'mdan ayrıca 
arkadaşımın teklif ettiği ilâveye ben lüzum 
görmüyorum 

Acaba bu inisiyatif, iktidarların yapması lâ-
zııngelen iktisadi ve sosyal gelişmelerde kendi
lerini mazur gösterecek ihmallerini veya görüş 
kısırlığını mazur gösterecek fazla bir supleks 
mi yaratıyor ki, akla böyle bir istifham geliyor. 
Bunun cevabı şu, Anayasayı yürütecek birçok 
müesseseler vardır. Bu müesseseler iktidarı da 
murakabe edecektir. Eğer iktidarlar hakikaten 
imkânları nisbetinde Anayasanın ışığı altında 
yapılması lâzrmgelenleri yapmıyorlarsa, mura
kabe yapacak olan müesseseler tarafından ikaz 
edilecektir ve bu hallerine devam ettikleri tak
dirde iktidar olarak sarsılacaktır ve nihayet 
yıkılacaktır. Bu bakımdan ilâveye şahsan lü
zum görmüyorum. 

KAPLAN KADRİ — - Bu maddenin biraz 
daha açıklanmasında fayda vardır. Bu madde
de gelecek iktidarı fazla serbest bırakıyor, gi
bi geliyor bana. Devlet amaçlarını, iktisadi ge
lişme ve malî imkânlara göre tahakkuk ettire
cek. Mânası çok geniş bir madde. Siz istiyor
sunuz ama, malî gücümüz müsait değil, -diye-. 
nilirler, 

Biliyorsunuz, ilkokul dâvasını tahakkuk et
tirmeyi düşündük. Ama, hemen güçlüklerle kar
şılaştık. Sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler 
bölümünde Devletin yapmakla mükellef oldu
ğu vazifeler, ona tahmil edilen vazifeler- -soır-
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madde ile tamamiyle ihtiyari bir şekle sokul
muştur. 

Sonra 42 ıtci maddede angarya yasaktır. 
Bir taraftan da memleketin iş gücü heba olup 
gitmektedir. Bununla beraber, bu milyonlar 
değerindeki iş gücünü harekete geçirmek de ko
lay değildir. Demokratik esaslar dâhilinde Dev
let görevini yapacaktır. 53 neü madde bu şe
kilde kaldıkça, iktidara gelenler, ne yapalım, 
imkânlarımız bu kadar, is gücünü harekete ge
tiremiyoruz, zorluk aşikârdır-, diyecekleredir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kaplan arkada
şımızın teklifi, birinci fıkra ile tenakuz halin
dedir. Çünkü birinci fıkra zaten imkânları tah-
didetmiştir. Altına ne korsanız koyunuz, bunun 
zırhına bürünecektir, ancak bu kadarını yapa
bildim der. ' 

Yıldız'm teklifi, mahkemeye Devlet aleyhin
de müracaat edilemez, şeklinde bir ilâvenin ya
pılmasıdır. Bence buna da lüzutoı yoktur. Mad
de olduğu gibi kalmalıdır. Ne korsanız koyu
nuz Devlet yapmıyabilir. Bu bakımdan 53 neü 
maddenin aynen kabul edilmesi daha uygun 
olur. 

BAŞKAN — Arkadaşların tadil tekliflerini 
oyunuza sunacağım. Birinci teklif Yarbay Kap
lan'm ilâve teklifidir. Bu ilâve teklif ile mad
deyi kabul edenler... Kabul edilmemiştir. İkinci 
teklif Yıldız'm teklifidir. Yıldızın teklif ettiği 
ilâve ile maddeyi kabul edenler,.. Kabul edil
memiştir. 

53 neü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm 
Siyasi haklar ve ödevler 

I. Vatandaşlık 
Madde 54. — Türk Devletine vatandaşlık 

bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu 

Türktür. Yabancı babadan ve Türk anadan 
olan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla dü
zenlenir. 

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla 
kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde 
kaybedilir. 

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmıyan 
bir eylemde bulunmadıkça, vatandaşlıktan çı
karılamaz. 
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Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve 

işi emlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 

BAŞKAN — 54 ııcü madde üzerinde söz is-
tiyen yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... ittifakla kabul edilmiştir. 

11. »Seçme ve seçilme hakkı 
Madde 55. — Vatandaşlar, kanunda göste

rilen şartlara uygun olarak, seçme ve seçilme 
hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ge
nel oy. açık sayım ve döküm esaslarına göre 
yapılır. 

BAŞKAN' - Söz istiyen, buyurun Sami Kü
çük. 

KÜÇÜK SAM'İ — Maddenin ikinci fıkrası
nın şu şekilde olmasını teklif ediyorum. «Se
çimler serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esas
larına, ve özel kanunlarına, göre yapılır.» diye
lim. Anayasada, «tek dereceli», yi dondurmıya-
lım. İki dereceli seçim yapmak da icabedebilir. 
Anayasada dondurulmasında fayda görmüyo
rum. 

BAŞKAN Buyurun, Ataklı. 
ATAKLI MUCÎP — Memleketimiz demokra

tik nizama gireliden beri daima ileriye gitmiş, 
iki dereceli seçim esasını bırakarak tek dereceli 
seçim esasını kabul etmiştir. Bundan sonra tek 
dereceli seçimden iki dereceli seçime dönmesi 
bir geriye dönüş olur. Onun için, bu fıkradaki 
tek dereceliyi mutlaka muhafaza etmemiz la
zımdır. Bu kanaatteyim, efendim. 

BAŞKAN — Anayasada seçimin hangi de
receli olarak yapılacağını kaydetmeye lüzum 
yoktur, özel kanununda gösterilmek suretiyle 
düzenlenir. Anayasayı kaskatı bağlamamak lâ
zım. Bu, geriye gidiş değildir ve ileride iki de
receli bir seçime gidilecektir diye de bir hüküm 
çıkarılamaz. 

ÇELEBİ BMANULLAH — Burada seçmen 
yaşı belirtilmemiştir. 21 yaş olarak belirtilme
sini teklif ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Biz burada, istikbalde 
iktidarların programlarını önleyici bir şey koy
mamız doğru olmaz. Zamana göre hareket eder
ler. O-eriye gidiş diye bir şey yoktur. Zamanın 
ihtiyaçlarına göre seçim sistemi kanunla tes-

' "bit edilir. 
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KARAMAN SUPHİ — Efendim, biz sade

ce milletvekillerinin seçimlerini düşünüyoruz. 
Temsilciler Meclisi, Senato seçimi. Yalnız secim
ler sadece bu kadarla bitmez. Belediye meclis
leri seçimi, il genel meclisleri seçimi, köy ihti
yar 'heyeti seçimleri, ve bunların dışında bir de 
kooperatifler, dernekler ve sair seçimler var. 
Bunların seçimleri kendi özel kanunlarına gö
re olabilir. 

Benim kanaatime göre, kimse seçimleri iki 
dereceli yapamaz. Ama, bâzı seçimler için, ile
nde ihtiyaç hissedilehilir. Onun için 10-15 yıl 
sonrayı bağlamıyalım. 

BAŞKAN — Özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Tek dereceli seçim, 

demokrasinin vazgeçilemez ana direklerin den
dir, aynen kalmasında fayda, vardır. 

BAŞKAN — Tunçkanat, 
TUNÇKANAT HAYDAR — Burada tek de

receli seçimi, Anayasanın teminatı altına almak 
istiyoruz. Bundan sonra gelecek iktidarlar, üçte 
iki çoğunluğu sağlamak suretiyle, diledikleri 
gibi değişiklik yapabilirler. Ama, biz Anayasa 
ile teminat altına almak mecburiyetindeyiz. 

ATAKLI MUCÎP — Geriye dönüş olamaz. 
Tek dereceli seçim esastır. Hiçbir memlekette 
böyle bir sistem yoktur. Kaldırılmasına, ihtiyaç 
yoktur. İsterlerse 15 sene sonra Anayasayı de
ğiştirirler. Biz şimdi kabııl etmek mecburiyetin
deyiz. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Mucip Beyin fikrine iş

tirak ederim. 
KAPLAN KADRİ — Burada geriye, ileriye 

gidiş diye bir şey kabul etmiyorum. 
KÜÇÜK SAMİ — Ben uzun konuşımıyaea-

ğım. Maddeler üzerinde kendi kanaatine göre 
teklif yapanlar geriye gidici kimseler değiller
dir.-Bunu arz ediyorum. 

ÇELEBİ EMANITLLAH — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
• Şimdi arkadaşımızın teklifi veçhile yani (tek 
dereceli) kaydının çıkarılması suretiyle mad
deyi kabul edenler... Ka'bul edilmemiştir. 

55 nci maddeyi aynen olduğu gibi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 
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III. Siyasî partilerle ilgili hükümler 

a) Parti kurma (hakkı ve partilerin siyasî 
hayattaki yeri 

Madde 5'6. — Vatandaşlar, siyasî parti kur
ma ve usûlüne göre partilere girme ve eikma 
hakkına sahiptir. 

Siyasî partiler önceden iziin almadan kuru
lur ve serbestçe faaliyette bulunurlar. 

Siyasî partiler, ister iktidarda ister muhale
fette olsunlar, demokratik siyasî 'hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen yok. Ka'bul. edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. 

b) Partilerin, uyacakları esaslar 
Madde 57. — Siyasî pratilerin tüzükleri, 

programları ve faaliyetleri, insan hak ve hür
riyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cum
huriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve mille
tiyle bölünmezliği temel'hükmüne' uygun ol
mak zorundadır. Bunlara, uymıyan partiler te
melli kapatılır. 

Siyasî partiler, gelir ıkaynakları ve giderle
ri hakkında Anayasa Mahkemesine hesap ve
rirler. 

Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Ana
yasa Mahkemesine ne suretle hesap verecekleri 
ve bu Mahkemece malî denetimlerinin nasıl ya
pılacağı, demokrasi esaslarına uygun olarak ka
nunla düzenlenir. 

Siyasî partilerin bapatümiası hakkındaki 
davalara Anayasa Mahkemesinde bakılır ve ka
patma kararı ancak bu Mahkemece verilir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu miaddeyi iki 
bölüm halinde konuşmamız icabediyor. 8öz is-
tiyen var mı? Buyurun Küçük. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, ben üçüncü fık
ra üzerinde durmak istiyorum, «partilerin iç 
çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine 
ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece 
malî denetimlerinin nasıl yapılacağı, demokra
si esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.» 
deniyor. Sonra ikinci fıkrada da, 

«Siyasi partiler, gelir kaynakları ve gider
leri hakkında Anayasa Mahkemesine hesap ve
rirler.» Parti iç çalışmaları, gelir ve giderleri, 
hakkında hükümler "konmuş. 

Doğrudur. Geçmişte kötü tatbikat örneği 
verilmiştir. Bir parti başkanı,' Liman Lokanta-
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sında varlıklı kimseleri -çağırmış, şu 'kadar yar
dım edeceksiniz, demiş, nüfuzunu kullanmak 
suretiyle partiye menfaat temin etmiştir. 

BAŞKAN — 57 nci (maddenin birinci fıkra
sına da ilâve yapmak lâzımdır, milli.yetçilik 
kabul edilmişti. (Buraya da. koymak lâzımdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, partiler maddi 
varlıklarını bildirecekler. Güzel. Ama bir şa
hıs çıkar falan parti ihoşuma gidiyor, size iki 
milyon lira bağışta, bulunuyorum demesin. îki 
milyonu partiye verdi mi, bunun altında, 15 
milyon kazanmak vardır. Böyle <bir hüküm ko
nursa, arz ettiğim gibi (bir hüküm konursa da
ha iyi olur. 

ÇELEBİ BMANULLAH — Kifayet teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — 'Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

57 nci madde hakkında iki teklif var. Bi
risi milliyetçilik ilkelerine göre çalışması hak
kında., Sami Küçük'ün töklifi, bu teklifi (Ge
riye alsın sesleri) bu teklifi oylarımıza sımu-
yorum, maddeye ilâvesini 'kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

IV. Kamil hizmetlerine girme hakkı 
a) Hizmete girme 

Madde 58. — Her Türk, kamu hizmetlerine 
girme hakkına sahiptir. 

Hizmete alınmada, ödevin 'gerektirdiği nite
liklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. 

BAŞKAN — Söz Haydar Tunçkanat 'indir. 
TUNCKANAT HAYDAR — Bu maddeye 

göre bir Rum, bir Yahudi vatandaş Harb Oku
luna girebilecek mi. Gerçi (kanun mevcut ama, 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Madde yerinde
dir. Aynen oya, sunulmasını ve /kabul edilmesi
ni teklif ediyorum. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz i,s-
tiyen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 'Madde aynen ka-
hul edilmiştir. 

b) (MJail bildirimi 
Madde 59. — Kamu hizmetine girenlerin 

mâl bildiriminde (bulunmaları kanunla düzen
lenir, 
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ERSÜ VEHBİ — Efendim, kamu hizmetine 

girenlerin, mal beyanında bulunmalarına dair 
kesin hüküm koymak gerektir, özel kanunla 
bu hususun düzenleneceği hükme bağlanıyor. 
Bil yetmez. Bir teklifim var. 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri Bakanlar, hizmete gir
dikleri ve hizmetlerinin sona, erdiği gün mal 
bildiriminde bulunmaları gerekir. 

Balkanlar dışardan da tâyin edilebilecektir. 
Bunları da. kapsayacak, kesin bir hüküm geti
rilmelidir. 

BAŞKAN —• 'Buyurun ıSami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ. — Ben de aynı fikirdeyim. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi üyeleri, Başba
kan ve Bakanlar, hizmete 'girdikleri gün mal 
beyanında bulunurlar. Kamu hizmetinde bulu
nanların nasıl mal beyanında bulunacakla,rı 
özel kanunları ile gösterilir. 

BAŞKAN — Buyurun Ataklı. 
ATAKLI MUCİP — Kamu hizmetlerine gi

renler hükmünün içinde bakanlar ve milletve
killeri de vardır. Bunu tasrih etmek yerinde 
olur. 

AKSOYOĞLU REFET — Kamu hizmetine 
girenlerin mal bildiriminde bulunması kanunla 
düzenlenir fıkrasına iştirak ediyorum. Kamu 
hizmetine girenlerin mal bildirimi kanunla dü
zenlenil' dersek istenen neticeyi elde etmek 
mümkün değildir, O zaman bir sürü mal bildi
rimini tetkik edecek elemanlar bulmak lâzım
dır ki, bu kolay değildir. Sami Beyin teklif et
tiği, Büyük Millet Meclisi üyelerinin de bildi
rimde bulunmaları keyfiyeti, bilmiyorum bu hü
küm buraya mı konmalı, haşka yere mi kon
malı? 

O'KAN SEZAİ — Vekillerin mal beyanına 
tâbi olmaları muhakkak ki şayanı arzudur. Bir 
noktayı açıklamak istiyorum, mebus, milletve
kili edebiyatı bilmiyorum yarın ne. olacak. On
ların bünyesinden çıkacak olan hükümet organı 
âmme hizmeti midir, değil midir? Milletvekili, 
ismi ile müscmıma, ama bir eksiklik içindeyiz. 
Devlet, milletvekillerinin hizmeti âmme hizmeti 
değildir derse?.. Yani bir boşluk içindeyiz. On
ları bü milletin verdiği şereften mahrum etmek 
doğru olmaz kanaatindeyim. Zannederim ki, bu 
beyanatımla, mal beyanına tâbi tutulmalarına 
muhalefet etmiş olmuyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Suphi Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Anayasa tasarı

sının 78 nei maddesinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin kamu tüzel kişiliği olan ku
ruluşlarda. ve iş yerlerinde vazife alamıyacak-
ları tasrih edilmiştik. Eğer milletvekilliği kamu 
tüzel kişiliğinden sayılmış olsaydı, böyle bir 
kayda lüzum görülmezdi. Demek ki, milletve
killiği, kamu tüzel kişiliğini haiz bir görev de
ğildir. Bu hususun aydınlanmasının gerektiği 
apaçık ortadadır. 

BAŞKAN — Buyurun Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — istanbul tasarısı, tama

mıyla hukukçular tarafından hazırlanmıştır. O 
tasarıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ayrıca tasrih edilmiştir. Demek ki, Devletin 
hukuki düzenini inceliyen bir müessesenin ba
şında bulunan ilim adamları buna kaani, lüzum
lu görüyor. Şu halde, milletvekilinin burada 
tasrih edilmesi şarttır. O zaman, mal beyanına 
lair tanzim edilecek kanuna milletvekilleri de 
.ahil edilecektir. 

BAŞKAN —-Buyurun Aksoyoğlu Refet. 
AKSÖYOĞLU REFET — Eğer kamu hiz

meti olmasaydı, diğer tasarılarda bu husus tas
rih edilmezdi. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Kanım yapmak 
hakkı Büyük Millet Meclisinindir. Kanun yap
mak hakkını veren ise cemiyettir. Cemiyetin 
kendi bünyesinden seçtiği kimselerin yaptığı 
hizmet kamu hizmeti olmaz mı? Olur. 

KÜÇÜK SAMİ — İstanbul ilim heyetinin 
tasarısının 55 nei maddesini aynen okuyorum. 
Burada kamu hizmeti olarak kabul edilmiş bu
lunmaktadır. (55 nei maddeyi okudu.) 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Kifayet teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır, oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... 

KÜÖÜK SAMİ — Söz istiyorum. Efendim, 
kamu hizmetinin tarifi gerekir. Milletvekilleri, 
bakanlar kamu hizmetinde bulunan kimseler
dir. Mal bildiriminde bulunmaları gerekir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Arkadaşlar, bu 
madde üzerinde kâfi derecede münakaşa etme
mize rağmen, aydınlanmasını istediğimiz husus
lar var. Hatalı bir iş yapmaktansa, bu madde
yi de tehir edelim, uzmanlarla konuşalım, on
dan sonra müzakere edelim. 
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BAŞKAN — Teihir teklifini oylaruuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, tehir edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Arkadaşlar, bu 
maddeyi tehir ettik ama, bir kere de gerekçe
sini okuyalım. 

(35 sıra sayılı tasarının 59 neu maddesinin 
gerekçesi okundu.) 

«Kamu görevlilerinin, bir taraftan nüfuzla
rını suiistimal etmelerini önlemek, diğer taraf
tan da, dürüst Devlet adamlarının haksız şüp
helere mâruz kalmasına imkân vermemek raak-
sadiyle, memurlar gibi mal beyanı esasına tâbi 
tutulmaları memleket ihtiyaçları bakımından 
uygun bulunmuştur.» 

BAŞKAN — Şimdi 60 nei madde. 

V. Millî savunma hak ve ödevi 
Madde 60. — Yurt savunmasına katılma, 

her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu öder ve as
kerlik yükümü kanunla düzenlenir. 

O 'KAN SEZAİ — ıSöz istiyorum. • 
BAŞKAN — Buyurun. 
•O "KAN SEZAİ — Efendim, 60 nei maddeyi 

okuyorum: «Yurt savunmasınla katılma, her 
Türkün ihaikkı ve ödevidir. Buı ödev ve 'askerlik 
yükümü kanunla düzenlenir.» Şu ifadede, san
ki askerlik yükü, ödevi, yurdun savunmasının 
dışında imiş gilbi bir ifade; bir anlam taşıyor. 
Halbuki yukarıda savunmanın bizatihi ana fonk
siyonu askerlik ödevi içinde mündemiçtir. Bu ba
kımdan ikinci fıkranın (Bu ödev ve bu ödev için
deki askerlik yükümü kanunla düzenlenir.) şek
linde olmasım teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sezai Beyin 
teklifi kabul edilecek olursa bu cümlenin kapsa
dığı mâna daralır. Bu bakımdan' maddenin^ «ay
nen kalmasını1 daftıa uygun bulmafctayjmr 

ÖZ GÜNEŞ MEHMET — Ben de Sezai Be
yin -fikirlerine iştirak ediyorum. Burada bir yü
küm tâbiri var. «Askerlik yükümü» denmiş. Bu 
doğru değil. Mükellefiyet karşılığı kullanılmış 
oma, görevdir, askerlik görevidir. Yüküm tâbiri 
askerlikle kabili telif değildir. Crörev şeklinde 
değiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, O-Kan Sezai. 
O'KAN SEZAİ — Yurt savunması tâbiri çok 

geniştir, şümullüdür. Gerçi, askerlik mükellefiye
tini de iıçine alır ama, yurt savunmam geniştir, 
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Askerlik hizmeti, yurt savunmasının (bir cüzü
dür. 

Yurt savunmasına katılma, her Türkün hakkı 
ve ödevidir. Bu güzel. Bu ödev ve askerlik yükü
mü, deyince iş değişiyor. Askerlik yurt savun
masının dışında mıdır? Solak bir ifade kullanıl
mıştır, insan yadırgıyor. Maddemin maksadını ve 
ruhumu değiştiriyor. Bu hassas bir nokta. Bir 
formül bulmalıyız. «Yurt savunması ödevi ve 
bu ödev ile idindeki 'askerlik yükümü veyahut 
askerlik mükellefiyeti, yahut arkadaşımızın tek
lifine ıgöre, askerlik görevi, kanunla düzenlenir.» 
' ; BAŞKAN — Buyuran, Ataklı. 

ATAKLI MUOÎP — Semi Beyin endişesine 
mahal olmadığı kanaatindeyim.. Yurt safvu>n*ması-
na katılma her Türkün ödevidir, deniyor. Her 
Türk asker olaeağııaa göre mesele yoktur, bura
da gösterilen hassasiyet fazladır. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, bu mevzu 
dün de konuşuldu!. Bunu asker arkadaşlarımız 
ilâve ettirmişlerdir. Madem ki, askerlik yurt sa-
ıvunanajsı içinde vaırdrr. Bu ödev kanunla düzen
lenir demek lâzımdır. 

KARAMAN SUPHİ — Bu maddeye göre, 
-askerlik yurt savunmasınun dışında bir şey gibi 
görünüyor, ben de Sezai Beyin teklifimi uygum 
buluyorum. 

BAŞKAN — Karaveliöğlu. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Osman Kök-

sal'm teklifli daha güzeldir. Bu ödev kanumla 
düzenlenir. Yükümü kelimesi de kaildırıl'mailı, de
ğiştirilmelidir. 

TIJNÇJKANAT HAYDAR — Bu ödev, asker
lik mükellefiyeti, görevi, nıe ise, kamunla düzen
lenir, demek daha sarih olur, kanaatıirudeyim. As
kerlik mükdlefiyetini kanun ile düzenlemek mec
buriyeti vardır. Yurt saıvunmasiının içimdedir, 
askerlik (görevi de. Ancak, yurt savunması ba
rışta da düşünülür, savaşta, seferberlik halinde 
de düşünülür. Bunları (birbirinden .ayırmak, ay
rı kantonlarla düzenlemek şarttır. 
. BAŞKAN-.— Ataklı. 

ATAKLI MÜOİP — Askerlik mükellefiyeti
ni burada zikretmek mecburiyetindeyiz. 'Bakarsı
nız, ileride gelecek bir iktidar, seçmenin gözüne 
girebilmek için, mecburi askerliği kaldırabilir. 
Bu teMike mevcuttur. 

BAŞKAN — Kaplan Kadri. 
•KAPLAN KADRİ — Askerlik mükellefiyeti

ni daha berrak, daha anlaşıl ir bir surette buraya 
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geoirmek mecburiyetindeyiz. Yum savunması 
tabiri çok geniştir. Sivil olarak da yurt savun
ması yapılır. Yurt »avunmasını yapmıştır ama 
askerliğini yapmamıştır. Onun için buraya bu 
ödev ve bunun esas unsuru olan askerlik #mükel-
lej'iyeti kanunla düzeııileniir, şeklinde bir ifade 
konmalıdır'. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu ödev, yurt 
savunması ödevidir. Başka ödevlerden üstünlüğü 
mevcuttur. Yurt savunmasının en mühiımmi as
kerlik mükellefiyetidir. 

BAŞKAN— Kaplan Kadri. 
KAPLAN KADRİ —- Her türlü ödev gibi, 

askerlik görevi de kanunla düzenlenir, diyelim. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu mad

deye ait esbabı mueibeyi okuyorum : «Vatan
daşın en başta gelen ödevlerinden biri olan as
kerlik yükümünün, hemen 'bütün anayasalarda 
olduğu gibi, tasarıda da belirtilmesi lüzumu 
izahtan varestedir» denmiştir. 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesi verilmiştir. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerlik mükellefiyeti kanunla düzenlenir. 
Yurt; savunmasını da içine alabilmesi için şöyle 
teklif ediliyor. Bu ödev ve içindeki askerlik 
mükellefiyeti kanunla düzenlenir. Bir de, yü
küm yerine görev teklif ediliyor. Yüküm yeri
ne görev, ve diğer değişikliği kabul edenler, 
lütfen işaret, buyursunlar... Kalbul edenler 6 ki
şi, kajbul etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

VI. Vergi ödevi 
Madde 61. — Herkes, kamu giderlerini karşı

lamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür. 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü
kümler ancak kanunla konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istjyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

VİT. Dilekçe hakkı 
Madde 62. — Vatandaşlar, ^kendileriyle ve

ya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, 
tek başlarına veya topluca, yetkili .makamla
ra ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 
başvurma hakkına sahiptir. 
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Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, di

lekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Teklifim şu, son 

fıkra (kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, 
dilekçe sahiplerine kanunla belirtilecek zaman
da sahiplerine yazılı olarak bildirilir) şeklinde 
olmalıdır. 

* ATAKLI MUCİP — Bu kabili tatbik bir 
şey değildir. Bugün Dilekçe Komisyonunda bin
lerce dilekçe varır. Zamanında hepsine cevap 
vermenin imkânı yoktur. Bu bakımdan, Anaya-
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saya bir hüküm koymanın amelî faydası olma
yacaktır. 

BAŞKAN — Tadil edilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Maddeyi olduğu gibi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 14,30 da toplanmak üze
re Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,10 
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