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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
maddeleri üzerinde görüşmelere devam olundu. 

'Başkan ' Divan Kâtibi 
Yurdakuler Muzaffer Aksoyoğlu Refet 

Divan Kâtibi , 
özgür Selahattin 

\>%<9*-~»»•• 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN —Madanoğlu Cemal 

KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, özgür Selahattin 

• 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İ. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı I 
(5/7) (8. Sayısı : 35) (1) I 

BAŞKAN — Söz; Tunçkanat Haydar, buyu- ı 
run. 

KOMİSYON ADINA TUNÇKANAT HAY- , 
DAR — Muhterem arkadaşlarım, Komitenin j 
verdiği vazifeyi, 5 kişilik komisyon olarak, de
vamlı bir mesai neticesinde, ihtilaflı maddelerin 
hemen hemen hepsini, iki madde müstesna, hal 
tarzına bağladık. Ve getirdiğimiz maddelerde bir 
tek hal tarzı ile huzurunuza gelmeye çalıştık. Bu 
sonuca varırken mütehassıs arkadaşları da din
ledik. 

Şimdi usul hakkında bir istirhamda buluna- . 
cağım : Biliyorsunuz bu maddeler üzerinde uzun 
uzun konuşulmuştur. Getirdiğimiz hal tarzları 
hakkındaki düşüncelerini arkadaşlarımız oyları 
ile belli ederlerse, tahmin ediyorum ki, Anayasa
nın müzakeresi b'ugün akşama kadar biter. 

YILDIZ AHMET — Efendim, komisyona ha

fi,) 35 8. Sayılı basmayazı ve ekleri Temsil
ciler Meclisinin 34 ncü Birle§im tutanağının so-
nundadır. 

vale edilen maddeler prensip itibariyle kararlaş
tırılmış ve maddeler yalnız yazılış şeklinin tan
zimi için komisyona gitmişti. Bu itibarla bunlar 
üzerinde bu şekilde tekrar konuşamayız. Ancak 
bizim kararımızın dışında Jür şey olursa o zaman 
konuşmak imkânı vardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Biz komisyon 
olarak tekriri müzakere teklifinde bulunacağız. 
Arkadaşlarımız esbabı mucibesini geniş şekilde 
izah edeceklerdir. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlar bir defa ko
nuşsun. İkinci defa söz almasın. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bu olmaz. Bu-
r a d a b i r kanun yapıyoruz. Bir arkadaşımız söz 
alır, arkasından söz alan arkadaş onun sözlerini 
cerh eder mahiyette konuşur. Böyle bir şey ol
duğu zaman da, birinci defa söz alan arkadaş 
sözlerini tekrar tavzih etmek, açıklamak ister. 
Onun için bir defa konuşma şeklinin kabul edil
memesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, baş

langıç hakkımda iki noktai nazar vardı. Bi
risi, tarihî demokratik gelişmemizi ihtiva e!t-
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sin. Diğeri de redaksiyon bakımından İşlen
mesi idi. Bu hususu Kadri Kaplan Bey ar
kadaşımız izah edecek. Kendilerinin de bir iki 
iılâve teklifleri var. 

KAPLAN KADRİ — Bu hususta düşüncem 
şu : Birdenbire başlangıç çıkmasın; bilr kay
naktan cılksın. Atatürk 'ün kurduğu Türk Dev
letinden de bahsederek onun ideallerini iengıel-
le'mieyıi öuliyecek ifadeleırii de ihtiva etsin. 

Benim teklif ettiğim ilâvelerle başlangıç 
şöyle oluyor : «Tarihi boyunca bağımsız yaşa
mayı, hak* ve hürriyetleri için savaşmayı 'ken
disine düstur edinmiş olan Türk milleti, Bü
yük Evlâdı Atatürk'ün önderliğinde kurduğu 
yeni Türk Devletti ile mutun bir geleceğe doğ
ru hızla ve kıvançla ilerlerken, iktidara gel
dikten sonra, verdiği bütün sözleri unuta
rak her türlü zihniyet ve davranişlariyle Ana
yasa ve hukuk dışı bir idareyi kuran ve böy
lece hak Ve hürriyetiler üzerinde ağır bir bas
kıya, sosyal ve ekonomik bünyede derîn. ızdı-
raplara sebep olan iktM'ara karşı direnme hak
kını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yap
mış ve; 

Bundan sonrada, 
. . . . » Benim teklifim budur. 
BAŞKAN — Güziei bir şey. Yalnız, birinci 

satırdaki, «düstur (edinmiş» tâbirini pek be
nimsemedim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Eski jmetM de 
okuyalım. 

AKSOYOĞLU REFET — Ben okuyayım 
efendim. 

Başlangıç 
Tarihi boyunca bağımsız yaşamış ve hak ve 

hürriy eltler içim savaşmış olan; 
Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranış

larıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktıidaıra 
karşı direnine hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 Devrimini yapan Türk miffleti; 

«Yurtita sulh, Cihanda sulh» ülkesinin, mil
lî mücadele ruhunun, millet eg^emeniMğinin, 
Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna 
nahibolarak demokratik bulkulk devletini, 

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî daya
nışmayı, sosyal adail'e'ti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçe'kleştlirmeyi Ve temi
nat altına almayı mümkün kılacak bütün hu
kuki ve sosyal temelleriyılıe kurmak için; 
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Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara

fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönülle
rinde ve iradelerimde yer aldığı inancı ile, hür
riyete, adallete ve fazilete aşık 'evlâtlarının 
uyanık belkçiliğin'e emanet eder. 

KÜÇÜK SAMİ — Zannederim ki, bunun 
komisyona iadesinin başlıca sebeplerinden bi
risi Ahmet Beyin te'Mifi idi. Şimdi bu tekli
fin maddede yer almadığını görüyoruz. Aca
ba bunun sebebi nedir? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ko
misyonun bunu ilâve etmemesinin sebebi şu
dur : Suphi Gütfsoy t rak 'm teklifi ile olmuş
tur. O da şöyledir : Geçmiş demokrasi mü
cadelesinin tarihçesini ihtiva etsin. Komisyo
na bunun için iade edilmişti. 150 seneden baş
lamak suretiyle bilr tarihçe isteniyordu. Türk 
milleti birçok devMflIer kurmuştur. Onun için 
de tarih zikredilmemiş, tarih boyunca demek 

i sureliyle İni ilâvenin yapılması daha uygun 
görülmüştür. 

BAŞKAN — Şimdi Tunçkanat'ın belirttiği 
gibi hepsini birden oikuyup ikabul edeceğiz ve
ya satır satır okuyup müzakere edeceğiz. Şim
di bu durumu reyinize koyacağım. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim şu metinlerin, 
Türkçe bakımından ve hukukî terim bakımın
dan tetkik edilmesi lâzımdır. Zira bir ehemmi
yet taşımaktadır." 

BAŞKAN —• İkinci maddeye geçiyoruz. 

II. Cumhuriyetin nitelikleri. 
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, insan 

haklarına, milliyetçi, demokratik, lâik ve -sos
yal bir hukuk devletidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 2 nci 
madde hakkında Komisyonun takriri müzakere 
takriri, varidi*. 

KÜÇÜK SAMİ — Bu maddede mesele, 
milliyetçilik kelimesinin ilâvesi veya ilâve edil
memesi idi. Takriri 'müzakerenin sebebi nedir? 
İzah etsinler. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Takriri müza
kere teklifimizi izah edeyim: Bu madde Komis
yona, «milliyetçilik» kelimesinin ilâvesi için 
iade edilmişti. Komisyonumuz bu hususu ince
ledi. Mütehassısları da dinledikten sonra mad
denin olduğu gibi kalmasına ve ayrıca «Türk
lük şuuru» kısmının Başlangıç'a girmesine ka-

— 3 — 
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rar verdi. Bunun için takriri müzakere talep 
ediyoruz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu madde 
üzerinde o kadar çok konuştuk ki, hiç bir mad
de üzerinde bu kadar konuşmadık. Milliyetçi
lik, tâbirinin maddeye girmesi hakkındaki 
fikrimiz hem Meclise, hem de Halk efkârına 
mal oldu. Biz, milliyetçilik kelimesinin gir- -
meşini kabul ettik. Redaksiyonu için Komisyo
na verdik. Tekriri müzakereye lüzum yoktur, 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN —• Şimdi oyunuza arz edeceğim. 
KÜÇÜK SAMI — Eğer bu şekilde oya ka-

nursa diğer maddelerde de beğenmedikleri olur 
ve bu usul bu şekilde devam eder gider, 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu maddeler 
komisyona havale edilmiştir. Komisyon noktai 
nazarını sizlere takdim edecektir. Bu usul ba
kımındandır. Usul bakımından, tekriri müza
kere veriliyor. Müzakere neticesinde biz yi
ne Heyeti Umumiyeyi tenvir etmeye çalışaca
ğız. 

YILDIZ AHMET — Komisyon haksızdır. 
Buradaki tekliflere göre maddeyi hazırlayıp 
getirmesi lâzımdır. Komisyon kendi istediği 
gibi maddeyi hazırlayıp gelmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu madde ko
nuşulacaktır. Çünkü komisyona iade edilmiş
tir. Buraya bir kelime girer veya çıkar. Ar
kadaşlar müzakelerden sonra oylarını izhar 
ederlerse daha iyi olur. Heyeti Umumiye bunu 
peşinen kabul eder denemez. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müsaade eder
seniz bu hususta Komisyon Sözcüsü olarak ma
ruzatta bulunayım. Komisyonun fikri önce, 
«milliyetçilik» tâbirinin kelime olrak madde
ye girmesi idi. Fakat meselenin derinliğine 
indik ilim Heyeti ile münakaşa ettik. Tez, an
titez çarpıştı, ilim Heyetinin bellibaşlı itirazı 
şu idi: «Milliyetçilik» prensibi bir Anayasa 
prensibi değildir. Bu 1937 senesinde înönünün 
verdiği,bir takrirle Halk Partisinin 6 umdesi 
ile Anayasaya girmiştir. O zamanlar tek parti 
olduğu için ve Parti Devlet sayıldığı için bu 
Halk Partisi umdesi de Anayasada yer almış
tır. Fakat «milliyetçilik» bir Anayasa pren
sibi olmamıştıi'. 

Gene bilindiği gibi genel esaslar, Devletin 
kuruluşuna ışık tutan prensiplerdir. Milliyet-
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çilik kelimesi buraya girdiği zaman Devleti 
idare edenler bu ilkeyi nazarı itibara alacaklar
dır. Bu itibarla burada boş bir kelime bulu
namaz. 

ikinci itirazları: Şimdi Dünya Anayasala
rında böyle bir şey olmadığına, ilk tatbikat 
bizde olacağına göre bilhassa dış politika bakı
mından mahzurlu görüyorlar. Hiç bir millet 
milliyetçi değildir. Milliyetçilik kelimesi mo
dern Anayasamız muvacehesinde biraz ilkel ka
lıyor. Biraz basit kalıyor, dediler. Beynel
milel neticelerinden endişe ettiler. Dışarıda 
6 - 7 Eylülün başımıza açtığı gaileler ortada. 
Halen bugünkü anlayışa göre, sosyal kelimesi 
Anayasamıza girdiğine göre, sosyal milliyetçi 
bir araya gelince nasyonal sosyalist olarak 
kabul edeceklerdir. Bu durum muvacehesinde 
ben de haklı olarak iştirak etmedim. 

iç yapımız bakımından içerde herkes mil
liyetçilik kelimesine tutunacaktır. Kürtçülük, 
çerkezlik buna dayanacaktır. I rak ' ta Kürt ve 
arap devletleri kurulmuştur. Milliyetçiliğe da
yanarak, memlekette küçük küçük devletler 
kurmak için mücadele edeceklerdir, dediler. 
Takdir sizlere aittir. 

Şimdi bu mevzuda, bizi tatmin için yine Baş
langıç içindeki «tam şuur» kelimesi yerine, 
«Türklüğün tam şuuru» kelimesinin ilâvesini is
tediler. Biz de uygun bulduk. 

En mühim mesele bu işin siyasi tarafı. 
(Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel 

teşrif ettiler, ayakta karşılandılar) 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL (Devamla) — 

Mâruzâtımı tekrar özet olarak arz edeyim : ikin
ci maddeye, «milliyetçilik» kelimesinin girmesi 
hususunda Komitece karar verilmişti. Redaksi
yon için madde komisyona verilmişti. Bu hu
susta komisyonda derinlemesine tetkiklerde bu
lunduk. ilim Heyeti ile meseleyi münakaşa ve 
müzakere ettik, ilim Heyeti «milliyetçilik» in 
bir Anayasa prensibi olmadığını ve 1937 de Halk 
Partisinin 6 umdesi ile birlikte Anayasaya gir
diğini ifade ettiler. Hiçbir Devletin Anayasa
sında böyle bir ilke yoktur, deniyor. Milliyetçi
lik birleştirici, bütünleyici bir unsur olarak de
ğil ayırıcı bir unsur olarak görülüyor. Muhte
melen Irak'ta olduğu gibi, kendini Türk saymı-
yan unsurların^bu tâbirden istifade ederek Türk 
Devletini çok milletli bir Devlet yapmak yoluna 
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götüreceklerini ifade ediyorlar. Nitekim Irak'ta 
böyle olmuştur. Beynelmilel ihtüâtlardan sakı
nıyor, ilim adamları. 

Anayasamıza giren sosyal umdesi yanında 
bir de milliyetçilik umdesi beraber mütalâa edi
lince nasyonal sosyalist bir Türkiye 20 nci 
asırda yalnız başına kalacaktır. Şövinizmle it
ham edilecektir. 6 - 7 Eylül hâdiseleri dışarda 
geniş şekilde istismar edilmiştir. Yeniden bu 
kötü niyetlilerin eline bir koz vermiyelim diyen
ler vardır. Bunun akisleri dışarda daha çok gö
rülecektir. 

Bir de biz buraya milliyetçilik kelimesini koy
duğumuz zaman Anayasa Komisyonu kabul et-
miyecektir. Bu katidir. Anayasa Komisyonu 
bölünecektir. Anayasa Komisyonu bölününce 
muhtemelen Temsilciler Meclisi de bölünecektir. 
Çünkü milliyetçilik mefhumu ve kaideleri Ana
yasanın muhtelif maddelerinin içine alınmıştır. 
Fakat Anayasa Komisyonunun yaptığı ısrarlı 
müdafaasından sonra 126 a karşı 56 oyla bu tez 
kabul edümiştir. 

«Millî» kelimesi pek boş bir kelime değildir. 
Alman Anayasasında varmış. 

«Millî Devlet» tâbiri Temsilciler Meclisince 
kabul edilmiştir. «Milliyetçilik» kelimesinin ka
bul edilmesi güç olacak ve mücadelelere sebebola-
çaktır. Karma Komisyona gidecek, orada da 
mücadelelere sebebolacaktır. Milliyetçilik, keli
mesi Komitede görüşülürken ben de lehinde oy 
verdim. Fakat meselenin derinliğine indikten 
sonra bugün, takriri müzakereyi kabul ediyor ve 
vicdan huzuru içinde «Millî Devlet» tâbirinin ol
duğu gibi kalmasını istiyorum. 

GÜRSEL CEMAL — Hakikaten, Avrupa 
milliyetçilik dâvasını 1,5 asır evvel halletmiştir. 
Fakat biz öyle miyiz? Anadolu'nun bir köyüne 
gidin, vatandaşa sorun : «Nesin» deyin. «El
hamdülillah Müslümanım» der. «Türküm» de
mez. Daha bu şuur uyanmamıştır. Biz şunun 
bunun nazariyesi yüzünden Türklüğümüzü ve 
milliyetçiliğimizi kaybedecek bir yola gitmiye-
lim. «Milliyetçiliği» Anayasaya koyalım. Bunu 
yürütelim. Memlekette Türklük şuuru uyandık
tan sonra bunu çıkaralım. Sonra başka unsurlar, 
kendi maksatlarına göre buna dayanarak ayrıl
mayı düşünürler, diyorlar. Zaten düşünüyorlar. 
Bugün Kürtçülükle yaptığımız mücadeleyi bili
yorsunuz. Biz milliyetçiliği kaldırıyoruz desek, 
bize mi dönecekler?. Biz buna dayanacağız. Bu 
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memlekette temiz bir idare yer aldığı takdirde 
bir tehlike yoktur. Evvelâ milletimizi Türk mil
leti haline getirelim. Ben asla kelimenin Ana
yasadan kalkmasına taraftar değilim. Türkiye 
Türk olmalıdır. Anayasadan bu tâbir kalkmama
lıdır. Bugün bunu biz kaldırırsak 50 sene sonra 
Türkiye'de Türküm diyecek insan kalmıyacaktır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
bu madde milliyetçilik kelimesinin maddeye gir
mesi için komisyona havale edilmişti. Yal
nız redaksiyon bakımından gönderilmişti. Esa
sen ilim heyeti de bunun aleyhinde bulunan 
insanlar değildir. 

BAŞKAN — Tekriri müzakereyi oyunuza 
koyacağım. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, hariçte bu mef
humun ne gibi boşluklar açtığını öğrenmek ve 
gerekse bu husustaki fikrini anlamak için müsa
ade ederseniz Hariciye Bakanını buraya çağıra
lım. 

GÜRSEL CEMAL — Hiç vakit kaybetmiye-
lim. Siz Türk müsünüz, siz Atatürk 'çümüsünüz, 
taahhütlerine sadık mısın, senden iyi adam 
yok. Ama Türk müsün, nesin onlar için hiç 
ehemmiyeti yok. 

Bana kalırsa «milliyetçilik» muhakkak Ana
yasaya girmelidir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem ar
kadaşlarım, Türk" milliyetçiliği bu Anayasada 
açıkça ifade edilmemiştir ama, her maddesi 
Türk milliyetçiliğinin ta kendisi ile doludur. 
Milliyetçilik, maddeler arasına serpiştirilmiştir. 
Alenî olarak «milliyetçilik» kelimesinin girmesi, 
nasyonal, kelimesinin girmesi mahzurlu olacak
tır. Bu itibarla tekriri müzakere talebediyoruz. 

BAŞKAN — Tekriri müzakereyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 11. Kabul edilmiş
tir. 

YILDIZ AHMET — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
YILDIZ AHMET — Efendim, geçen defa arz 

etmiştim. «Milliyetçilik» bizim bugünkü heye
canımızın kaynaklarından biridir. Milliyetçiyiz, 
deyince, ümmetçi değiliz, turancı değiliz, en-
ternasyonalist değiliz, içerde bölüm kalbul et
meyiz, bir bütünüz; diyoruz. O halde hem içer
de, hem de dışarda politikamızın mesnetlerin
den biridir, milliyetçilik. Yoksa milliyetçilik, 
deyince ırk ayrımını 'kaydetmiyoruz. Bu-
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günkü asrm milliyetçilik anlayışı, Amerika' 

' da, İsviçre'de aynı şey mevcuttur. O halde mil
liyetçilik tâbirinin ben hiçjbir aksi görüşe bahis 
'konusu olacağını zannetmiyorum. 

Şimdiye kadar milliyetçilik kelimesi daima 
Ibirleştiriei rol oynamıştır. Hiçbir enternasyo-
nalist fikre yer vermiyor. Herkes bu fikri be
nimsiyor ve arzuladığımız bir umde olarak alı
yor. Irak'la bunu mukayese etmeik ki, bu tama-
miyle ilim Heyetinin tenakuzudur. Irak Arap 
ve Kürtlerden müteşekkildir. Türkiye Türk'
tür. O Ihalde Irak hiçbir misal teşkil etmez. Ana
yasamızdan bu kelimenin kalkamsı halkoyunun 
'sempatisini azaltır. Sosyal kelimesi Anayasa
mızın içinde, milliyetçi kelimesini çıkarıyoruz. 
Müsaadenizle bu bir davranış farkı gilbi göırü-
nür. Sosyal kelimesi Ibu Anayasaya girdiğine 
'göre, bunun panzehiri olan kelimeyi Anayasa
dan kaldırmış olacağız, bence. Binaenaleyh, 
prensibin ikatiyen aleyhinde değil. Müdafaa 
eden aynı insanlardır. Milletin büyük kütlesi 
heyecanla bu kelimeye bağlıdır. Temsilciler 
Meclisi kafbul etmekse etmesin. Biz inandığımız 
prensibi kabul edelim, savunalım. Zabıtlara 
'geçsin, tarihe intikal etsin. Basının ve efkârı 
umumiyenin arzusu da milliyetçilik kelimesinin 
Anayasaya girmesi yolundadır. Bunun girmesi 
Atatürk'ün rulhunu da şad edecektir. Mâruzâ
tım »bu kadardır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, milliyetçi
liği asla ırkçılık olarak kabul etmiyorum. İhti
lâle milliyetçilik hisleri ile girdik, şimdi ihtilâl-

"den millîlikle çıkmak istemiyorum. 
Milliyetçilik aleyhinde ortaya konan deliller 

nazari olarak tatminkâr gibi görülüyorsa da 
(bizim memleketimiz için en büyük tehlike en
ternasyonalizmdir. Bizim münevverlerimiz bu 
fikirlere daha çok bağlıdır. Bundan başka bir 
ide Siyonizm vardır. Bunların önüne milliyetçi
likle geçebiliriz. Bu itibarla muhakkak surette 
milliyetçilik tâbirinin konmasına fakat ırkçılığı 
lönliyecek bir tarzda konmasına taraftarım. 

Efendim, milliyetçiliğin benim kanaatime 
göre en büyük faydası şudur : Türkiye benim 
•kanaatime ve yapılan hesaplara göre 15 sene 
Sıonra mühim sosyal dâvalarla karşı karşıya ka
lacaktır. Türkiye'de nüfus devamlı şekilde art
maktadır. Bu artış, Türkiye'yi 15 sene sonra çok 
(büyük sosyal dâvalarla karşı karşıya getire
cektir. Birçok sosyal dâvalar bir anda ortaya 

çıkacaktır. Bu baş dâvadır. Diğerleri, hepsi 
Ibuna tâbi olurlar. Baş dâvadan milliyetçilik 
koparışa, diğer bütün dâvalar buna tâbi oldu
ğundan 15 sene sonra sosyal bünyede çok: kötü 
tesirler yapacaktır. Bir komünizm bahis konu
su olacaktır. Bütün hesaplar bunu göstermekte
dir. Istanlbul, Ankara ve İzmir vilâyetlerindeki 
vatandaşların altıda biri gecekonduda yaşıyor. 
1975 senesine kadar buralardaki vatandaşların 
dörtte3 üçü gecekonduda oturacaktır. Taşlıtar-
la'nm 6 - 7 Eylül hâdisesindeki tehlikesini bili
yorsunuz. Binaenaleyh, Türkiye ilerde sosyal 
adaletin gidişi istikametinde komünizm tehlike
sine götürmemesi için mutlaka böyle bir dâva
ya sahibolması lâzımdır. Bunun cemiyette meş
bu bir halde tutulması lâzımdır. Bundan 55 
sene evvel, «Türk milletindenim, İslâm ümme-
tindenim, Batı medeniyetindenim.» diyen fikir
ler 1 nci Dünya Harbinde bu milleti yok olmak
tan kurtarmıştır. İstiklâl Harbinde akıtılan 
kanlar da bu ilkeye akıMnuştır. Daha ilerde 
de sıkıntılı günler gelebilir. Böyle anlarda en 
büyük kuvvet kaynağı olacak bir ilkeden ken
dimizi mahrum etmiyelim. Milliyetçilik kelime
sinin mutlaka Anayasaya konması lâzımdır. 

54 ncü maddenin, Türk Devletine vatandaş
lık bağı ile bağlı olan herkes Türktür, fıkrası
nın o maddede yeri yoktur. Zira Türklüğü ta
rif ediyor. O fıkra bu maddeye alınırsa milli
yetçilikten doğacağı ileri sürülen mahzurlar da 
'bertaraf edilmiş olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, Ahmet Yıldız 

ve Suphi Karaman arkadaşımız milliyetçilik 
umdesinin Anayasaya girmesinin zaruri olduğu
nu iddia ettiler. Bendeniz bunları tekrar ede
cek değilim. 3 nokta üzerinde duracağım. 

Birinci si; Osmanlı İmparatorluğunda ayrıl
ma temayülleri, milliyetçilik umdesi etrafında 
toplanıldığı zaman değil, Ümmetçilik etrafında 
toplandığı zaman tahakkuk etmiştir. 

GÜRSEL CEMAL — İtimat buyurun Ziya 
Grökalp olmasaydı, bu Devlet bugün yoktu. 

KÜÇÜK SAMİ (Devamla) — Bunun için biz 
Anayasa ile bildiğimiz milliyetçiliğe döndük ve 
bu Devleti kurduk. Milliyetçilik ayırıcı değil, 
bilâkis birleştiricidir. 

2 ncisi, Anayasada yapılan tadille 1937 se
nesinde kabul edildi deniyor. Acaba bu hangi 
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sebep ve sadkle oldu? Biliyorsunuz ki, Ankara 
Anlaşmasiyle ingiliz ve Fransızlarla ittifak ha
linde idik.- Acaba biraz daha geriye doğru ne
den gidilmiyor? 1925 isyanları, 1927 isyanları
nın sebepleri nelerdir? Bunlar böyle bir umde 
etrafında toplanılmaması sebebiyle doğan isyan
lar mı idi? Ben zannederim ki, birleştirici vas
fını gördüğü için Atatürk, milliyetçilik ilkesini 
Anayasaya koymuştur. Misakı Millî içinde bu 
kelime benimsenmiştir. Bütün ruhu ile benim
senmiştir ve beriimsenecelktir. Arkadaşlarımın 
dediği gibi, milliyetçilik, ayırıcı değil birleşti
ricidir. Milliyetçilik hiçbir zaman ırkçılık ve tu-
rancılık değildir. Bilâkis bunlara set çeken bir 
ilkedir. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — özgüneş. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, 150 yıl 

evvel bu memlekette bir sosyal cereyan vardı. 
Adına ittihadı Anasır, Osmanlıcılık, diyorlardı. 
Biz Türklüğümüzü, Arap Araplığını ve diğer 
unsurlar da milletlerini unutacaklar müttehit 
bir Osmanlı Devleti olacaktı. Maalesef bu fi
kir sadece Türkleri avuttu. Diğer unsurlar yi
ne bildiklerini yaptılar. Ne Arap, Araplığından 
ne Arnavut, Arnavutluğundan vazgeçti. Niha
yet Türk münevverleri, çıktılar cesaretle Türk 
Milliyetçiliğini savundular. Dediler ki, «Bu mil
let, Türk Milletidir. Dili Türk dilidir. Devlet 
Türk Devletidir.» Ve böylelikle Türklüğü yer 
yüzünden silmeye çalışan ittihadı Anasır fikri
ni bertaraf ettiler. Zira dün bu fikir için biz 
Türklüğümüzden geçmiştik ama Arap Araplı
ğından geçmemişti. Kendisini .kurtarmaya ge
len Türk Ordusunu ve Türka zabitlerini Ye-
men'de arkasından vurdu. Milliyetçilikten vaz
geçemeyiz. 

ikincisi; sosyal bünyemiz nedir? Avrupa'nın 
18 - 19 ncu asırdaki sosyal bünyeli değildir. Bu
nu muhterem paşam çok güzel belirttiler. Bir 
milet nasıl meydana gelir? Milletler, zümreler 
vardır. Hakikaten bir fikir ortaya çakıp yaklaş-
tırmadıkça bir millet meydana gelmez. Avrupa'-
daki milletler de böyle böyle meydana gelmiş
tir. italyan, Alman ittihadı böyle olmuştur. Kü
çük Moskoftan koskoca bir Rusya meydana gel
miştir. Bugün Türk milletinin 40 milyonluk bir 
kütlesi, demirperde gerisinde milliyetçilikle eri
tilmekte, Ruslaştırılmaktadır. m_ 

Onun için bir fikir etrafında toplanmak zo
rundayız. Dil, kültür birliğiyle birbirine bağlı 
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vatandaşlar olmalıyız. Ziya Gökalp'ta ilmi 
bünyesini bulan milliyetçilik Atatürk'te tam ak
siyonunu bulmuştur. Atatürk senelerce bu mem
lekette batıcı milliyetçilik yaptı. Ben derim ki, 
Atatürkçülük demek, batıcı milliyetçilik demek
tir. 

Milliyetçiliği Anayasadan çıkarmak demek 
Atatürk'ün sağ kolunu kesmek demektir. Zira 
Atatürk'ün sağ kolu milliyetçilik, sol kolu ba
tıcılıktır. 

Diyorlar ki, harici siyasetimiz harap olur. 
Senelerce bu Devletin Anayasasında milliyetçi
lik vardı. Haricî siyasette ne mahzurunu gör
dük? Zaman oldu ingiliz Kralı buraya geldi. 
Yine zaman oldu ki, Londra'da bir cenaze töre
ninde Reisicumhurumuz bir kenara itildi. De
mek oluyor ki, haricî siyasette idare başındaki
lerin tutumları mühimdir. Bu milletin evlâtla
rı biribirine bağlı mı, bu milleti herkes sayar. 
Bu bağlılığı da ancak milliyetçilik sağlar. 
, Faşizmden bahsedildi. Faşizm hiçbir ızaman 

milliyetçilik değildir. Sosyal bir görüştür, ital
yan faşizmi ırkçılığa dayanır Cemiyet adına 
fert haklarından mahrum edilir. Türk Milliyet
çiliği hiçbir zaman ırkçılığa dayanmamıştır, da-
yanmıyacaktır. Bizim milliyetçiliğimiz kültür 
milliyetçiliğidir. 

Gelelim diğer bir hususa: Biz milliyetçiliği 
kabul edersek, Temsilciler Meclisi kabul etmez-
miş. Temsiloiler Meclisi ister kabul eder, ister 
kalbul etmez. Kabul etmezse komisyona gider. 
Biz Temsilciler Meclisinin komisyonu değiliz. 
Temsilciler Meclisinin kabul edip etmıiyeceği 
bizi alâkadar etmez. Biz vicdanımıza baş vuru
ruz. Uygun gördüğümüz takdirde bu umdeyi 
buraya koyarız 

Hakikaten millî kelimesi milliyetçilik kelime
sinin yerini tutmaz. Millî kelimesini milliyetçilik 
tâbirinin yerini tutsun diye koyduk dediler. Ar
kadaşlarım, milliyetçilik bizim içimizden gelen 
bir umdedir. Millî devlet ancak müstemlekeler 
için bahis mevzuudur. Fas, Tunus için bahis 
mevzuudur. Ama Türkiye'de bir devlet kurul
mamıştır. Osmanlılar da millî devlet, Selçuk
lar da millî devlet idi. Millî devlet tâbiri biaira 
için hiçbir zaman âdilâne olmaz. 

Anayasa maddelerinin içerisinde milliyetç'liik 
vardır, dediler. Bu da yanlıştır. Milliyetçilik 
mefhumunu ifade için Türkçe konuşmak kâfi 
değildir. Şah ismail'in saflarında bize karşı sa-
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vaşan insanlar da Türkçe konuşuyorlardı ama 
milliyetçi değillerdi. Onun içindir .ki, bize karşı 
savaşıyorlardı. 

Dâva bütün bir şuurla Türklüğü kabul et
mek davasıdır. Atatürk'ün dediği gibi, dil, kül
tür ve mefkure birliğine bağlı vatandaşlar mey
dana getirebilecek miyiz ? Bunun yolu milliyet
çiliktir. O zaman millet bir bütün olur. 

Mâruzâtım bundan ibaerthir. (Şiddetli .al
kışlar) 
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illâ milliyetçi kelimesi konacak diye ısrar ede
lim. Bu bakımdan bu kadar tehlikeler yarata
cak olan, istismar da edileceğini düşünerek, 
milliyetçi kelimesinin burada yer almaması lâ-
zımıgeldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bâzı arkadaşlar 
Temsilciler Meclisinde kabul edilir veya edilmez 
dediler. Bu ayrı mevzudur. Aşağıda bu mevzu 
da müzakere açıldığı zaman ibu fıkra aleyhinde 
bulunanlar açıkça kanaatlerini beyan edecek
lerdir. 

Şahsi düşüncemi arz ediyorum. Söz alan muh
telif hatip arkadaşlarımız milliyetçilik lehinde 
pek ateşli nutuklar iradettiler. Heyecanlarına 
ıben de iştirak ederim. Yalnız, özgüneş arkadaşı
mız ittihadı anasır mevzuunda söylediklerini ben 
şu anayasa maddeleri içinde tahlil etmek isterim. 
Bugün Turancılar ırkçılık fikri üzerinde her va
sıta ile mücadele etmektedirler. Maarifimizin, or
dumuzun içine turancılar yerleşmektedir. Bu ta
mamen ayırıcı olmaktadır. 

İttihadı anasır fikri eskiden de vardı; milli
yetçilik mefhumu henüz yokken muhtelif anasırı 
sinesinde toplıyan Osmanlı imparatorluğu mil
liyetçi idi. Milliyetçilik fikrini Atatürk dahi Ana
yasaya koymamıştır, koyu milliyetçi olmasına rağ
men. Ama, milliyetçilik hususunda 1937 den 1960 
a kadar ne yapılmıştır. Bu iş öyle zannediyorum 
ki; Anayasaya kuru hüküm koymakla halledilmiş 
sayılmaz. Ancak; bir kültür seferberliğine giriş
mekle bu dâvanın halli mümkündür. 

GÜRSEL CEMİL — Belki usulsüz olarak 
konuşuyorum; arkadaşlar inandıkları bir mevzu 
üzerinde gayet kuvvetli konuşuyorlar. Haklıdır
lar. Yalnız, şunu söyliyeyim ki; Türkiye'de Kürt 
denen unsur 70 - 80 bin kişiyi geçmez, fakat biz 
milliyetçilik mefhumundan mahrum olduğumuz 
için Garp'tan alıp o mıntakaya yerleştirdiğimiz 
cengâver unsurlar bu pota içerisinde eriyip git
mişlerdir. 

^Milliyetçiliğimizi mahveden en büyük unsur; 
İslâmlık olmuştur. Islâmın dinî âkideleri milli
yetçiliği unutturmuş, cehalet yüzünden milleti-
niK Türklük ruhuna sahiıbolamamıştır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şayet şimdiye 
kadar bir kültür seferberliği yapılmış olsaydı; 
Türkiye'den muhaceret eden insanlar dahi lisa-

%r,nı bile unutmazlardı. Binaenaleyh bunlar, iste
diğimiz şekilde kültür zerkedildikten sonradır ki; 
bizim potamız içinde eriyeceklerdir. , 

BAŞKAN — Emanullah Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Türk olan her 

vatandaş milliyetçidir. Her azınlık her millet 
milliyetçiliğe dayanır. Rusya bile 1914 den be. i 
milliyetçidir. 

Benim korkum şu: Milliyetçilik kelimesi ile 
s'osyal kelimesi kötü niyetliler elinde birleşerek 
Nasyoneî Sosyalizmi meydana getirir mi ? 

3 ncü mıaddede milliyetçilik ifade edilmiş
t i r : Türk Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmem 
bir bütündür. Resmî dili Türkçedir. İşte milli
yetçilik burada saklıdır. Ben milliyetçiyim. 
milliyetçi kalacağım ve öyle öleceğim. Fakat, 
milliyetçilik kelimesinin Anayasaya girmesine 
taraftar değilim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, milliyetçiliğe 
bütün kalbimle iştirak ediyorum. Yalnız bu tâ-
ibire güvenerek birtakım hareketler olabiir. 
Ayırıcı cereyanlar her'azman için buna güven
mekten geri kalmıyacaktır. Bu tâbiri bâzı ka
yıtlarla sınırlarsak bunun hiçbir tehlikesi kal
maz. Bugün ümmetçilik, müslümıancılık, ko
münizm iddiasında bulunanlar bu kelimenin ar
kasında her türlü hareketi yapacaklardır. Bu
nun misallerini geçmişte gördük. Milliyetçilik 
zırhı arkasına bürünüp memleketi yıkıcı, mah
vedici istikamete sevk edeceklerdir. Bugün buna 
(benzer ayırıcı cereyanlar milliyetçiliği vasıta 
yaparak, bu imkândan faydalanmaya -kalkacak
lardır. Türk Milletini parçalıyacaklardır. Bu
gün biz milliyetçiliği buraya koyduğumuz za
man, asıl milliyetçiliği göz önünde bulundurdu
ğumuz takdirde, 'memleketin içinde bulunan 
azınlığın hancı cereyanlarla istismar edilece
ğini de kabul etmek lâzımdır. Nihal Adsız gibi 
kimseleri görmemek imkânı yoktur. Arkadaş
larımız belirttiler. Millî kelimesi maddede yer 
almıştır. Milliyetçi merhumu da Anayasanın 
diğer maddeleri içinde bulunduğuna göre neden 
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GÜRSEL CEMAL — .Türklük mefhumu adı

na, son devirlere kadar nemiz kalmıştı? Ziya Gök-
alp olmasaydı, bugün Türklüğümüz de ortada ol-
mıyaeaktı. Bugün dahi en ufak hâdisede Ameri
ka'ya teveccüh etmemiz halen millî şuurumuzun 
kâfi olmamasındandır. Bu kelime bizi bu kifayet
sizlikten kurtulma yolunda teşvik edecek, bizi he
defimize götürecektir. Bence bu kelime Anayasa
nın tümü kadar mühimdir. Bu hüküm olmazsa 
yarın öyle meseleler çıkabilir ki; onu önlemeye 
(bizim bu şuura milletçe sahilbolmamamız sebebi 
de mâni olamayız. 

TUNÇKANAT HAYDAR. — Buna mâni ola
cak bir hüküm yoktur. 

GÜRSEL CEMAL — inanıp bağlanacağımız 
başka bir şeyimiz var mı? Neden korkuyoruz, mil
liyetçiyiz demekten. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Birçok anaya
salarda bu hüküm yoktur paşam; bunun olmama
sı onların milliyetlerini unutmasına selbebolma-
mıştır. Arz -ettim. Bu bir kültür meselesidir. Bir 
kültür (birliği meselesidir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, daima 
önümüze afyonlu kelimeler getirilmektedir. 
Türkler dünyada muazzam bir imparatorluk 
kurmuş, sonra bu afyon içerisinde uyuyup git
miştir. Allaih'a çok şükür ki, millet İstiklâl Har
biyle düşmüş olduğu kötü durumdan kendisini 
(kurtarmıştır. Fakat, şunu itiraf etmek lâzım-

Mır ki ; bugün hepimizin arzu ettiği şekilde bir 
milliyetçiliğin tanı olarak tezahürünü sağhya-
cak bir duruma da gelmiş değiliz. Şimdi de kar
şımıza millîlik kelimesi çıkmaktadır. Millî ke
limesi aşağı - yukarı enternasyonal bir kelime
dir, nereye çekerseniz o tarafa gider. Her şey
den evvel milliyetçiliğimizi ilân edelim. Ve 
kendimizi kurtaralım, ondan sonra lâzımgelen 
istikamete yönelmek kolaydır. Bugün daihi bir 
milliyetçilik kültürüne sahilbolamayışımız dola-
yısiyledir k i ; kendisini bizden ayrı telâkki eden
ler Kastamonu civarında bir Çerkez devleti kur
mak için hazırlanıyorlar. Bir mmtakada bizden 
olan insanlar, bir lâz havası tuıtturanuş devam 
edip gidiyorlar. Memleketi parçalamak istiyen-
ler suyun ötesi, suyun berisi, diye bir tâbir kul
lanıyorlar. Eğer bir pota içinde aynı seziş ve 
inanış içinde gençliği yetiştirmezsek bu toprak
larda ilelebet payidar olabilir miyiz ? Ehem
miyetli bir konu üzerindeyiz. Arkadaşlarımızın 
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ne gibi endişeleri varsa lütfetsinler. Münakaşa 
edelim, zabıtlara da girsin. Gelecek nesilleri 
aynı duygu ve inanış içinde ahenkli bir kütle 
haline getirmek için bir millî şuura bağlanma
lıyız. 

ERSÜ VEHBİ — Sayın Başkanımızın inkı
labın ilk • günlerindeki sözlerini bugün söylen
miş kadar yakinen duyuyorum. Hakikaten 
Anayasaya bu ruhu insanlar verecektir. Ana
yasaya konacak bir hükmün zıddına yürüme
mize imkân yoktur. O halde mühim olan, mu
ayyen bir kültür seviyesine ulaşmak suretiyle, 
millî şuurun bu memlekette yerleştirilmesidir. 
Burada, gayemiz birleşiyor, bu kelimenin leh 
ve aleyhinde konuşmalarımızın maksadı aynı 
yalnız, endişeler farklıdır. Maksat bir, endişe
ler çeşitli. Ben istirham ediyorum. Gözlerimizi 
uzağa değil, yakııi tarihimizdeki değişikliklere 
çevirelim. Türkçülüğü ve milliyetçiliği müdafaa 
eden kalemler kimlerdir? Bunları sizlere saya
yım. Peyami Safa, Nihâi Adsız ve Necip Fazıl 
Kısakürek. Bu adamların renkleri, düşünceleri 
ve maksatları malûm. Bunlardan başka; milli • 
yetçiliğin amansız mücahidi bizler. Biraz evvel 
arz ettiğim gilbi bu maksat altında çalışan in
sanların gayeleri birbirinden farklıdır. Bizim 
endişemiz de buradan geliyor: Nâ>zi Almanya'
sını düşünelim. Bir Almancılık ülküsü, üstün 
bir ırk iddiası. Muvaffak olabildiler mi? Bunu 
daha ileri götürdüler. İçlerindeki diğer unsur
ları bünyelerinden atmak istediler. Hattâ ihti
yarları, yaşamalarını iktisadi saymadıkları yaş
lıları kamplarda öldürdüler. Bizim böyle bir 
yola gitmemiz asla düşünülemez. Hayır; hiçbi
rimizin böyle bir maksadı yoktur. Sovyet Rus
ya, Rusçuluğa mı dayandı? Komünist umdesi 
içinde bütün milletleri aldatmak ve bir pota 
içinde eritmek için hangi yolları tercih etmek
tedir? Bu yola giderken. Asla milliyetçiliğe da
yanmıyor ve dayanamaz. Onları evvelâ korku
tacak, sonra nesilleri müşterek bir ideolojiye/ 
müşterek bir 'kültüre sahip kılarak birleştirme 
yolundadır. Biz de tuttuğumuz yolda sosyal 
adaleti temin eder, iktisadi seviyemizi binnetice 
yapacağımız hamle ile kültür seviyemizi yük
seltirsek daima kuvvetli olacağız. Fakat, geçir
diğimiz şu intikal devresinde iktisadi ve sosyal 
zafiyet içerisinde suyu bulandıracaklara imkân 
vermemek suretiyle, şunu bunu tahrik etmenin 
bence yersiz olduğuna kaaniim. Ayrıca; bu hu-
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'susta birçok arkadaşlarım çeşitli yönlerden fi-

» kirlerini izah ettiler. Biz bunlardan ırkçılığı, 
turancılığı anlamıyorum. Türkiye'de milliyetçi
lik anlayışının Irak Anayasasında yer alması 
için, pek doğru olmamakla beraber, para yardı
mında dahi bulunulduğu rivayet olunmaktadır. 
(Yok böyle şey, sesleri) Şimdi, şu hususa işaret 
eitımek istiyorum. Bu madde içerisinde buluna
cak iki kelimeyi yanyana getirdiğimiz zaman 
madde; «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına 
dayanan milliyetçi, demokratik, lâik ve sosyal 
ibir hukuk devletidir.» şeklini alacaktır. Milli
yetçi ve sosyal kelimeleri de bir araya gelince 
nasyonal sosyalist demek okuyacak mıdır? 
Bundan sonra bize düşen vazife millî şuuru ya
ratmaktır. Bu da ancak, kültürümüzle, sosyal 
davranışımızla, iktisadi hayatımızda gereken 
düzeni sağlamakla mümkündür. Sayın Başkanı
mızın önemle ele aldığı bu en zayıf bölgemizde 
çalışmalarımızı geliştirmekle neticeye varaca
ğız. Bütün bunlar bundan sonraki faaliyetimize 
bağlıdır. Bu sebeple ben konulmamasını teklif 
ediyorum. 

GÜRSEL CEMAL — Sizler milliyetçi bir 
hava içinde yetiştiğiniz için bu mevzuda güzel 
konuşuyorsunuz. Fakat, -100 sene sonra, şimdi
den bu mefhumu bir hükme bağlamıyacak olur
sak; milliyetçilik mevzuunda gelecek nesiller 
asla sizin gibi düşünmiyecek, konuşmıyacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Müzakerenin 
kifayetini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler 13. 
Kifayet kalbul edilmiştir. 

Komisyonun teklifini aynen kalbul edenler.... 

KÜÇÜK SAMÎ — Komisyon milliyetçilik 
kelimesine karar vermiştir. Zaten komisyonda 
evvelce hu karara varmıştır. Komitenin teklifi 
şeklinde oya konulması lâzımdır. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, tekriri müzakere 
teklifi kabul edilmişti, ondan sonra ortaya muh
telif fikirler çıktı, birçok teklifler ileri sürüldü. 
Lütfen, bu teklifler sıra ile oya konsun. Ondan 
sonra maddeyi reye vaz'edelim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, Milli
yetçilik kelimesi maddeye girsin mi, girmesin mi 
meselesi var. Evvelâ bu hususu tesbit edelim. 
Redaksiyon işinin yapılması kolay. 
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| BAŞKAN — Suphi Gürsoytrak'm teklifini 

oylarınıza sunuyorum. İkinci maddeye Milliyet
çilik teriminin girmesini kabul edenler... 

KAPLAN KADRİ — Terimi mi? Kelimesi 
mi? 

BAŞKAN — İkinci maddeye Milliyetçilik 
diye yazılmasını kabul edenler... Başkan dâhil 
12... Kabul edilmiştir. 

ULAY SITKI — Sayın Başkanımız bir top
lantıya iştirak edeceklerdir. Kendisinden başka 
isteğimiz yoksa.. 

KÜÇÜK SAMİ — Mühim bir nokta var; tec
rübelerinden faydalanmamız lâzımdır. 110 ncu 
madde hakkında verilmiş bir tekriri müzakere 
takriri vardır. 5 arkadaşımızın da madde hak
kında bir yeni teklifi bulunmaktadır. Mesele Ge
nelkurmay Başkanlığının Başbakana bağlanma
sıdır. 

GÜRSEL CEMAL — Aşağıda da söylendi; 
.arkadaşlarımızın temayülü, ordu işlerinin selâ
metle yürümesi bakımından Genelkurmay Baş
kanlığının Başbakana bağlanması yerinde olur. 
Bunun karşı tezi de müdafaa olabilir. En doğru 
kararı sizler alacaksınız. Şunu da söyliyeyim 
ki; başımda olduğu için biliyorum, Başbakan o 
kadar meşguldür ki, ordu işleriyle pek uğraşa
maz. Mamafih bu işi bensiz de münakaşa ede
bilirsiniz. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, kuvvet
lerin emri kumandası bugün iki büyük teşkilât
ta toplanmaktadır. Birisi, Genelkurmay Başkan
lığı; diğeri Millî Savunma Bakanlığı. Bu iki 
teşkilât arasında pek çok ihtilâflar doğmaktadır. 
Genelkurmay Başkanları uzun senelerin ve tec
rübelerin yetiştirdiği liyakatli insanlardır. Bu 
insanlar, her şeyden evvel şahsiyet 'sahibi kim
selerdir. Fakat, çok kere politikaya âlet edil
mek suretiyle çürütülmüşlerdir. Biz istiyoruz ki; 
şahsiyet sahibi olan bu insanın her hangi bir me
sele hakkında, hayır dediği zaman, ertesi gmvâ 
masasının üstünde tekaütlük mektubunu bulma
sın. Bu insanların hiçbir garantileri yoktur. Ben 
zatiâlinizden istirham ediyorum. Yüksek tecrü
belerinizden istifade ederek bu hususu huzuru
nuzla bir hal tarzına bağlıyalım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Paşam burada 
iken 110 ncu maddenin müzakeresine geçelim 
ve bir karara bağlıyalım. 

— 10 — 
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VIII. MİM Savunma 

a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı' 
Madde 110. — Başkomutanlık, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrıl
maz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

Silâhlı Kuvvetlerin komutası, başta Genel
kurmay Başkanma; savaşta, gerekirse, Bakanlar • 
Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca 
atanacak kimseye verilir. 

Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma Ba
kanlığına bağlıdır; görev ve yetkileri özel ka
nunla düzenlenir. 

BAŞKAN —1:10 ncu madde hakkında komis
yonun teklifini dinliyelim. 

AKSOYOÖLU REFET — Teklifi okutuyo
rum, 

Madde 110. — Başkomutanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrılmaz 
ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

Silâhlı Kuvvetlerin komutası, Genelkurmay 
Başkanına verilir. 

Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulunun 
teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. 

Genelkurmay Başkanı Başbakana bağlıdır. 
Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Millî Savunma 
Bakanlığının da bir noktai nazarı vardır. Bu hu
susta Millî Savunma Bakanlığı tecrübelerine 
müsteniden bir neticeye varmaktadır. 

Kendi görüşlerine göre, Millî Savunmaya 
bağlı olmasın diyorlar. Acaba, Muhterem Paşa
mız bu konuda ne buyururlar. 

GÜRSEL CEMAL — Bu mevzuda en müte
hassıs makam olarak Millî Savunmanın kararı
na evet derim. Her iki teklifin de üzerinde du
rulabilir. Her iki tarafa da bağlanmasında mah
zur yoktur. Ben evvelce Başbakanın pek fazla 
mahmul olduğunu ifade etmek istedim. Sizlerin 
en iyi kararı alacağınıza eminim. Vereceğiniz 
karara ben de iştirak ederim. 

AKSOYOĞLU REFET — 110 ncu madde, 
Genelkurmay Başkanlığını Millî Savunma Ba
kanlığına bağlamaktadır. Evvelce Temsilciler 
Meclisine sunulan tasarıda da Başbakanlığa bağ-
lansiin şeklinde idi. Bilâhara Temsilciler Mec
lisindeki müzakereler sonunda Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanması şeklinde tadil olundu. 
Tasarı bize gelince bunun üzerinde görüşülüp 
'karar alınmak üzere mesele komisyona havale 
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olundu. Şimdi komisyon şu iki teklifle ortaya 
çıkıyor. Komisyon Genelkurmay Başkanlığının 
Başbakana bağlanması hususunda müttefiktir. 
İkincisi Genelkurmay Başkanlığının Millî Savun
ma Bakanlığına bağlanması meselesidir. Bura
da; Millî Savunma Bakanlığına bağlanmakla 
beraber, görev vo yetkileri özel bir kanunla dü
zenlenir deniyor. Ayrıca, arkadaşların üzerinde 
durdukları bir nokta var: Genelkurmaay Baş
kanının muhakkak surette seçimle gelmesi ve bu 
meselenin de burada bir karara bağlanmasını is
tiyorlar. Bu sebeple komisyon olarak huzuru
nuza iki teklifle gelmiş bulunuyoruz. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, ben seçim tarzına 
muhalif değilim. Müsaade ederseniz fikirlerimi 
açıklıyayım. Ben bu hususta maddede kâfi sa
rahat olmadığına kaniim. Eğer, bu konu özel ka
nunlara terk edilirse; yarın iktidarlar daha üç 
yıl dolmadan Genelkurmay Başkanını iş başın
dan uzaklaştırma temayülünü gösterebilirler. 
İkincisi de Genelkurmay Başkanının yalnız mes
lekten yetişmiş, hizmet görmüş adam olmasını 
arzu ediyoruz, politikaya alet olmamış bulunma
sını arzu ediyoruz. Bunu temin için de; seçim 
şeklinin bir özel madde veya fıkra halinde Ana
yasaya girmesini arzu ediyoruz. Eğer seçim bu
rada bir hususi şekle bağlanırsa, bu konu tama
men teminata raptedilmiş olacaktır. Memlekette 
hukuk teminatı diyoruz. Hâkim teminatını Ana
yasanın her maddesinde bahis konusu ediyo
ruz. Fakat, Silâhlı Kuvvetlere karşı her hangi 
bir teminatımız yoktur. Hukuk nizamı içerisin
de yaşadığımıza göre ve kuvvetlerden birisinin 
de silâhlı kuvvetler olduğunu kabul etmemiz 
icabeder kanaatindeyim. Böyle olduğuna göre 
de Genelkurmay Başkanının bir teminatı olma
sı iktiza eder zannederim. Bunu da ancak, Ana
yasaya bir madde veya bir fıkra derci suretiyle 
halledebiliriz. 

GÜRSEL CEMAL — Bu teknik bir iştir. 
KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Genelkurmay 

Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı aynı se
viyededir. Yalnız, Millî Savunma Bakanının 
siyasi bir meşguliyeti vardır. Bu iki teşekkül 
arasında ihtilâf çıktığı zaman Başbakan hakem
lik vazifesi yapacaktır. Bu sebeple Genelkur
may Başkanlığının Başbakanlığa bağlanmasını 
arz ve teklif ediyorum. Bu takdirde siyasi me
suliyet yine Başbakana ait olacaktır. 

9 — 11 — 
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ERSÜ VEHBİ — Efendim, ben bu hususta

ki teklifimi arz edeyim: Genelkurmay Başka
nının seçimi, Millî Güvenlik Kurulu ile Bakan
lar 'Kurulu marifetiyle yapılmalıdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Ben, Genelkurmay Başka
nının şu veya bu makama bağlanması üzerinde 
fazla duracak değilim. Yalnız gönül arzu eder
in; mazide çok kötü misallerini gördük, bunlar 
olmasın artık. Daha yüksek bir makama bağ
lansın. Belki Millî Savunma Bakanlığı daha 
doğru olabilir. Ancak, Genelkurmay Başkanının 
müstakil bir hüviyeti olması lâzımdır. Bunun da 
ancak seçim yoliyle mümkün olacağı kanaatin
deyim. önümüzde öyle bir Anayasa vardır ki ; 
burada Anayasa Mahkemesi üyeleri dahi temi
nata bağlanmıştır. Ama, Genelkurmay Başkanı 
buna dâhil değildir, deniyor. Eğer, hukuk bir 
ihtiyacın karşılığı ise ; işte ihtiyaç tezahür etmiş
tir. Bunun da bu Anayasa içinde yer alması lâ
zımdır. Şûranın. teklif ettiği üç kişi arasından 
Başbakanın seçeceği ve Cumhurbaşkanın onaya-
cağı şahsın tâyini yerinde olur, kanaatindeyim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sayın Başkanı
mızın bu hususta büyük ölçüde tecrübeleri ve 
bâzı görüşleri olmuştur, öğrenmemiz yerinde 
olur. 

GÜRSEL CEMAL — Arkadaşların, Genel
kurmay Başkanlığının bağlanacağı makam hak
kında temayülleri aynı istikamette gidiyor. Ben, 
Başbakanlığa bağlanması hususunda arkadaşla
rıma muhalefet etmiyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Genelkurmay 
Başkanlığını Başbakanlığa bağladığımız takdir
de, Başbakan bunu pekâlâ Müsteşara veya her 
hangi bir Devlet Bakanlığına bağlıyabilir. O 
zaman da, Genelkurmay Başkanlığı bir Umum 
Müdürlük seviyesine düşmüş olur. Bu endişe 
ile Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanmasını istiyen teklifler var. 
Ama, metinde yapılacak ufak bir değişiklikle 
böyle bir tehlikeden uzaklaşılabilir. 

GÜRSEL CEMAL — O halde yalnız Başve
kile bağlıdır demek lâzım. 

O'KAN SEZAİ — Başbakanın şahsına bağlı 
olmalıdır. Başbakanlığa dersek bir Devlet Baka
nına bağlanır, Diyanet İşleri gibi bir Umum Mü
dürlük mevkiine düşebilir. 

AKSOYOÖLU REFET — Genelkurmay Baş
kanlığının Başbakanlığa bağlanması hususunda 
biz müttefikiz. Ancak seçim mevzuunda Askerî 
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I Şûra içinde aday gösterilmesi iki balkımdan mah

zurludur. Genelkurmay Başkanlığı icra organı 
içersinde ayrı bir statüye bağlı bulunmaktadır. 
Seçimle iş başına gelen bir icra organı karşısına 
çıkmak belki yarın bâzı ihtilâflara sebebolacak-
tır. İkincisi, Şûra içinden seçilmesi halinde ta
mamen siyasetin, dışında olan askerler araşma 
politikanın sokulmasına sebebolunacağı gibi bir 

..mahzur mütalâa olunmaktadır. 
Şöyle olabilir: Millî Güvenlik Kurulu bir 

teklif yapar, bu bir istişari kurul olduğu için 
her türlü tesirin dışındadır. Başbakan teklif 
edilenler içinden muvafik gördüğü şahsı Reisi
cumhura teklif eder ve Reisicumhur tarafından 
atanır. Seçimin Şûraca yapılması arz ettiğim gi
bi ihtilâf ve mahzurlar doğurabilir kanaatinde
yim. 

KAPLAN KADRİ — Bu Anayasanın dayan
dığı esaslardan birisi de eskiden olduğu gibi, 
Büyük Millet Meclisi yetkilerini, teşkil edeceği 
organlar eliyle kullanacaktır. En mühim temel 
unsur budur. Millî hâkimiyet yalnız Millet Mec
lisinde değil Anayasamın tâdad ettiği bütün yet
kili organlarda temerküz etmektedir. O halde 
ordu ve silâhlı kuvvetler için de zaten bunun 
aksi mümkün değildir. Şiimdi, kısaca teklifimi 
arz edeyim. Ben diyorum ki: Genelkurmay Baş-

I kanlığı için, adaylar üzerinde Reisicumhur her 
ilki Meclis Başkanına danışır ve bu danışmadan 
sonra Genelkurmay Başkanı tâyin olunur. Esa-

j sen Anayasa Başkumandanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrılmaz, 
demekle Başkumandanlığın Meclislerin mânevi 
şahsiyetinde mündemiç olduğunu belirtmiştir. 
Bu suretle yapılacak bir seçim, ileride doğabi
lecek çeşitli çekişme!eri de önler. Cumhurbaş
kanı bitaraf bir insan olarak Meclis Başıkanla-
riyle müşavere eder. Belki Senatodaki asker 
üyelerle de müşavere eder ve namzet üzerinde 
son kararını verir. Şu sebeple her iki Meclisin 
Başkanı ile müşavere etmesi yerinde olur, ka
naatindeyim. 

O'KAN SEZAİ — Bunu kabul edebiliriz, bu 
daha geniş ve garantili bir seçim imkânını sağ
lar. 

ERSÜ VEHBİ — Bu sistem üzerinde biraz 
tereddüdüm vardır. Cumhurbaşkanı hiçbir za
man ve suretle tahdide tâbi değildir. İstediği 
zaman istediği kimse ile istişare edebilir. İki 

I Meclisin Başkanları kimlerdir'? Genelkurmay 
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Başkanı olacak insanın vasfını nereden bilir? 
Bu bence kabili tatbik bir şey değildir. 

GÜRSEL CEMAL — Bu millete bir temi
nattır. Yalnız, mânevi bir ağırlığı da mevcut
tur. 

BAŞKAN — Sami Küçük, Vehbi Ersü arka
daşlarımızla Selâhattin arkadaşımızın teklifleri 
vardır. Birinci teklifi oylarınıza arz edeceğim. 

Sami Küçük arka d aşımızın, Genelkurmay 
Başkanımın Askerî Şûra marifetiyle seçd'limesM 
kabul edenler... 4. Vehbi Ersü arkadaşımızın 
teklif ini oylarınıza sunuyorum... 

AKSOYOĞLU REFET -.- Efendini, yalnız 
Millî Güvenlik Kurulunun teklifi kâfi 'değildir. 
Millî Güvenlik Kuru'ltu yanına Balkanlar Kuru
lunu da koymak lâzımdır. Mil î Güvenlik Ku
rulu aslında Bakanlar Kuruluna bağlıdır. 

ERSÜ VEHBİ — Katılıyorum efendini. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, 111 nci 

maddenin son fıkrasında (Millî Savunma Yük
sek Kurulu savunma ile ilgili karanların alın
masında ve koordinasyon sağlanjmasında yar
dımcılık etmek üzerıe gerekli temel görüşleri 
Bakanlar Kuruluna bildirir.) denmektedir. 
Bu söbeple alınan bütün kararlar Bakanlar 
Kuruluna mal olmadıkça icra safhasına giremez. 

KÜÇÜK SAMÎ — Benim teklifim, oya ko
nulduğu takdirde kabul veya reddeddlebilinir 
ama, mesele bir sistem vaz'etmektedir. . Ba
kanlar Kurulunca tesbiıt edilir ve Reisicumhur 
tasdik eder. Yüksek Savunma Kurulu, Ge
nelkurmay Başkanlığı ile ilgili birkaç Bakan
dan ibarettir. Orada sadece Genelkurmay Baş
kanı vardır. 

ERSÜ VEHBÎ — Kuvvet kumandanlannın 
da temsilcileri vardır. 

GÜRSOYTRAK SÜPHÎ — Reye koymadan 
önce şu meseleden bahsetmek lâzımdır. Biz ne 
yapmalıyız ki, bu teşekkülü politikanın elin-
dten kurtarmalıyız. • 

GÜRSEL CEMAL — Ne yapsanız kurtara
mazsınız. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — O halde bu teş
kilâtı kaldıralım. Efendim, bir mühendisi en 
iyi kim tanır? Mııhalkkak ki gine mühendis 
olan arkadaşı. ' Bir askeri de gine en iyi bir 
bir asker arkadaşı tanır. 

ATAKLI MUClP — Arkadaşlar, bu husu
su yalnış mütalâa ediyorlar. Siviller .Genel-
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kurmay Başkanını bizden daha iyi tanırlar.'Me
sele hizmetin hüsniniyetle görülmeısidir. Şa-

• yet suiniyetle hizmet görülürse o başka. 
BAŞKAN — Vehbi Ersü arkadaşımızın Ge

nelkurmay Başkanımın Millî Güvenlik Kurulu 
ile Bakanlar Kurulu marifetiyle seçilmesini 
istiye'n teklifini kabul edenler... 8, Kadri Kap
lan arkadaşımızın teklifini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... 

KAPLAN KADRİ — Ben <*enelıkurmay Baş
kanı, Başbakanın göstereceği namzetler ara
sından Cumhurbaşkanınca, Meclisler Başka
nına danışmak suretiyle atanır denmesini isti
yorum. * 

BAŞKAN — Teklifi anladınız. Kabul eden
ler... 13. Teklif kabul edilmiştir. Başbakana 
bağlı olmasını kabul «edenler... Etmiyenller... 
Başkanlığa bağlanması kabul edilmiştir 

TUNÇKANAT HAYDAR — 70 nci madde
de Cumhurbaşkanı kontenjanı için Sayın Baş
kanımız fikirlerini lütfederler ,md? 

GÜRSEL CEMAL — Siz nası!i kabul eder
seniz o muafılktır. Fakat, 15 olması da daha 
uygundur. Çünküı bağımsızlardan bu mik
tarda lâyık insan her zaman bulunamaz. 20 
tane lâyık insan bulunamadı. Kanun böyle em
rediyor diye rasgele seçmek mecburiyetinde. 
kalırız. Eğer, 20 olacaksa, hiç olmazsa 20 
ye kadar demek suretiyle bağımsız bulunamaz 
ise bulunduğu miktarla iktifa olunsun. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, sadece aded de
ğil, birde salt çoğunluk, 2/3 ekseriyetle ka
rar mevzuu vardır. Bu milktar 2/3 'ekseriyet 
mıevzuubahsolduğu anlar nazarı itibara alına
rak ya 18 veya 21 olmalıdır. Kesin bir raka
mım. şimdiden -teshili yerinde olur. 

YILDIZ AHMET — Paşam, İkinci Mec
liste bitaraf bir grupun teşekkülünü arzu edi
yoruz. Bu sebeple Cumhurbaşkanı kontenja
nının 20 den aşağı düşmemesini te/klif ediyo
rum. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Arkadaşla
rımın fikirlerine katılıyorum. Bağımsızlar 
adedinin aşağı düşmemesi için bu miktar ye
rinde olabilir. Sezai arkadaşımızın dediği gibi, 
salt çiğunüuk da vardır. 20 çok görüldüğüne 
göre 15 olursa her iki senede bir Senatonun 
1/3 ü değişeceğinden, bunlar 5 er 5 er deği
şebilir. Eğer bu miktar da arkadaşlar tarafın
dan az bulunuyorsa bendeniz 18 i teklif ede^ 
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rim. Bu miktarda kifayetli bağımisız buluna
maz endişesinin de hâl imkânı vardır. Millet-
veMllleri gibi bunların yaş hadlerdinıin de 30 a 
indirebiliriz. Bugün 30 ile 40 yaş arasında çok 
kıymetli 'eilemaniUar vardır. Bunlardan Sena
toya girmesi imkânı elde edilir. Şurada plân
lama dairesinde fevkalâde1 çalışkan "zeki bir 
eleman buraya pekâlâ girebilir ve girmelidir. 

GÜRSEL CEMAL — 18 e kadar deimelk mu-
afıktır. Ancak, Senato oturmuş, yaşlı, tec
rübeli insanlardan (müteşekkil bir Meclis ol-" 
malıdır. (18 muvafık seslieri) 

KARAVELÎOĞLU KÂMlL — Efendim, se
çimlere bir buçuk ay kala .Bakanlar Kurulu 
feshedilecek ve Başbakan parti temsilcilerin
den bir kabine kurmak suretiyle seçimi yapa-

.1981 O : 2 
çaktır, deniyor. Bu husustaki kanaatinizi 
lütfeder miainiz?. 

GÜRSEL CEMAL — Bu teklif daha ziya
de geçen 10 yıllık tecrübelerden doğan bir 
endişenin mahsulüdür; Bunun fiilî neticesi 
nin bize gösterdiği birçok mahzurlar vardır. 
Bundan sonra seçimler dürüst ve serbest oldu
ğuna göre yeni bir Bakanlar Kurulunun teş
kiline lüzum yoktur. Bu maddeyi de buna 
göre formüle 'etmeniz yerlinde olur. (Birde As
kerî Yargıtay mesefliesi var sesleri) 

KAPLAN KADRİ — Bunlar hakkımda ve
rilmiş bir tekriri müzaikere teklifi yoktur, is
tişare mahiyetindedir. Zapta geçmesine lü
zum yoktur. 

Kapanma saati : 

•••»- »?•«<« 

Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,30 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 

KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Şimdi Özgür 
Selâhattin arkadaşımızın teklifini okuyoruz. 

Madde 110. -— Başkumandanlık Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ay
rılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunui'. 

Silâhlı Kuvvetlerin harbe ha.zırlanmasmdan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Başba
kan sorumludur. Başbakan bu vazifeyi Genel
kurmay Başkanı vasıtasiyle yürütür. Genel
kurmay Başkanı ise bu vaizfeyi, kendi Baş
kanlığında, kuvvet kumandanlarından teşekkül 
eden müşterek kumanda heyetinde al ınacak. 
kararlara göre ifa eder. 

Genelkurmay Başkanı, kuvvet kumandanları 
arasından Millî Savunma Yüksek Kurulunun 
üçte iki ekseriyetle göstediği adayın Bakan
lar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı 
tarafından üç yıl için atanır. Zaruri sebepler 
halinde değiştirilmesi bu Kurulun üçte iki 
ekseriyetle lüzum göstermesine bağlıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerin idaresinden (Loijstik 
desteğinden) Büyük Millet Meclisine karşı 
Millî Savunma Bakanı sorumludur. Millî Sa
vunma Bakanı bu vazifeyi kuvvet kumandan
ları vasıtasiyle yürütür. 

BAŞKAN — Kuvvet Kumandanlıkları vasıta
siyle yürütür dedik mi, muazzam bir iğtişaş 
olu?. Bu bakımdan muarızım. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Selâhattin Bey çok 
güzel niyetlerle bir "teklif hazırlamış. Ama or
dunun sevk ve idaresinde kumanda bütünlğü 
esastır. Lojistik bakımından da hazırlamak 
mevzuubahistir. Genelkurmay Başkanı vasıta
siyle yürütür dedik mi, böylece Genelkurmay 
Başkanı lojistik işler bakımından da sorumlu
luk yüklenir. Millî Savunma Bakanlığı Kumanda 
görevini yaptı mı yarın kumanda bütünlüğü 
tamamen ortadan kalbabilir. Binaenaleyh bence 
tekliflerimiz kumanda bütünlüğünü bozmıyacak 
şekilde olursa daha faydalı olur zannederim. 
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BAŞKAN — Kaplan Kadri. 
KAPLAN KADRİ — Efendim; arkadaşı

mız kumanda bütünlüğü meselesi üzerinde 
durdular. Mesele mühimdir. Bendeniz, bu tekli
fin *bir tarafına iştirak ediyorum., Başbakana 
harbin hazırlanması sorumluluğunu' vermek 
doğru dleğildir, bu çok büyük bir yüktür. Bunu 
doğrudan doğruya Başbakana bağlı dersek is
tediğimiz mâna çıkar. Bu hususu teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Doğrudan doğruya Başbakan
lığa bağlı dedikten sonra, Millî Savunma Ba
kanı ve Genelkurmay Başkanı müştereken yü
rütür dersek, daha iyi olmaz mı? 

KAPLAN KADRİ — Efendim, Silâhlı Kuv
vetlerin sevk ve idaresini ayırmak lâzımdır. 

ATAKLI MUCİP — Burada iki fıkra var; 
1 nci fıkranın Anayasaya geçmesi lâzımdır. 
Burada Silâhlı Kuvvetlerin harbe hazırlanma
sında Meclis Başkanı ve Başbakan sorumlu
dur, deniyor. 2 nci fıkrada da Başbakan bu' 
vazifeyi Genelkurmay Başkanı sifatiyle yürü
tür. deniyor. Onun için müşterek karara, de
mek suretiyle Genelkurmay Başkanlığı tek ba
şına Kuvvetler Kumandanlığını sevk ve idare
sini üzerine almış oluyor ki, bu vaziyet kar
şısında eski tas eski hamam; Genelkurmay Baş
kanı hangi kuvvetten ise o kuvvetin sevk 
ve idare esaslarını diğer kuvvetlere tatbik 
edecektir. 

Bu bakımdan birinci fıkranın Anayasa içine 
ithal edilmesi bence zaruridir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — İstenilen şekil 
şudur; Kuvvetler Kumandanları icra organı 
olarak kalıyor. Genelkurmay müşterek bir (C) 
karargâhı, plânlama karargâhı oluyor. Bu du
rumda kuvvet kumandanlıklarını yukarı almış 
oluyor. Bu şekilde teşkilâtta bir değişiklik arz 
eder gibi geliyor. 

BAŞKAN — Karaman Suphi. 
KARAMAN SUPHİ — Bilhassa II. nci Ci

han Harbi bize göstermiştir ki, Baş
bakanlıkla müşterek kurmay başkanları 
bir heyet haline gelmiştir. Biz, bunu is
tikbalde düşünmemiz lâzımgelen meselelerden 
biri olarak ele" almak zaruretindeyîz. Onun 
için bunun Anayasaya girmesi uygun olmaz. 
Hakikaten bugünkü teşkilât çok bozuktur, 
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onun için müşterek Kurmay Başkanları Heye
tiyle ordunun sevk ve idaresi demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Başbakan bu görevi Millî Sa
vunma ve Genelkurmay Başkanı vasıtasiyle 
yürütür desek, daha muvafık olmaz mı? 

KAPLAN KADRİ — Başbakana bu kadar 
sorumluluk vermek doğru değildir. Çünkü, 
Başkumandanlık vazifesi Meclisin şahsiyeti 
mâneviyesinde mündemiçtir. Bu bakımdan me
suliyeti tek bir şahsa vermek bilmem ne dere
ceye kadar doğrudur? 

İkinci kısım da bana biraz yumuşak geldi. 
Sonunda Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı Genel
kurmay Başkanına verilir, dersek her halde daha 
iyi olur, kanaatindeyim. Çünkü kumanda ona 
aittir. Silâhlı kuvvetlerin harbe hazırlanmasın
da iki tane mesul şahıs vardır. 

BAŞKAN — Başbakan bu görevi; Millî Sa
vunma Bakanı ve Silâhlı Kuvvetler Kumandanı 
olan Genelkurmay Başkanı vasıtasiyle yürütür, 
desek. 

AKSOYOĞLU REFET — Birinci cümle kal
dırıldı. Ondan sonra özgür'ün dediği fıkrayı 
koyalım, özgür arkadaşımız teklifini bir daha 
okusun. 

BAŞKAN — Bir kere daha okuyun, efendim. 
(özgür Selâhattin teklifini tekrar okudu.) 

BAŞKAN — Birinci fıkra (Başkumandanlık 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi varlı
ğından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından 
temsil olunur) Bu tamam. 

İkinci fıkra ise : «Başbakan bu görevi Millî 
iSavunma Bakanı ve Silâhlı Kuvvetlerin Kuman
dam olan Genelkurmay Başkanı vasıtasiyle yürü
tür.) şeklinde olur. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Böyle bir şey he
men hemen dünyanın hiçbir yerinde kalmamıştır. 
Genelkurmay Başkanlığı vazifesi ayrıdır, Kuv
vetler Kumandanlığı vazifesi ayrıdır. Genelkur
may Başkanının üç kuvvete emretmesi dünyanın 
hiçbir yerinde yoktur. 

AKSOYOĞLU REFET .— Bakanlar Kurulu 
topyekûn harbe hazırlanmaktan sorumludur. Biz 
ise Silahlı Kuvvetlerden bahsediyoruz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Eski Anayasa
da Başbakana bağlanması hakkında kayıt vardır. 
Bu sorumluluğu Meclis Başkanı ile Millî Savun
ma Bakanına veriyoruz. Alt kısmında da Genel
kurmay Başkanı ve. müşterek kumandanlardan 
müteşekkil bir şey koyuyoruz. 
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BAŞKAN — Başbakanlığa bağlı olduğu ne- I 

rede yazılıdır? (Teklifin sonunda gelecek sesle
ri) öyle ise arkadaşlar evvelâ birinci fıkrayı reye 
koyalım, ondan sonra diğerlerine geçelim. 

«Fıkra 1 : Başkumandanlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrılmaz ve 
Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur» 

.BAŞKAN — Bu fıkrayı oyunuza arz ediyo-
• rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
İkinci fıkrayı Selâhattin özgür okusun. 
«Fıkra 2 .-Silâhlı kuvvetlerin harbe hazırlan

masından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
Başbakan sorumludur. Başbakan bu vazifeyi Ge
nelkurmay Başkanı vasıtasiyle yürütür.) 

AKSOYOĞLU REFET — Bunun birinci 
cümlesinde mutabakata varılmıştır, onun için bi
rinci cümleyi evvelâ oylayalım. 

«Silâhlı kuvvetlerin harbe hazırlanmasından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Başbakan 
sorumludur» 

BAŞKAN — Bu iki cümleyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Selâhattin Beyin teklifinin 1 nci cümlesine 
göre, isterseniz şöyle yapalım. «Başbakan bu gö- I 
revi Millî Savunma Bakanı ve Silâhlı Kuvvetler I 
Kumandanı olan ve doğrudan doğruya Başlbaka-
na bağlı bulunan Genelkurmay Başkanı vasıta- I 
siyle yürütür.» diyelim. , I 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu vazifeyi 
Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Ba
kanlığı vasıtasiyle yürütür, desek acaba muva
fık olmaz mı? . " , I 

YILDIZ AHMET — Mademki, Başbakan bu 
vazifeyi iki kanalla yürütüyor; o 'halde bağlantısı 
kendiliğinden çıkıyor, demektir. 

BAŞKAN — Başbakan bu görevi Millî Sa
vunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı vasıta- I 
siyle yürütür. Bundan sonra «Genelkurmay Baş- I 
kanı Silâhlı Kuvvetler Kumandanı olup, doğru
dan doğruya Başbakana bağlıdır» desek muvafık 
olmaz mı? (Takdim tehir oluyor sesleri) O halde, I 
şöyle yapalım; Başbakan bu görevi Genelkurmay I 
Başkanı ve Millî Savunma Bakanı vasıtasiyle I 
yürütür; muvafık mı? (Muvafık sesleri) I 

O halde bu şekilde oylarınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bunu mütaakıp olan fıkrayı da şöyle yapa
lım. Genelkurmay Başkanı doğrudan doğruya I 
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I Başbakana bağlıdır, yahutta Silahlı Kuvvetler 

Kumandanı olan Genelkurmay Başkanı doğru
dan doğruya Başbakana bağlıdır; diyelim. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Genelkurmay Baş
kanı Silâhlı Kuvvetler Kumandanıdır ve Başba
kana bağlıdır. 

BAŞKAN — «Silâhlı Kuvvetler Kumandanı 
olan. Genelkurmay Başkanı Başbakana bağlıdır.» 

Bu şekli kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

AKSOYOGLU REFET — Görev ve yetkileri 
özel kanunla düzenlenir. Bunu da okuyalım efen
dim. 

(Bu fıkra okundu.) 
BAŞKAN — Bunu kaJbul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
KOKSAL OSMAN — Efendim, Suphi Kara

man arkadaşımızla benim milliyetçilik hakkında 
I bir teklifimiz vardı, vakıa bu geçenlerde karara 

bağlanmıştı, ama biz milliyetçiliğin mutlak mâ-
I nada tarifini istemiş, buraya o şekilde geçmesini 
I rica etmiştik. Şimdi görüyorum ki, bu madde 
I kabul edilmiştir. İleride her hangi bir iltibasa 
I mahal verilmemek için, benimsemiş olduğumuz 

bu maddenin tarifinin yapılması hususunun oya 
I konulmasını arz ve rica ederim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu~ 
maddenin müzakeresi yapılmış ve karara bağ-

I lanmıştır. Müsaade ederseniz sonuna kadar de-
I yanı edelim. Bitirelim, ondan sonra Osman Bey 
I ve arkadaşımızın teklifine iştirak eden arkadaş 

olursa yenibaştan tekriri müzakere ile milliyet
çiliğin tarifini yapalım. 

KOKSAL OSMAN — Tekriri müzakereye lü-
I zum yoktur, yalnız milliyetçiliğin tarifini rica 

ediyorum. 
I BAŞKAN — Şimdi; Aksoyoğlu arkadaşımı-
I zııı hazırlamış olduğu 110 ncu maddeyi okutu-
I yorum. 

AKSOYOĞLU REFET — Maddenin, müza
kereler neticesiıîde aldığı son şekli okuyorum : 

I Madde 110. — Başkumandanlık, Türkiye Bü-
I yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrıl-
I m az ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu-
I nur. 

Silâhlı Kuvvetlerin harbe hazırlanmasından 
I Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Başbakan 
I sorumludur. Başbakan, bu görevi Genelkurmay 
I Başkanı ve Millî Savunma Bakanı .vasıtasiyle 
I yürütür. 
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Silâhlı Kuvvetlerin kumandanı olan Genel- I 

Kurmay Başkanı, Başbakana bağlıdır; görev 
ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Genelkurmay Başkanı, Başbakanın teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır. 

KAPLAN KADRÎ — Hakikaten dikkatimizi 
çekiyor. Gösterilen namzetler arasından denince, 
namzet gösterilecektir. O halde kıdem müessese
si karşımıza çıkıyor. Bunların içinden seçilecek
tir denince bir seviye tesbit etmeli ki, buna göre 
bir seçim olsun. Kuvvet kumandanlıklarında bu
lunmuş generaller arasından seçelim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Öğleden 
sonra toplanılmayı teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRt •— Genelkurmay başkan- | 
lan evvelâ kuvvet kumandanlığı veya buna mü
masil makamda bulunmuş generaller arasından 
en kıdemli general seçilir, demek lâzımdır. Eğer 
bu olmazsa o zaman Refet Beyin teklifini kabul 
etmek lâzımgelir. 

Görev ve yetkilerinin başında vasıf, görev 
ve yetkileri denirse iyi olur zannmdayım. Bu 
mühimdir. 

BAŞKAN — Kaplan Kadri'nin teklifini ka
bul edenler... 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Arkadaşımızın tek-
lifi ve madde önemlidir, görüşmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu maddeyi bir daha okuyalım. 
(110 ncu madde tekrar okundu.) 
KAPLAN KADRÎ — Genelkurmay Başkanı i 

BAŞKAN — Efendim, oturum açılmıştır; 
görüşmeye başlıyoruz. 

Milliyetçilik maddesini görüştük. 
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bakanların üstündedir. Anayasa içinde Silâhlı 
Kuvvetler ayrı bir organdır. Aracılık yapsın di
ye Mecliste yürütme organı vazifesini üzerine 
alan kabineye bağlanıyor. 

BAŞKAN — Başbakandan sonra Millî Sa
vunma Bakanının onore etmesinin ne mahzuru 
vardır. 

O'KAN SEZAÎ — Başbakanlığa bağlı olma
sı ile bakanlar seviyesine getiriliyor. 

KÜÇÜK SAMİ — Ricam iki kişidir. Başba
kan ve Genel. Kurmay Başkanı. Zaten vekilleri 
Başbakan seçer. Burada seçimde de bir öncelik 
vardır. / 

KAPLAN KADRÎ — Bakanlarla seviye me
selesini ben hiç düşünmüyorum. Bu ayrı bir 
meseledir. 

O'KAN SEZAİ — Protokolde yerini tâyin 
eder. 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler... (Az
linin de girmesi, sesleri) 

YURDAKULER MUZAFFER — Başbakan 
Hükümetten düştü, üç ay sonra yeni gelen Baş
bakan yine mi tâyin edecek? 

BAŞKAN — Onu tâyin edecek Reisicumhur
dur. îsterse değiştirir. 

Şimdi, bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

öğleden sonra saat 14,30 da toplanılmak 
üzere Oturumu kapatıyorum. 

i Kapanma saati : 12,000 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, biz 
bu hususta onu da anlamıyoruz, bunu da anla
mıyoruz; ama şunu anlıyoruz, diyoruz. • 

~*.~~«Q>«-« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 

KÂTİPLER : Özgür Selâhattin, Aksoyoğlu Refet 
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KOKSAL OSMAN — Efendim, tarifin zaru

ri olduğu kanaatindeyim, ister, gerekçeye, baş
lığa, ister, maddeye nereye konursa konsun bu. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu oya suna
cağım. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu usulsüz ol
maz mı? 

Gerekçeye veya buraya diye bir teklif nasıl 
olur? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, bu
raya tarif girmez. 

BAŞKAN — Bu hususu oya sunacağım; mad
deye girmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
(Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, 54 ncü maddenin 1 nci fıkrasının 
burada son fıkra haline gelmesini oya sunuyorum, 
şimdi. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bunun buraya 
girmesi hiçbir şey ifade etmez. 

KOKSAL OSMAN — Benim teklifim, tarif 
yapılmasıdır. Nereye girerse girer, efendim. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, benim kork
tuğum ırkçılıktır. 

KÜÇÜK SAMİ — Milliyetçilikten ne anla
şıldığı 54 ncü maddenin 1 nci fıkrasında zikre
dilmelidir. 

BAŞKAN — Maddeye değil gerekçeye girsin 
şeklini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

hiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağ
lama ve salgın hastalıkları önleme amadladyle 
kanunla sınırlanabilir. 

Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine 
sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağ
lama, salgın hastalıkları önleme, kamu ma'llarını 
koruma, sosyal, iktisadi ve tarımsal gelişmeyi ger
çekleştirme zorunluğuyla ve kanunla sınırlana
bilir. , 

Türkler, yurda girme ve yurt dışına çıkma 
hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma hürriye
ti kanunla düzenlenir. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu"maddede; fık
rada sınırlanabilir deniyor. Bizim teklifimiz şu
dur. (Ancak millî güvenliği sağlama ve salgın 
hastalıkları önlemek amaciyle ve kanunla -sınır
lanabilir.) 
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ı BAŞKAN — Bunu kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... Kalbul edilmiştir. 

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

Mad'de 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç 
I ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
I Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 

amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan iba
detler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibâdete, dinî âyîn ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor
lanamaz. 

I Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuna temsilcileri
nin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
ralılarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı
kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suret
le olursa olsun, dini veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz. Bu yasak d-l§ına çıkan veya 
başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre ce
zalandırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve si
yasi partiler, Anayasa Mahkemesince temelli ka
patılır. 

AKSOYOĞLU REFET — 19 ncu maddenin 
ikinci fıkrası geriye verilmişti; ve bu fıkrada 
kanunla düzenleneceğinin ifadesi bulunsun den
mişti. Komisyonun teklifi şöyledir; «Kamu dü
zenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çı
karılan kanunlara aykırı olmıyan ibadetler» dir. 

KAPLAN KADRİ — 153 sayılı Kanunda bir
çok hususlar teminat altındadır. Orada tekke ve 
zaviyelerle birlikte âyinleri, törenleri yasak edi
yor mu diye bir etüt vazifesi arkadaşlarımıza 
verilmişti. Biz bunun için Diyanet İşlerinden 
Adnan Beyi çağırdık. Kanun açıldı. Kanunla 
tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Bütün âyinler or
tadan kaldırılıyor. Evlerde dahi bu gibi şeyler 

• menediliyor. O halde bu kanun ihtiyacı görür. 
Fakat, bu ela bizi tatmin etmedi. İşi bir de vic
dan ve din hürriyeti zaviyesinden ele almak lâ
zımdır. Bütün bu sebeplerle biz kamu düzenine 
veya geneli ahlâka veya bu maksatla çıkarılan ka-

I ııımlara aykırı olmıyan dedik. 
I Bir de 153 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
I sonu, Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez, deni-
I yordu, bu gibi kanunların. Onu da Anayasaya 
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aykırılık şekli yorumlanamaz, şekline soktuk. 
Ayrıca pertililere de bu bir ışık tutuyor. 

YİLDİZ AHMET — Efendim, bence bu ifa
deye pek lüzum yok. Çünkü, öbür taraftan di
ğer kanunla* her şeyi yasak etmiş, kaldırmış
tır. Bu ifadeye öyle inanıyoruz M, Anayasa 
daM değistârilir ama bunlar değiştirilemez, kal 
dırılamaız. Nitekim ıböyle oldu. Binaenaleyh, 
bunlar orada zaten var. Böyle olduktan sonra 
bir de ayrıca hüküm şevkine lüzum yok. O hal
de bunlar yaşıyacaik hükümlerdir; yaşıyor 
esasen. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu âyin ve 
törenler o kadar beklenmeyen zamanda oluyor 
ki, bunlar dini siyasete alet ediyorlar. Burada 
mühim nokta burası. Bunları kanunla düzenle
me görev olarak Devlete veriliyor; gerekirse ka
nunla düzenlensin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bura
da iki hal tarzı çıkmış oluyor. Birisi: Ahmet Be
yin dediği, olduğu gibi kalması. 

Bir de : Komisyonun getirdiği şekil var, k i 
bunların ikisi de oylansın efendim. 

ÜZGÜNEŞ MEHMET — Tekkelerin kapatıl-
imasına tait kanunda şu, bu değil bütün «barikat 
âyinleri yasaktır. Daha evvel,.ib,iliyıoiîsunuz,. tica
nilik çıktı kapatıldı. Bundan sonra da başka bl r 
mezhep çıksa o da kapatılacaktır. Kanun bun
ları önlemektedir. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi, «Kamu dü
zene veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıika-
rılan kanunlara aykırı olmıyân ibadetler» şek
lindedir. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeye komisyonca bir son fıikra ek
lenmiştir'. Maddeyi eklenen son fıkra ile birlikte 
okutuyorum: 

Madde 37. — Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlariyle gereken tedbîrleri alır. 
Kanun, Ibu amaçlarla, değişik tarım bölgelerine 
ve çeşitlerine göre toprağın genişMğihî göstere
bilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sa-
hiböîmasıni kolaylaştırır. 

Toprak dağıtımı, ormanların lldiçtümesi veya 
difer toprak^servetlerinin azalması »oüuıcunu 
doğuramaz. . • 
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Devlet, arsa mülkiyetinin toplum yararına 

aykırı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri 
alır. 

ERSÜ VEHBÎ — Bizim değiştirişimdz, şöyle
dir : «Devlet arsa mülkiyetinin toplum yararına 
olarak kullanılmasını önleyici tedbirler alır.» 
Evvelce Devlet arsa spekülâsyonunu önler, şek
linde idi bu madde. Biz okuduğum şekli getir
dik. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini kalbul 
edenler... 10. Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMI — 36 ncı maddenin son fık
rası, mülkiyet hakkının kullanılması toplum ya
rarına aykırı olamaz diye menfi olarak nihayet 
bulmaktadır. Bunu uygun olmaz diyerek müs
pet bir şekle sokalım. 

BAŞKAN — Sami Beyin teklifini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Biz 19 ncu 
maddede bir şey unuttuk. Orada kınanamaz 
diyor. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu oylandı ka
bul edilmedi. / 

BAŞKAN — 50 nci maddeye geçiyoruz. 

VIII. öğrenimin sağlanması 
Madde 50. — Halkın öğrenim ve eğitim ihti

yaçlarını sağlama Devletin başta gelen ödevle-
rindendir. 

îlköğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için mecburîdir ve Devlet okullarında parasızdır. 

Devlet, maddî imkanlardan yoksun başarılı 
öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine ka
dar çıkmalarını sağlama amacıyla burslar ve baş
ka yollarla gerekli yardımları yapar. 

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihti
yacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbirleri 
alır. 

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

BAŞKAN — Söz istiyeni. Buyurunuz, Ersii. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, burada Muzaf

fer Beyin bir teklifi var. 
Bu hususta bir kanun teklifi olduğunu ifâde 

ettiler. Hükümetlerin za'fi; İmroz ve Bozcaada'
da böyle bir okul açıldı, bu gevşeklikten ileri 
geldi. 'J-

îkineîsi : Lozan Anlaşması ile ilgili devletle
rin birbirlerine karşı karşılıklı taahhütleri var. 

-* İ# : ^ 



B : 87 İ?. 
Bu bakımdan, bu maddenin olduğu gibi kalması 
yerinde görüldü. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi maddenin son 
fıkrasına kadar olan kısmını olduğu gibi oya su
nacağım, kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, burada olduğu 
ıgibi diye kabul ettik. Ama bâzı aksaklıklar oldu
ğu yine görüldü. Kanunla düzenlenir denirse; 
Devletçe, idarece kanuni tasarrufları önlemek 
mümkün olur. Kanun demekle Devlete yalnız bir 
açık kapı bırakıyoruz. Fakat, diğer şekilde di
ğer kapılar da açık kalıyor, Devlet için. Bu so
nuca vardık efendim. 

BAŞKAN — Albay Küçük. 
KÜÇÜK SAMÎ — Fıkra bu haliyle kalırsa, 

Belediyeler Kanununun mevcut hükümlerine bu 
müesseseleri terk ederiz. Zaten geçmişte terk et
mişiz, neticeleri de meydanda. Avrupa müzeleri 
Türk eserleriyle dolu. Bu itibarla maddenin ev
velce kaibul edildiği gibi; «Tarihî ve kültürel de
ğeri olan eser ve anıtlar millî park ve tabiat gü
zelliklerinin korunması özel kanunla düzenlenir» 
deyince özel bir kanun yapılacak demektir. Aksi 
(halde bu haliyle belediyelerin mevcut kanununa 
terk edilmiş olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Sami Beyin söylediği hu
sus birçok güçlükler yaratacağı için derpiş etme
dik. 

BAŞKAN — Sami Beyin teklifini kaibul eden
ler; 5, komisyonun teklifini kabul edenler; 8. Ko
misyonun teklifi kabul edilmiştir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Usûl bakı
mından hataya düştüğümüzü zannediyorum. Bu 
madde yenibaştan hazırlanıp, oya konsun diye 
değil, redaksiyon için gitmiştir. Bu itibarla yan
lış oluyor. 

KAPLAN KADRÎ — Evet usul bakımından 
hata ettik. 

BAŞKAN — Tekriri müzakereyi oynuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. '/ 

KÜÇÜK SAMÎ — Burada Devlet sağlar de
niyor. Ama ne ile? Birçok yerlerde görüyoruz ki, 
kanunla düzenler diyor. Eğer kanunla düzenler 
demezsek bu gözden* kaçalbilir. Şimdi hangi yol
larla konmuyorsa; bundan sonra da bu yollarla 
korunması devam edecektir. Halbuki bu bugüne 
kadar olmamıştır, koruma meselesi sağlanama
mıştır. 
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I ATAKLI MUCÎP — Buradaki fıkra, Devlete 

daha geniş imkanlar veriyor. Halbuki Sami'nin 
teklifi bu imkânları daraltıyor. Bu bakımdan 
Devlet kanun çıkarır, kararname ile mâni olur, 

i daha geniştir. Yani lehte olsun derken aleyhte 
oluyor. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, bir hukuki 
teknik husus var burada. Biz de Sami Bey gibi 
anlıyoruz; kanunla dendi mi, her şey kanunla 
konur mânası çıkıyor. Yani kanunsuz korun
maz mânası da çıkmış oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, Sami Küçük'ün tekli
fini kabul edenler..5. Maddeyi olduğu gibi, ko
misyon teklifi olarak kabul ed«nîer..ll Komis
yonun teklifi kabul edilmiştir efendim. 

Madde 59. — Seçim veya atanma yoliyle ka
mu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulun
maları kanunla düzenlenir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu madde mal 
beyanı içindir. Bilindiği gibi, Iburaya mebuıslann 
v, s. hattâ Reisicumhurun dahi girmesini arzu 
ettik. Bunu sağlıyacak metni şöyle yaptık: Se
çim veya atanma yolu ile kamu hizmetine gi
renler hakkında mal beyanı kanunla düzenle
nir. Burada, Kabineye alınacak Bakanlar, seçim 
yoliyle gelipte mebusluk sıfatı kalkacak Reisi
cumhur dahi girecek bunun içine.. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, kanunla dü
zenlenir, diyoruz. Fakat, kanuna konmazsa ne 
olacak? 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, seçimle ve atan
ma ile gelenlerin hepsi giriyor buraya. En kü-

I çük hizmet görenlere kadar bütün ilgililerin 
girmesini istiyoruz, bir taraftan yüksek kade
melerin girmesini arz ediyoruz, diğer taraftan 

I küçük memurlann girmemesini istiyoruz. Seçim 
sair suretlerle kamu hizmetlerine girenlerin mal 
beyanında bulunacaktan tasrih edilmiş oluyor. 

KOKSAL OSMAN — Kanun yapılırken, 
I Meclis üyeleri katî olarak gireceklerdir. 

ERSÜ VEHBÎ — Seçim veya atanma yolu 
I ile kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde 
I bulunmaları kanunla düzenlettir. Teklifimiz bu-
I dur. 
I KOKSAL OSMAN — O zaman beiı, seçimle 
I gelen girmiyecektir diyeceğim. 
I ERSÜ VEHBÎ — Cumhurbaşkanı ve mebus-
I lâr bulunuy'ör, Anayasaya koyduk dîydruz. 
I YILDIZ AHMET — Biz üri, taraftan düşün-
I dük; evvelâ dedik ki, yasama organları üyeleri 
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istisna edilemez. Birisi dedi ki, kapıcılar, küçük 
memurların girme mecburiyeti olmasın. O hal
de ikisi de olsun dedik. Diyebiliriz ki; yasama 
ve yürütme organları bu kanunda istisna edile
mez. Teklifim budur. Bunlar istisna edilemez, 
diğerlerinin istisnasını kanun yapsın. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir numa
ralı Anayasada, mal beyanında bulunacaklar göz 
önünde tutularak bu konmuştur. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Biz arkadaşla
rın istediği şeyleri ifade ettik, teklifimizde. 

KOKSAL OSMAN — Kanun yapılacak bu
nun için. Aşağı indik, 140 kişi var bunun 80 i 
olmıyacak derse ne dersiniz acaıba? Çıkar mı çık
maz mı bu kanun? 

YILDIZ AHMET — Teklifim şudur: «Kamu 
hizmetlerine girenler mal bildiriminde bulunur. 
Bu hususu düzenliyen kanunda, yasama ve yü
rütme organları üyeleri istisna edilemez.» 

AKSOYOĞLU REFET — Komisyonun tek
lifi şudur: «Seçim veya atanma yolu ile kamu 
hizmetlerine girenlerin mal bildiriminde bulun
maları kanunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Ahmet Yâdız'm teklifini ka
bul edenler.„8, Konlisyonun teOdifini kabul 
edenler... 10. Komisyonun te&lifi kabul edilmiş
tir. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
KOKSAL OSMAN (Devamla) rr- Efendim, 

komisyon değiştirerek getirmiştir metni. Ben 
bunu protesto ediyorum. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, binde bir ih
timal de olsa olabilir. Ama, bizim getirdiğimiz 
de uygundur. 

BAŞKAN — Geçiyoruz efendim. 

II - T. B. M. M. nin görev ve yetkileri 
a) Genel olarask ,. 

Madde 64. — Kanun koymak, ; değiştirmek 
ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap ka
nun tasarılarını görüşmeli ve kabul etmek, pa
ra basılmasına, genel ve özel af ilânına, mahke
melerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının ye
rine getirilmesine karar vermefk, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerindıendir. 

BAŞKAN — Tekriri müzakereyi Jçabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir fefendim. 
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KAPLAN KADRÎ — Efendim, biz burada 

prensip üzerinde durduk. Bu anayasa, kuvvetle
rin dengeli bir şekil alması esasını getiriyor. Bu 
Anayasa ile, organlardan birisi olan -Anayasa 
Mahkemesine bir teşriî yetki verilmiyor. Yalnız, 
kazai yetki veriliyor. Burada yorumlama konun
ca; kanunların Anayasaya aykırılığı, deniyor. 
Bundan dolayı yorumlama taraftarı olmakla be
raber, ben de arkadaşlarımıza iltihak ettim, yo
rumlamayı kaldırdık efendim. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu söylenilen me
kanizma işlerse Anayasa Mahkemesi dahi bura
ya girecek. 

YILDIZ AHMET — Efendim, burası da de
ğişik oluyor. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ka
nunlar, iki Meclisten çıkacak şekilde bir esasa 
bağlanıyor. Fakat, tefsir olarak, 1 nci Meclisin 
kararını 2 nci Meclis değiştirirse, bu nasıl ola
cak? 

Bu bakımdan, durumu arkadaşlarımızın dik
katine arz ederim, efendim. Bu işte mekanizma 
tamamen değişiyor. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Şu maddenin 
dışındaki bütün maddeler takdire bağlıdır. Fa
kat burada hukuki, maddi bir hata yapıyoruz. 
Kurulan sistemin dişlerini ters döndürüyoruz. 

BAŞKAN — Tefsir kalksın, eski şekline dön-
sünü kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 65 ve 66 nci maddeleri 
okuyoruz, 

Madde 65. — Türkiye Cumhuriyeti adına 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanun
la uygun bulmasına bağlıdır. 

İktisadi, ticari veya teknik münasebetleri dü
zenliyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşmalar, 
Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme ge
rektirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yaban
cı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokun
mamak şartiyle, yayınlanma ile yürürlüğe kona
bilir. Bu takdirde, bu andlaşmalar, yayımların
dan bağlıyarak iki ay içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygu
lama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak yapılan iktisadi, ticari, teknik ve
ya idari andlaşmalarm Türkiye Büyük Millet 
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Meclisince uygun bulunması zorluğu yoktur; an
cak, bu fıkraya göre yapılan iktisadi, ticari ve
ya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaş
malar yayınlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her tür
lü andlasmaların yapılmasında 1 nci fıkra hük
mü uygulanır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler
arası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında 149 ncu ve 151 nci maddeler gereğin
ce Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

Madde 66. — Milletlerarası hukukun meşru 
saydığı hallerde savaş hâli ilânına ve Türkiye'
nin Taraf olduğu Milletlerarası Andlasmaların 
veya milletlerarası nezaket kurallarının gerek
tirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yaban
cı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına 
izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Mecli
sinindir. 

Bu izin için, Meclisler, birlikte toplanarak 
karar verirler. . ,. 

AKSOYOĞLU REFET' —' Bu maddeler yeni
den yazılmıştır. Karavelioğlu izahat verecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Ben direkti
finiz üzerine, Selim Beye bildirdim, beraber ça
lışmaları hususunda Hariciye temsilcileri ile ko
misyon bu metin üzerinde çalıştılar. Neticede 
müşterek bir metin meydana geldi. Şimdi her 
iki tarafta bir iki nokta hariç bunun üzerinde 
mutabıktırlar. Şimdi 65 nci maddenin üçüncü 
fıkrası şöyle : «İktisadi, ticari ve teknik müna
sebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı aşmıyan 
andlaşmalar, Devlet maliyesine yüküm yükle-

*memek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı mem
leketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak 
şartiyle, yayınlanma ile yürürlüğe konabilir. 
Bunda, yayınlarından başlıyarak 2 ay içinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine su
nulur». Burada dikkat edilirse, Hariciye Vekâ
leti iktisadi, ticari, ve teknik münasebetleri dü
zenliyen andlaşmalar yapacak veya iki ay için
de Meclisin bilgisine sunacaktır. Onaya ihtiyaç 
yoktur.-Fıkrada süre olarak bir yılı aşmıyan 
andlaşmalar diyor. Hariciye Vekâleti bunun iki 
yıl olmasını istiyor. Komisyon bunu kabul etme
di ve bir yılda İsrar etti, ihtilaflı nokta budur. 

4 ncü fıkra şöyle : «Milletlerarası bir and-
laşmaya dayanılarak yapılan uygulama andlaş-
maları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
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yapılan idari ve teknik andlasmaların Türkiye 
Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zo* 
runluğu yoktur. Ancak, bunlardan özel kişile
rin haklarını ilgilendirenler yayınlamadan yü
rürlüğe konamaz». Andlaşmalar tasdik edilmiş 
aşağıda. Artık bunun tatbikatı mevzuubahistir. 
Bunların yayınlanmasına lüzum yoktur. Zaten 
Hükümet vazifeli olduğu işleri yapacak. Ancak, 
iktisadi ve ticari ve özel kişilerin haklarını il
gilendiren andlaşmalar yayınlanacaktır. Kaçak
çılık şu bu olmasın diye. 

Şimdi burada, kanunlarımız üstünde, demek 
bir nevi kapitülâsyon oluyor. Bunu 'başka mem
leketler kabul etmiş, fakat biz kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, §imdi, iki yılı kabul 
edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmedi. 

1 yılı, yani komisyonun getirdiği şekli kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Şimdi 66 nci maddeye geçiyoruz. Maddeyi 
tekrar okutuyorum : 

(Komisyondan gelen 66 nci madde tekrar 
okundu.) 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Efendim, de
min burada açıklama yapıldığı zaman, zorlama 
tedbirleri konsun, konmasın, klendi. Bu arada, 
bir karakoldan diki er geldi imi 'bu zorlama (ted
biri oluyor, onun için olmaz, dendi. 

BAŞKAN —• Efendim, maddeyi olduğu gilbi 
kabul edenler... Etmiyenler... 66 nci madde ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Otuz yaşını dolduran (her Türk 
milletvekili seçilebilir. 

Türkçe (okuyup yazma fbilmiyenler, kısıtlılar 
yükümlü olmasına ve muaf bulunmasına rağ
men muvazzaf askerlik hizmetini yapamıyanlar 
veya yapmış sayılmıyanlar kamu hizmetinden 
yasaklılar, ağır hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan dolayı kesin olarak Ihüküm (giymiş olan
larla, taksirli suçlar haricolmak üzere iki yıldan 
fazla Ihapis cezasiyle veya zimmet, ihtilas, irti
kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanmak dolaylı iflâs, gifbi yüz 
kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm 
giymiş olanlar affa uğramış olsalar da milletve
kili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği (bakımından hangi 
memurların ne gilbi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. 
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Asker kişiler ve hâkimler mesleklerinden çe

kilmedikçe aday olamazlar ve «seçilemezler. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, burada asker 

kişilerin ve askerî 'hâkimlerin istifa etmeden 
mebus seçilmemeleri söz konnsu oldu. Ve en son 
fıkra şöyle oldu : «Asker kişiler ve hâkimler 
mesleklerinden çekilmedikçe aday olamazlar.» 

BAŞKAN — Komisyonun teklifini kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMÎ — Komisyon anlaşılıyor ki, 
kendi istediğini alıp getiriyor. Uygun olmadığı 
kanaatindeyim. 

YURDAKULER MUZAFFER — 68 nci 
maddenin birinci fıkrasının sonunda hüküm 
giymiş olan milletvekili seçilemez, diyor. Oraya 
daha evvel Devlete ve Devletin bütünlüğüne 
karşı silâhlı ayaklanmaya katılmış olanlar, affe
dilmiş olsalar dahi seçemez ve seçilemez, şeklin
de bir hüküm konmuştu. 

ERSÜ VEHBÎ — Ağır cezayı müştekim 
suçlardan bir güne dahi mahkûm olmuşlar affe
dilmiş olsalar dahi. Beçjlemiyecekler. Değil silâhlı 
ayaklanma, en âdi bir suçtan bir güne mahkûm 
olanlar giremiyecekler. Biz bunu birinci fıkra
nın en son satırında hüküm-giymiş olanlar affa 
uğramış olsalar dahi milletvekili .seçilemezler, 
diye bir karara bağlamıştık, 'heyet olarak. Bunun 
üzerinde artık oynanamaz, bunu yeniden bir 
şekle bağlamak komisyon olarak bizim vazifemiz 
değildi. Bize böyle bir vazife verilmedi. 

Madde 70. — Cumhuriyet Senatosu, genel 
oyla seçilen yüz elli üye ile Cumhurbaşkanlığın
ca seçilen 15 üyeden kurulur. 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanu
nun altında imzaları Ibulunan Millî Birlik Ko
mitesi Başkanı ve üyeleri ile eski cumhurbaş
kanları, Anayasa Mahkemesine en az yedi yıl 
başkanlık ve en aiz üç yıl Genelkurmay Başkan
lığı yapmış olanlar, yaş kaydı gözetmeksizin 
Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesidirler. Bu 
tabiî üyeler, Cumhuriyet Senatosunun diğer 
üyelerinin tâbi oldukları hükümlere tabidirler. 
Ancak, inaklarında, bu Anayasanın 73 ncü mad
desinin 1 nci ve 2 nci fıkraları ve 10 ncu geçici 
maddesinin 1 nci fıkrası hükümleri uygulan
maz. Bu tabiî üyelerden bir siyasi partiye giren
lerin tabiî üyelik sıfatı partiye girişinden son
raki, ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi ta
rihinde sona erer. 
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TUNÇKANAT HAYDAR — Bu madde için

de Reisicumhurun kontenjanı var. 
(Muharrem İhsan Kızıloğlu, Allahaısmarla-

dığa geldi.) 
BAŞKAN — Biz, 15 olsun, demiştik. 
YURDAKULER MUZAFFER —Cumhur

başkanının seçeceği üyelerin adedi bence yüksek 
olsun. İkincisi; yaştan hiç balhsetmiyelim, tahsil 
şartımı koyalım. 

BAŞKAN — Efendim, yaş konusu için tek
riri müzakereyi kabul edenler.. 7. Etmeyenler... 9. 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 20 mi, 21 mi, 15 mi olsun, bunları oya 
sunacağım efendim. 

KARAVELÎO&LU KÂıMÎL — Efendim, bu 
hususta müzakere, tekriri müzakere kalbul edildi 
mi? ' „ 

(BAŞKAN — Eivet efendim, bu hususta tekriri 
müzakereyi kalbul edenler... 10. Etmiyenler... 3. 
Kabul edilmiştir. , 

Şimdi 18 de teklif ediliyor efendim. 
Hepsini ayrı ayrı oya sunacağım. 
21 i kabul edenler... 10 
20 yi kalbul edenler... 4 
18 i kabul edenler... 10 
15 i kabul edenler... 8 
Efendim, bu durumda 18 ile 21 aynı sayıda 

oy almış oluyor. Bunları yeniden oya koyuyo
rum; 

21 i kabul edenler... 6 
18 i kabul edenler... 12 
Bu durumda 18 kişi olarak kabul edilmiştir 

efendim. 
Madde 72 de sonra görüşülecek. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, usul olarak şunu 
arz edeyim; 29 gün gelmemeyi ve 1 gün gelip îek-
rar 29 gün gelmemeyi Anayasa ile teminat altma 
almak oluyor bu. Bunda ısrar etmiyorum; yalnız, 
aralıksız kelimesinin, çıkmasını teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, ben de usul 
hakkında şunu açıklıyayım; bu 80 nci madde da
ha evvel görüşüldü. Ersü arkadaşımızdan rica 
ediyorum, ısrar etmesinler, teklif etmesinler efen
dim. 

KARAMAN SUPHİ — Komisyonun vazife-
lendirildiği maddeler bitsin ondan .sonra tekriri 
müzakere ile diğer hususlara geçelim. ' 

(BAŞKAN — Bu usulü kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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d) Toplantı ve karar yetersayısı 

Madde 86. — Her Meclis, üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve Anayasada başkaca 
büküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğun
luğuyla karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantı ye
tersayısı, her iki Meclis üye tamsayısı salt çoğun
luklarının toplamıdır. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu öyle bir mad-
deki bu maddenin işlemesi için tekriri müzakere
ye ihtiyaç vardır. 

KOKSAL OSMAN — Diğer maddeler bu
nunla ilgilidir. 80 i kabul etseydiniz, ben menfi 
rey kullanmıyacaktıım. Şimdi kullanacağım. Bize 
göre 80 nci madde bununla ilgilidir. 

KAPLAN KADRİ — Komisyon olarak 86 ncı 
maddeyi geri aldık. Sonra ben şahsan getirece
ğim. 

AKSOYOĞLU REPET — Osman Köksai'm 
itirazı şuradan geliyor; 86 mn tekriri müzakere
sini 80 nci maddenin müzakeresi ile ilgili görü
yoruz. 80 için Ersü takrir vermişti. Bu sebeple 
görüşelim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim bu şe
kilde gidersek her birimiz her madde için bir tek
riri müzakere teklif edeceğiz. 

BAŞKAN — 94 neü maddeyi oylayacağız. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Burada ufak 

bir değişiklik yaptık. Tekriri müzakereyi kabul 
edecekseniz geçelim, oylanacaksa oylıyalmı. 

BAŞKAN — 94 neü maddenin oylanmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

94 neü maddeyi komisyonun değişikliği ile 
okuyoruz. 

Madde 94. — Genel ve katma bütçe tasarıla
rı ile millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, 
malî yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Ku
rulu tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. 

Bu tasarılar ve rapor, otuz beş milletvekili ile 
on beş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulu 
Ibir Karma Komisyona verilir. Bu komisyonda si
yasi parti gruplarının temsili, Cumhuriyet Sena-
tosundaki bağımsızların nisbetine tekabül eden 
miktar ayrıldıktan sonra, Millet Meclisindeki üye 
sayılarının oranına göre olur. 

Karma Komisyonun en çok sekiz hafta içinde 
kabul edeceği metin, önce Cumhuriyet Senato-

5.196İ O : 3 
I sunda görüşülür ve en geç on gün içinde karara 

bağlanır. 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin 

I en geç bir hafta içinde yeniden görüşülmek üze
re Karma Komisyona verilir. Karma Komisyo
nun kabul ettiği son metin Millet Meclisinde gö
rüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Mec
lisler Genel Kurullarında, Bakanlık ve daire büt
çeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncele-

I rini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında açıklarlar; bölümler, üzerinde ayrıca 
görüşme yapılmaksızın okunur ve her bütçenin 
tümü oya konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bütçe 
kanunu tasarılarının Genel Kurullarda görüşül-

I mesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar. 

BAŞKAN — 94 noü maddeyi bu şekliyle oyu-
I nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
109 ncu maddeye geldik. 
Esas metni okuyoruz. 
VII. Seçimlerde g'eçioi Bakanlar Kurulu 

I Madde 109. — Millet Meclisi genel seçimlerin-
I den önce Bakanlar çekilir ve Başbakan geçici bir 
I Bakanlar Kurulu kurar. 
I Geçici Bakanlar Kuruluna, Millet Meclisinde-
I ki siyasî parti gruplarından, Meclisteki oranları-
I na göre üye alınır. 
I Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayı-
I sim, Millet Meclisi Başkanı tesbit ederek Başba-
I kana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul etmi-
I yen veya sonradan çekilen partililer yerine, Mil-
I let Meclisi içinden veya dışından bağımsızlar ara-
I sından atanma yapılır. 
I Geçici Bakanlar Kurulu, seçim döneminin so-
I na ermesi halinde, seçimin başlangıç tarihinden 
I önceki bir hafta içinde; 69 ve 108 nci maddeler-
I deki yenilenme hallerinde ise, yenilenme kararı-
I nın Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün 
I içinde kurulur. 
I Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna 
I başvurulmaz. -
I Geçici Bakanlar Kurulu, seçimin devamı süre-
I since ve yeni Meclis toplanmcaya kadar vazife 
I gfiriir. 
I ERSÜ VEHBİ — 109 ncu madde üzerinde 
I müşterek bir hâl tarzına varamadık. Çeşitli tek-
| liflerle huzurunuza geliyoruz. 
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Burada, sûresi bitmiş seçimlerden sonra yeni 

seçime gitme hâli ile, ademi itimat aldıktan sonra 
fesih kararı alınıp seçime gitme hâli var. 

Birinde süre bittiği için seçime gidiyoruz. Di
ğerinde ise memleketi bir curcunadan kurtarmak 
için seçime gidiyoruz. 

O 'KAN SEZAÎ — İki madde ayrıdır. O si
zin dediğiniz 108 nei maddedir. 

ERSÜ VEHBİ (Devamla) — Geçici Ba
kanlar Kurulu her iki şekilde de kurulur. 
İster fesih yoliyle olsun, ister normal zamanını 
doldurarak olsun, aynı mekanizma işliyeeek. 
Geçici Bakanlar Kurulu fesih yoliyle yapılan 
seçimlerde kurulsun. Fakat normal »bir seçimle 
gelmiş ve normal süresini bitirmiş bir idare 
için, geçici bir Bakanlar Kurulu; buna !ben işti
rak etmiyorum. Seçim tarihine kadar iyi bir 
idare göstermiş bir Bakanlar Kuruluna, seçim 
yapacağız, sen git demek lâzımgeleeek. Seçim
lere toz kondurulmasın, kimse şüphe etmesin 
bunda hepimiz müttefikiz. Geçici bir kabine 
kurulmuş olsun. Demin arz ettiğim mahzur
lardan başka geçici ka'bine kurulmuşsa şu mah
zurlar da doğuyor. Partiler ben şu bakanlığı 
isterim, ben şu bakanlığı isterim diye müca
deleye başlıyacaktır. Çünkü bu sürenin me
suliyeti kendi sırtındadır. Seçim sırasında baş
ka bir partiden iş başına gelecek bir bakan, 
seçimde şansı olan, ekseriyetle iktidara. gelmesi 
muhtemel olan partiyi sabote edebilir. Kendi 
partisinin aldığı bir kararla, «Başbakan şöyle 
bir suistimal» yaptı ve saire diye sabote ede
bilir. 

Hem milletin, hem de Meclisin itimadını 
almış bir idareyi işbaşından çekip memleketi 
1 - 2 ay Hükümetsiz bırakmanın veya geçici 
'bir Hükümet kurmanın doğru olmıyacağına 
kaamiim. 

Bence, fesih yoliyle gidilen seçimlerde 109 
ncu madde işlesin. Normal seçimlerde, Adliye 
ve Dahiliye vekilliklerine bağımsızlardan geti
rilsin. 

Teklifimiz Anayasanın teminatına dayanı
y o r 

1. Yatırımlar kanunla düzenlenir. 
2. Bütçe kanunla düzenlenir. 
3. Bunlarda yapılacak değişiklikler kanunla 

düzenlenir. 

Bu böyle olunca hükümetler seçimlerde bu 
hususta yolsuzluk yapamıyacaklârdır. 

Teklifimin ana hatlariyle kabul edilmesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KAMİL — Efendim, 

bu madde üzerinde anlaşamadık. Bir seçim 
devresinde ister geçici Bakanlar Kurulu ku
rulsun, ister kurulmasın, Türkiye'de ciddî hiç
bir iş yapılamayacaktır. Herkes seçimle meş
gul. Seçim suistimali Seçim Kanunu ile ön
lenmiştir. Gelen bakanlar 45 gün içinde bir şey 
yapamaz. Bu memlekette 1950 seçimleri hariç 
her zaman seçim hilesi olmuştur. Bu memle
ket ne çekmişse hilelerinden çekmiştir. Bu hi
leler dolayısiyle de 4 sene rahatlık verilmemiş
tir. Bu maddenin şevkinde birinci âmil seçim 
hilelerini önlemek. İkincisi, halkta şöyle bir his, 
vardır, iktidarda bulunan parti mutlaka yine 
kazanacaktır. İktidar partisinin elindeki avan
tajlar diğer patrileri baltalıyacaktır. Ben Ba
kanlar Kurulunun olduğu gibi oturtulmasını 
doğru bulmuyorum. Bu seçim emniyeti bakı
mından garantilidir. Üstelik bakanların değiş
me imkânını verecektir. Aynı parti kazansa 
bile yeniden bir kabine kurulacaktır. Hattâ 
madde Başbakana, istediği partiden istediği 
adamı bakan yapma salâhiyetini vermiştir. 
Dahiliye ve Adliye bakanlarının bağımsız olma 
kaydının konması suretiyle maddenin aynen ka
bul edilmesini rica edeceğim. İleride seçim em
niyeti fiilen sağlanmış olur. İktidarda olan 
parti kendi partisini kazandırmak için az veya 
çok, kanunlu veya kanunsuz bâzı tazyiklerde 
bulunacaktır. Aynen kabulünü arz ve teklif 
ederim. Daha garantili bir madde isterseniz 
«Ancak Adliye ve Dahiliye vekilleri bağımsız 
olur» diyerek bu da temin edilir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, en son konu
şan arkadaşın bir ifadesini sürçü lisan kabul 
ediyorum. Türkiye'de her seçim devresinde 
hile yapılmıştır, dediler ve bundan 1950 yi 
istisna ettiler. Halbuki yalnız, 1950 de değil; 
Atatürk devrinde de hiçbir seçimde hile ya
pılmamıştır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Albayımın 
fikrine itiraz ederim. Ben partilerin karıştığı 
seçimleri kasdettim. 
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0>KAN &EZAİ — Şimdi Ersü'nün fikirle

rinden beraber olduğum, ayrıldığım 'hususları 
açıklıyaeağım. 

Seçimlerin yenilenmesinde iki ^ şık vardır. 
Birincisi millî irade Meclisin üzerindedir. Yani 
millî iradenin, Meclisin güvenini kazanmış bir 
Hükümet vardır, Anayasa, içerisindeki muhtelif 
müesseseler seçimi emniyete almıştır. Bakan
lar Kuruluna birçok mesuliyet teveccüh et
miştir. Kontrol altına alınmıştır. Bu madde 
hakkında görüşlerimi arz etmeye çalıştım. Bu
rada muayyen bakanlıklara bitarafların gel
mesini sokuşturmak bu müesseseyi biraz daha 
zedeler. Onun için 109 neu maddedeki geçici 
Bakanlar Kurulu kurulur tâbirinin tamamen 
maddeden çıkarılmasını teklif ediyorum. An
cak 108 nei maddedeki şartlar tahakkuk eder 
ve zamansız olarak ve takdir buyuracağınız 
sebeplerden dolayı seçimin yenilenmesine ihti
yaç duyulduğu takdirde geçici Bakanlar Ku
rulu kurulmalıdır. Ne gibi? Bakanların bir
kaç tanesinin bitaraflardan değil; bu Bakanlar 
Kurulunun tamamı tarafsızlardan kurulmalı
dır. „ Birleştiğim, ve ayrıldığım noktaları bil
mem arkadaşlarıma arz edebildim, mi? 

ERSÜ VEHBÎ — Bir noktayı tavzih .etmek 
ilstiyörum : Bu müzakereler sırasında, mad
denin aiymen kalmasını savunan ArdıçoğUn'dur. 
Benim teklif ettiğim şeikli savunan ise, Tur
han Fevzioğlu ve Turan Güneş'tir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, esas dâ
va seçimlerden sonra, sieçimin meşruiyeti1 üze<-
rimdeki münakaşayı kaldırmaktır. Seçim sıra
sında, gerek milletin, gerek Meclisin itima
dına mazhar olmuş bir elkibi değiştirmek doğ
ru değildir. 

Ben şahsan, bu maddenin, Karavelioğlu 
arkadaşımızın ifade 'ettiği şekillide kabul edil
mesine taraftarım. Dahiliye ve Adliye vekil
leri değiştirilsin. Yerlerine bağımsızlardan ge
tirilsin. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendimi, bu 
maddenin buraya konması tamamen Fransa'
dan lalınan bir metottur. Geçmiş zamanlarda 
görülen s'eçim haksızlıklarını önlemek İçin alın
mıştır. Bu madde memleketimizde istikrar 
yolunu açacaktır. Ancak Adliye ve Dahiliye 
Bakamlarının değiştirilmesine iştirak ederim. 
Yoksa maddenin tamamen kaldırılmasına iş
tirak etmiyorum. 
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AKSOYOĞLU REFET — Usul hakkında 

arz edeceğim. Evvelâ teklifleri nazarı itiba
rla alarak, normal seçimlerde bu sistemi ka
bul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İkincisi, 
itimat reyi alamadığından dolayı seçimlerle gi
dildiğinde bu Bakanlar Kurulundaki değilş-
meyi kabul lediyor muyuz, etmiyor muyuz? 
Bunlar evvellâ oylanmahdır. 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, maksat 
seçime gitmektir. Ne şekilde olursa olsun. 
Şimdi burada teklifler dört şekil aldı. Birin
cisi Karavelioğlu'nun teklifi, ikincisi aynı 
şekilde kailsin, 3 ncüsü geçici Bakanlar Ku
ruluna lüzum yok, yalnız Adliye ve Dahiliye 
Bakanları değişsin, 4 ncüsü bunttların hiç bi
line lüzum yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, 
oylamada şöyle bir usukbiza neticeye götürür. 
Bir kere maddenin olduğu gibi oylanması. 
Geçici Bakanlar Kurulunla taraftar mıyız de
ğil miyiz, değiİBiek başka bir sistem bulaca
ğız. Yok, ittifak hailimde isek burada küçük 
değişiklikler yapılacaktır. Maksat esasta ek
seriyet birleşiyor mu, birleşmiyor mu? Mev
zuu bu şekilde ikiye ayıralım. EvvelUâ, geçici 
Bakamlar Kurulumu istiyor unuyuz, istemiyor 
nıuyu'z? Bunu tesbit :edelim. 

AKSOYOĞLU REFET — Şöyle bir usul 
takibedelim : önce fesih halinde s'eçime gidil
diği zaman, Kabinede değişiklik yapılıp ya
pılmaması hususunu oylıyaiım. Aldığımız ka
rara göre değişiklik tesbit edelim. 

Sonra, normal seçimlerde kabinede deği
şiklik yapılıp yapılmaması rususunu oyiıyalım. 

BAŞKAN — Refet Beyin teklifini oyumuza 
sunuyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenleir... Ka
bul edilmiştir. 

Fesih netic'esinde sieçime gidilmesi hâlinde 
Kabinede değişiklik yapılmasını kabul eden
ler... Etmiyemler... Kabul /edilmiştir. 

Normal seçimileırde Kabinede değişiklik* ya
pılmasına lüzum yoktur, diyenler işatfelt letsin-
ler. Değişiklik yapılmasını listiyenler işaret 
versinler. Normal seçimferde Kabinede deği
şiklik yapılması kabul edilmemiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Normal seçim süresini bi
tirip seçime gidilmedi hâlinde geçici Bakanlar 
Kuruluna ihtiyaç olmadığı haykırıda ekseriyet
le karar aldık. Ancak, İki Bakamın değişmesi 
hususunun oylanması lâzımdır. 
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KAPLAN KADRİ — Oylama yanlış olmuş

tur. îki şekil oya konacaktı. Birincisi fesih halin
de geçici kabineye lüzum var mı, yok mu? İkin
cisi normal seçimde lüzum var mı, yok mu? 

BAŞKAN — Koyduk, efendim. 
KAPLAN KADRÎ — Bu değişikliğe lüzum 

var mı, yok mu? Bunun oya konması lâzımdır. 
BAŞKAN — O şekilde oya koyduk. Baştan 

oya koyuyorum. 
ERSÜ VEHBİ — Arkadaşlar, oylandıktan 

sonra böyle şey olmaz. 109 ncu madde normal 
seçimlerde işliyecek mi, işlemiyecek mi? Eğer 
bu hususta teklifi olan varsa teklifte bulunsun. 

BAŞKAN — Şimdi teklifte bulunan arka
daş var mı ? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Başbakan, Da
hiliye ve Adliye Bakanları normal seçimlerde de
ğişecek ve tarafsız olacaktır. 

BAŞKAN — Ben yalnız, Dahiliye ve Adli
ye Bakanlarının değişmesini istiyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben reyimi bu 
usule göre vermedim. Bu şekilde olursa ben re
yimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Normal seçimlerde her hangi 
bir değişikliğe lüzum var mı, yok mu? Bu husu
su reye koyacağım. 

Normal seçimlerde değişikliğe lüzum var di
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar...10. Kabul et> 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

KARAMAN S U P H İ — Her iki seçimde de 
efendim. 

BAŞKAN — Normal seçimlerde toptan de
ğişiklik yapılmasını istiyenler işaret versinler...6. 
Bu teklif kabul edilmemiştir. 

Yalnız, Başbakan, Dahiliye Bakanı, Adliye 
Bakanının değiştirilmesini istiyenler işaret etsin
ler... 5 kişi. Bu da kabul edilmemiştir. 

Yalnız, Dahiliye ve Adliye Bakanlarının de
ğiştirilmesini kabul edenler...12 kişi. Normal se
çimlerde yalnız Adliye ve Dahiliye Bakanlarının 
değiştirilmesi kabul edilmiştir. ^ 

Bunların da bağımsızlardan olmasını istiyen
ler işaret etsinler... 

Değiştirilen Adliye, Dahiliye Bakanlarının 
yerine gelecek bakanların bağımsızlardan olması 
kabul edilmiştir. 

KARAVELİOĞLU KAMİL — Fesih halinde 
109 ncu madde aynen mi işliyor? 
' YILDIZ AHMET — Geçici kabine var ama, 

Başbakan kalıyor. G da değişmeli. 
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ERSÜ VEHBİ — Fesih halindeki seçimler-^ 

de 109 ncu madde aynen işliyecek. Arkadaşlar 
şimdi, Başbakanı neye ortaya atıyorlar? Eğer 
müstakil bir teklif yapmak istiyorlarsa ayrı bir 
teklif yapsınlar., , 

YILDIZ AHMET — Şimdi geçici maddeyi 
kabul ettik. Ben diyorum ki, Başbakan da deği
şir. 

O'KAN SEZAİ — Zamansız olarak seçimin 
yenilenmesi veya fesih halinde kabine tamamen 
tarafsızlardan kurulur. 

YILDIZ AHMET — Başbakan ve iki bakan 
tarafsız olur. Diğerleri de değişecektir, ama fay
dalı olmıyacaktır. 

AKSOYOĞLU REFET — Madde olduğu gi
bi kalsın. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, fesih halini 
şöyle tasavvur ediyorum. Güven oyu alamamış
tır, Meclis feshedilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, şimdi şu hususu 
da gözden kaçırmamak lâzımdır. Siyasi tutumu 
ve kanaati ne olduğunu bilmediğimiz bir şahsı 
tarafsız diye iş başına getireceğiz. Fakat, sene
lerce denenmiştir. Partisinin içinde büyük bir 
ekseriyet kötü yola gitmiş olabilir. Fakat par
ti içinde tertemiz insanlar da olabilir. Şemset
tin Günaltay gibi tarafsız bir seçim yapabilirler. 

Başbakanın yerinde kalmasını şunun için ar
zu ederim : Kurduğumuz mekanizmada, Başba
kan Meclisteki soysuzlaşmayı görecek, Cumhur
başkanına teklif edecek, «Ben bu Mecliste çalışa
mam, güven oyu istedim, alamadım. Seçime gi
dilsin» diyecek. Bu kadar mesuliyet duygusu 
olan bir insanın seçimlerde Hükümetin başında 
bulunmasında mahzur değil, fayda vardır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Böyle bir du
rumda, iktidarda bulunan parti, Meclisten bir 
kanun geçirmek ister.. Kanunu Meclis kabul et
mez. Normal formaliteleri ikmâl ettikten sonra, 
Meclisin feshini istiyebilir. Bu, ben şu kanunu 
geçirmek istedim, Meclis kabul etmedi, diye hal
kın hakemliğine başvurmaktır. Bu ahvalde, bir 
buçuk, iki ay Devletin idare mekanizmasının 
geçici bir hükümet tarafından idare edilmesi teh
likelidir. Hükümet sırları ele geçirilip seçim için 
kullanılabilir. 

BAŞKAN — Yıldız Ahmet. 
YILDIZ AHMET — Efendim, Fransa'da Hü

kümet düşüyor fakat işler hiçbir şekilde durma
dan yürüyüp gidiyor. 
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ERSÜ VEHBİ — Fransa'daki boşlnklan 

memlekete getirmiyelim. 
YILDIZ AHMET — Evvelâ bu böyledir. 

İkinci Meclis kurulmaktadır. İkinci Mec
liste tecrübeli insanlar vardır, Meclis Başkanı 
var. Genelkurmay Başkanı ve Anayasa Mahke
mesi Başkanı var. Memlekete hizmet etmiş 18 
tane bakan var. Bunların içinde tarafsızlar bu
lunacaktır. T. B. M. Meclisinde bağımsız çok 
iyi insanlar bulunacaktır. Bunlardan istenilen
ler istenilen yere getirilebilir. 

İkincisi, Başbakanın değişmesine zaruret his
sediyorum. Ortada bir mücadele olmuştur, icra 
ile teşriî organ arasında. Teşriî organ feshedi
liyor, icra organı kalıyor. Bence bir tenakuzdur. 
Bir mücadele yapılıyor ve bu mücadele sonunda 
Meclis feshediliyor, icra organı kalıyor. Ben bu
rada bir tenakuz göıniyorum. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, Meclisin yenilen
mesi için ne gibi ahvalin ortaya çıktığını dü
şünmemiz şarttır. Bu ahval ve şartlar içerisin
de meseleyi incelemeden bugünden peşin hü
kümlerle Başbakanı yükseltip putlaştırmanın 
veya terzil etmenin iyi olmıyacağına kaaniim. 
Bizim için her memleket evlâdı şereflidir. Fa
kat, insan oğlu hatadan hiçbir zaman uzak ka
lamaz. Hata, Başbakanın kendinden veya arka
daşlarından veya partinin tutumundan gelebilir. 
Eğer bu Meclisin içinde hatırlı değerli kimse
ler var idiyse, o Başbakana ben «Geçmiş olsun» 
derim. O ana kadar nerede idi? Madem böyle 
değerli kimseler vardı, kabinesine niye almadı? 

Tarafsızlar, Meclis içerisinde, Meclisin ve 
Hükümetin çalışmalarını yakından takibedecek 
hataların düzeltilmesi için telkinlerde bulunacak 
heyecanlı, hatırlı tecrübeli kimselerdir. Bu 
bakımdan tarafsızlardan kurulacak kabinenin 
millete karşı mesul olan; Meclise karşı çok ra
hatlatıcı, seçime karşı çok rahatlatıcı bir hare
ket tarzı, olduğu kanaatindeyim. Ya hep, ya hiç. 
Normal seçimlerde kabinenin değiştirilmesine 
lüzum olmadığını tekrar arz ederim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, umumiyetle 
arkadaşlarımın fikirlerine iştirak ediyorum. 
Yalnız tamamen tarafsızlar olur demek doğru 
değildir. Partilileri de koymak normaldir. Bu
nu rijid bir ifade ile ortaya koyarsak, partili 
olarak da çok iyi insanlar bulunabilir. İdare 
tarzı memleketimizde Fransa gibi değildir. 
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Fransa'da memleketi idare eden1 bakanlar değil, 
bakanların müsteşarlarıdır. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Fransa'daki du
rum bizim memleketimize intibak edecek bir 
durum değildir. Halkı çok uyanıktır. Devlet 
Başkanı her zaman halktan yardım istiyor. Sivil 
ordular kurulabiliyor. 

İkincisi, sol temayüllü partiler çeşitli ufak 
partilerle birleşmek suretiyle kabine buhranları 
yaptığı malûm. Fransa'nın başka özellikleri 
vardır. Biz de böyle yapalım diyemeyiz. Taraf
sızların, tecrübesi olmayabilir. Sonra partili 
temiz kimseleri de itham etmemek lâzımdır. 
İkisinin de toleransını tanımak lâzımdır. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu Eefet. 
AKSOYOĞLU REFET — Şimdi, bir Başba* 

kan güven oyu alamadığı takdirde zaten endişe. 
başgöstenmektedir. Cumhurbaşkanının ikinci 
defa aynı şahsı tekrar Başbakan yapım ası şüp
helidir. 

Düşmüş, güven oyu alamamış bir Başbaka
nı Cumhurbaşkanı tekrar getiremez. Başka bir 
Başbakan mulhtelemelen gelecektir. Eski Baş
bakan tekrar gelirse bu Başbakan mutlaka koa
lisyona gitmek zaruretini 'hissedecektir. 2 nci 
defa tekrar güvensizlik oyu almışsa üçüncü de
fa Başbakan olması kolaylıkla mümkün değil
dir O zaman 'Meclisin-içinden itimat oyu alabi
lecek bir şahıs gelecektir. Başka çare yoktur. 

Üçüncüsü de, güven oyu alamadığı takdir
de seçime gidilecektir. Üçüncü defa güven oyu 
alanııyan düşmüş demektir. Yeniden Barbaka
nın değiştirilmesine lüzum yoktur. Binaenaleyh, 
bundan sonra seçimlere normal şartlar altında 
gitmek istiyorsak bu maddenin olduğu gibi ka
bul edilmesi lâzımgeldiği kanaatmdayım. 

KOKSAL OSMAN — Burada, 108 nci mad
dede diyor ki, «iki defa düşmüş» Bakanlar Ku
rulu iki defa düşecektir. Onun için belki aynı 
Başbakan durmıyacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi teklifler şunlardır. 
Şimdi fesih halinde Kabinenin tamamen ta

rafsızlardan olması hakkındaki teklifi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... 8. 

Bütün Kabine değişsin, yalnız Adliye ve Da 
İriliye Vekilleri tarafsız olsun, şeklindeki teklifi 
kalbul edenler... 10. 

«Başbakan, Maliye Bakanı, Adliye Bakanı 
tarafsız olsun; diğerleri partili olsun» şeklin
deki teklifi kabul edenler... 9. 
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Madde olduğu gibi kalsın diyenler işaret 

etsinler... 9. 
Bu oylamaya göre fesih halinde bütün Ka

bine değişsin. Ancak Kabinede yapılan deği
şiklikte yalnız Adliye ve Dahiliye Bakanları ta
rafsız <olsun şeklindeki teklif kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Kabul edilen şek
le göre 109 neu maddenin tadil edilen 1 nci, 
2 nci ve 3 ncü fıkralarını okuyorum. 

Madde 109. — Millet Meclisi genel seçimle
rinden önce, içişleri ve Adalet Bakanları çekilir, 
yenileri, Başbakanca bağımsızlardan atanır. 

108 nci madde gereğince seçimlerin yenilen
mesine karar verildiğinde, Basanlar çekilir ve 
Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu kurar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, İçişleri ve Ada
let Bakanları bağımsızlardan olmak üzere, Mil
let Meclisindeki siyasi parti gruplarından, Mec
listeki oranlarına göre üye alınır. 

BAŞKAN — Şimdi 110 ncu maddeyi oku
yoruz. 

Madde 110. — Başkomutanlık, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ay
rılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunur. 

Silâhlı Kuvvetlerin komutası, Genelkurmay 
Başkanına verilir. 

Genelkurmay Başkanı, Başbakanın teklif 
edeceği namzetler arasından, Cumhurbaşkanın
ca, Meclislerin Başkanlarına danışılarak seçilir 
ve atanır. 

Genelkurmay Başkanlığı doğrudan doğruya 
Başbakana bağlıdır; görev ve yetkileri özel ka
nunla düzenlenir. 

KABÂVELİO&LU KÂMİL — Burada biz 
hakiki bir hata yapıyoruz. Yasama organı ayrı, 
yürütme organı ayrı. Millî Savunma sorumlu
luğu yürütme organına ait. Biz buna, tutuyo
ruz, Meclis Başkanlarını karıştırıyoruz. Başba
kan seçmiyoruz. Genelkurmay Başkanı seçiyo
rum. 

(Son fıkra tekrar okundu) 

BAŞKAN — Danışma, istişaredir. 
KARAVELİO&LU KÂMİL — Hukuki de

ğildir. Hiçbir mesnedi yoktur. 
KAPLAN KADRİ — Ben Silâhlı Kuvvetleri 

yürütme organı içinde mütalâa etmediğim için 
bu teklifi yapmıştım. Silâhlı Kuvvetler yürüt
me organı içinde bir parça değil, Devletin or-
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ganları içinde bulunduğudur. Devlet ayrı bir 
organdır. Bunun doğması ve yaşatılması yürüt
me ile ilgili, sevk ve idaresi doğrudan doğruya 
Devletle ilgilidir. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyorum, Tekriri 
müzakere en sonuna gelecek dediğimiz için mü
zakere açmıyorum. 

KAPLAN KADRİ — Benim malım olsaydı, 
hakikaten geri alırdım. Benim malım olmadığı 
için arkadaşların takdirine bırakıyorum, usu
lüne göre yapılır. 

BAŞKAN — Tekriri müzakereleri en sonu
na bırakmadık mı? (Sonraya bırakalım, sesleri) 

BAŞKAN — Şu ihalde Kaplan Kadri 'nin 
teklif ettiği şey olduğu gibi kalsın. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Kadri 'nin tek
lifini Anayasaya uygun olarak kabul ediyorum; 
teşrliî, icrai vekazaü kuvvetin ayrı bir kuvvet ola
rak meydana çıkması mânasına geliyor. Böyle bir 
şeyi-Anayasada yapalım. Ama kuvvetler üç ta
nedir. 4 ncü kuvvet basın derler, ki bu Anaya
sa organı değildir. Bunun yanında Silâhlı Kuv
vetlerin 5 nci kuvvet olduğunu söylerler Fakat, 
SilâSılı Kuvvetler 5 nci kuvvet de değildir. Bu 
nokta üzerinde salim düşünmemiz lâzımdır. 

İkinci nokta; arkadaşlarımın izah ettikleri 
gibi, hakikaten icrai organla hiçbir irtibatı ol-
mıyan teşriî organa yetki verilmesi doğru değil
dir. İstişare her zaman yapılacaktır, Anayasa 
teminatına lüzum yoktur. Binaenaleyh düzeltil
mesi yerinde olur. 

YILDIZ AHMET — Efendim, yasama or
ganına izafe edilerek ifade edilen Türkiye'deki 
Başkumandanlık doğrudan doğruya Büyük Millet 
Meelisinin mânevi şahsiyetinded'ir. Bu Başku
mandanlığı hazerde ve seferde Genelkurmay Baş
kanlığı temsil ediyor. Biz bugün yürütme orga
nından aldık, yasama organına verdik. Böyle 
olduğu takdirde yasama organının başına seçile
cek adamın evet veya hayır demesinde bir mah
zur yoktur. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, bu 
maddenin aleyhindeyim. Burada bir aksaklık 
ortaya çıkıyor. Çünkü, hareket noktamızı yanlış 
seçtik. Her şeyde haliyle o meslekin teknik-er
babına müracaat ediyoruz da, niçin askerlikte 
en yüksek rütbeyi seçerken, bunu bilen ve anlı-
yan zümreye hitabetmiyoruz? Üstelik çok karı
şık bir zamanda, harblerin arifesinde bulunu
yoruz. Biz ordumuzdan yetişmiş birçok değerle-
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ri bir kenara atmışız, onlardan istifade etme
mişiz. Bir korgeneral, bir tümgeneral kolay ko
lay yetişmez. Bunlardan istifade edilmediği için 
onların görüşlerinden faydalanamamıştır. Onun 
için Türk Ordusunun ne doktirinleri vardır, ne 
usulleri vardır.. Bu gidişle ne tesbit edilecektir? 
Şu usul tamamen hatalıdır, yanlıştır. Bunu gös
terebilmek için ancak Askerî Şûra tarafından 
teklif hazırlanması üzerinde ısrarla duruluyor. 

BAŞKAN — Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 

maddenin beş günden beri müzakeresi devam et
tiği gibi sabahtan da Cemal Paşanın huzuru ile 
müzakeresi yapıldı. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, Genel
kurmay-Başkanı yasama organına bağlıdır deni
yor. Silâhlı Kuvvetlerin harbe hazırlanmasında 
Başbakan sorumludur deniyor. Başbakan bu gö
revi Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma 
Bakanı ile birlikte yürütür deniyor. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Meclis Baş
kanlarına danışılarak lâfının çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — "Bu lâfın çıkarılmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Meclis Başkanlarına danı
şılarak sözü çıkarılması kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — 111 nci madde ev
velce görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. Şimdi 
müsaade ederseniz yeni şeklini okuyorum. 

Madde 111. — Millî Güvenlik Kurulu, Kanu
nunun gösterdiği Bakanlar ile Genelkurmay Baş
kanı ve Kuvvet Temsilcilerinden kuruludur. 

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı 
başkanlık «der; bulunmadığı zaman, bu grevi 
Başbakan yapar. 

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile il
gili kararların alınmasında ve koordinasyonun 
sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli 
temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir. 

İBAŞKAN — Maddeyi yeni şekliyle yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Madde yeni şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

AKSOYO&LU REFET — 119 ncu maddeye 
milletvekilleri için kayıt konması teklif edilmişti, 
o kaydı koyduk. Bunu yeni şekli ile okuyorum : 

Madde 119. — Memurlar ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde ça
lışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden 
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özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
sağlanmış olanların mer-kez kurullarında görev 
alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. Memur
lar ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar, 
görevlerini yerine getirirken, vatandaşlar arasın
da siyasi kanaatlerinden dolayı her hamgi bir 
ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hük
miyle sabit olanlar kamu hizmetinden temelli çı
karılır. 

119 nncu madde; memurlar ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalı
şanlar deniyordu. Biz, yalnız merkez kurulların
da vazife alanlar diye teklif ediyoruz. 

KAPLAN KADRİ — Bu teklifimiz usûle ay
kırıdır. Eğer kabul ediyorsanız, üzerinde konuşa
lım. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. Devam edelim. 

KAPLAN" KADRİ — Hakikaten burada itti
fak halindeyiz. Milletvekilleri vazife alamadığına 
göre, bilhassa hedef tuttuğumuz Kızılay ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu gibi müesseseler bakımın
dan zararı vardır. Gölümüzü büyük teşkilâtlara 
çevirelim ve onların kasabalardaki teşkilâtlarına 
(bakalım. Çok partili hayâtta, partileri tutan in
sanlar da bulunur tabiî olarak. Bunlar Kızılayda 
üye olmadıkları takdirde yardım da etmezler. Ço
cuk Esirgeme Kurumu da böyledir. Bunun için 
bunların kasabalardaki faaliyetleri (baltalanabi
lir. 

ERSÜ VEHBİ — İkinci bir nokta da şudur; 
geniş bir insan kütlesini seçilmek ve seçmekten 
menediyoruız, demektir. 

BAŞKAN — Bu tadili kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

IV. özerk kuruluşlar 
a) Üniversiteler 

Madde 120. — Üniversiteler, ancak Devlet 
eliyle ve kanunla kurulur, Üniversiteler, bilimsel 
ve idarî özerkliğe sallıip kamu tüzel kişileridir. 

Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen 
yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları eliy
le yönetilir ve denetlenir; özel kanuna göre ku
rulmuş Devlet üniversiteleri hakkındaki hüküm
ler saklıdır. 

Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her 
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ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştı rı-
lamazlar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları 
serbestçe araştırma ve yayında bulunabilirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organ
ları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri Öğ
retim ve araştırma görevlerinin üniversite organ
larınca denetlenmesi, bu esaslara göre kanunla 
düzenlenir. 

Siyasî partilere üye olma yasağı, üniversite 
öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — 12ü nci madde üniversiteliler 
hakkındadır, bu mevzu yeniden görüşüle
cekti. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — 120 nci mad
dede üniversitelere idari ve ilmî muhtariyet 
verilmiş, malî muhtariyet verilmemişti. Sonra 
üniversiteler dışında hiçbir 'kimsenin öğretim 
üyesi olaımıyacağını da kabuıl 'etmiştik. Üni
versiteler, kendileri! tarafından seçilen yetki
li organlar eliyle kendi idare edilir 115 sayıllı 
Kanunla verdiğimiz muhtariyetten daha dar 
muhtariyet verilmiştir demiyor. Fakat, şunu 
arz ledeyim ki, üniversite üyelieırinie araştırma 
ve yayım alanında tanınmış iolan bu hürriyet, 
yaşama organının (salahiyetinden az değildir. 
O halde üniversitelerin 'kuruluş ve işleyiş, se
çim tarzları ve yetkileri ve ıkendi kendilerini 
murakabe gibi hususlarını yasama organı bir 
kanünlla dü'aenlayecektir denmektedir ki, bura
ya kadar iştirak halindeyiz. Sonra özel kanu
na göre kurulacak yenli üniversiteleı de bu 
muhtariyetin içindedir. Simdi en mühim me
selle son fıkradır. Buraya 'kadar komisyon 
arkadaşları ile ittifak halindeyiz. Son fıkra 
«Siyasi partilere üye olma yasağı, ünive/rsâte 
öğrettim üyeleri ve yardımcıları hakkında uy
gulanmaz.» diyor. Burada üç hail mevzuba
histir.- 1. —-öğret im üyeleri ve yardımcıları 
hiçbir partiye mensubölmasmlar. 2. — Üni
versite öğretini üyeleri Ve yardımcıları parti
lere üye' olsunlar, hattâ Senatoya s^çilebilsin-
tler. Bu tez de vardır. Bu arada ikisinin orta
laması olarak bir halı suretini de biz getir
dik. O da şudıtr «Siyasi partilere üye olma 
yasağı üniversite öğretim üyeleri ve yardımcı
ları hakkında uygulanmaz. Ancak bunlar par
tilerin genel metrkeîzleri dışında yönetim gö
revi alamazlar» ' 
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Şimdi, bu üç şık takdirlerinize bağlıdır. 

Arkadaşlar hangisini} faydalı buluyorsa o 
olur. 

BAŞKAN — Şu hailde bu üç teMJifi de reye 
koyacağım. 1 nci teklifte tarafsız olacak yüz
de yüz. 2 nci teklifte her şeyi yapacaklar. 
3 ncü teklif de Karavelioğlu'nun getirdiği şe
kil. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendimi ev
velâ komisyonun teklifi oya konsun, o kabul 
edilmediği takdirde diğerleri oya konsun. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Siyasi parti
lere üye olmak yasağı memurlarda vardır, bu 
yüksek malûmunuzdur. Üniversite üyeleri ve 
yardımcıları da memur ollduMarına göre bun
lar hakkında da memurlar gibi muamele yapıl
ması icabeder. Fakat bunilar hakkında uygu
lanmaz deniyor. Ancak bunlar parti merkez
lerinde ve yönetim kurular ında vazife alamaz-

J 1ar. 
CELEBİ EMANULLAH — Genel merkez 

Ankara'dadır. Üniversitedeki profesörler de 
burada çalışacaklardır. 

KARAMAN SUPHİ — Bendenize öyle ge
liyor ki, birkaç kişi için hazırlanan özel bir 
madde halini taşıyor. Onun için bu Anayasa 
mevzuu olamaz. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ha
kikaten birkaç Mşi memleketin sfiyasi haya
tında büyük ırol oynamışlardır. Bir Cahit Ta
laş, bir Muammer Aksıoy, bir Feyzioğlu, MÎ' 
Turan Güneş... Bunlar ilim adamları olduğu 
için bu teklif yapı'lmılştır, biz bu teklife ka
tılıyoruz. 

YILDIZ AHMET — Bence genel merkez 
dışında vazife alamazlar, kaydı daha iyi olur. 
Çünkü, kongrelere devam edecek, kurultaya ği 

.decek, fakültedeki görevini bırakacak kurultaya 
gelecek, teşkilâttaki particiliği idare edecek, 
Mecliste grup toplantılarına katılacak, genel 
merkezde çalışacak.. Bunun için teşkilâtta vazife 
almaması ^easağmı (koymak lâzımdır. Zaten üni
versiteler, büyük şehirlerde ve İstanbul'da bu
lunduğundan diğer yerlerde zaten üniversite 
üyeleri yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Üniversite
ler iki taraflı vazife istemiyorlar. Hem Yasama 
Meclisinde üye, hem de üniversitede öğretim gö
revlisi. Diyorlar ki, ya üniversiteyi tercih ede
rim, veya burada vazife verirseniz memnun olu-
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rum. Vermezseniz üniversiteye giderim, diyor
lar. 

ERSÜ VEHBÎ — Ahmet Yıldız'ın söylediği 
doğru. Parti kurultaylarına katılacaklar; fakat 
hiçbir zaman partilerin toplantılarına katılmıya-
caklar, mebus değilse oraya gelemiyeceklerdir. 

YILDIZ AHMET — Kurultaya gelecek, de
dim. 

ERSÜ VEHBÎ — Varsın kurultaya girsin 
veya genel merkezde 'bulunsun. Soysuzlaşmaya 
yüz tutmuş bir mevzuda doğru yol gösteren in
sanlar varsa bunlar kalsın. JBu hususta komisyon 
(birleşmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, bir 
insanın memlekete faideli olabilmesi için bir par
tinin içinde bulunması şart mıdır? Hem üniver
sitenin muhtar olması isteniyor, hem de bir yere 
bağlı olması lâzımgeldiği hususu üzerinde duru
luyor. Eskiden Avrupa'da bir âdet vardı, birisi 
bir suç işledi mi kiliseye iltihak eder, kilise de o 
suçluyu ele vermezdi. Üniversiteyi muhtar hale 
getirelim, derken ne vaziyete getirdiğimizi düşü-

-nüyor muyuz? Bir insan politikaya girer de ta
rafsız kalır mı? 

AKSOYOĞLU REFET — Burada partile
rin genel merkezi dışında vazife 'alamazlar, kay
dı vardır. Fakat biz isterseniz ancak bunlar 
parti yönetim kurullarında vazife alamazlar, 
diyelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — O takdirde 
son fıkrayı çıkarmak lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ad 
nan Menderes bile bunu böyle almamıştı. Suphi 
Karaman arkadaşımız bütün arkadaşları intiha
ba davet ettiği halde 'bakıyorum, arkadaşlar hâlâ 
ısrar ediyorlar. Hakikaten bir Cahit Talaş, bir 
Tahsin Bekir Balta, bir Turan Güneş partiye 
girmiş, vazife vermişlerdir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var, 
kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önce komisyon teklifini, yani üçüncü şıkkı 
oya koyuyorum. Siyasi partilere üye olanlar, 
partilerin genel kurulları dışında görev alamaz
la»; şıkkını kabul edenler... (11) kişi. Peki, ta
rafsız olsun, diyenler ellerini kaldırsınlar... Ta
rafsız olsun teîdifi kabul edilmemiştir. 

Bağımsız olsun, Senatoya girsin, şıkkını ka
bul edenler.... 

KAPLAN KADRÎ — Şimdi, siyasi partilere 
girmesi mahzurlu telâkki ediliyor. Bunlar ilim 
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adamıdır, bir maddeye göre serbestçe yayın ya
pabilirler. Gelsin bu yaptığı yayını Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde müdafaa etsin. 

BAŞKAN — Peki bu şıkkı oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... (9) kişi. Komisyonun 
teklif ettiği gibi madde kabul edilmiştir. 

O'KAN SEZAİ — Üniversite öğretim üyesi 
istediği partiden seçime girebilir, kazandığı tak
dirde <bir daha, teşriî meclis dışında bulunana 
kadar üniversite ile ilişiği kesilir, mebusluğu bit
tikten sonra tekrar aileye girer, bunun dışında 
hiçbir parti kademelerinde vazife alamaz, diye
lim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu teklifini yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Komisyonun teklifini yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

124 ncü maddede ufak bir redaksiyon yapıl
mıştır, bunu okutacağım. Son iki cümlenin birin
ci cümlesine girmesi icabeden husus vardır. Son
dan ikinci cümle; Meclis gerekli gördüğü zaman 
sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi, tama-
miyle de kaldırabilir. Bu madde birinci fıkranın 
son cümlesinden evvel sunar kelimesi vardır. 
T. Büyük Millet Meclisinin onamına sunardan 
sonra olacaktır. 

(124 ncü maddenin tashihli şekli okundu.) 
Madde 124. — Savaş hali, savaşı gerektire

cek Ibir durumun bafgostermesi, ayaklanma ol
ması veya vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli 
ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir. Ke
sin belirtilerin meydana çıkması sebebiyle, Ba
kanlar Kurulu, «üresi 'bir ayı aşmamak üzere, 
yurdun bir veya birden fazla 'bölgesinde veya 
her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu 
hemen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onama
sına sunar. Meclis, gerekli gördüğü zaman, sıkı
yönetim 'süresini kısaltabileceği ıgibi tamamiyle 
de kaldırabilir. 

Meclis fcoplanık değilse, hemen toplantıya ça
ğırılır. 

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak 
üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kararına ıbağlıdır. Bu kararlar, Meclislerin 
birleşik toplantısında alınır. 

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, 
hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin 
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nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlana
cağı veya durdurulacağı kanunla gösterilir. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bu madde için 
tekriri müzakere talep ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu talebini yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Tekriri müzakere talebi kabul edil
miştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — 124 ncü mad
de de Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak 
üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde 
veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir, de
niyor. Bizim teklifimiz-üç ay olması yönünde 
idi. Nasıl olsa dedik, Meclise sunulacak ve Mec
lis istediği kadar kısaltacak veya uzatacaktır. 
Fakat eski Anayasada da bir ay imiş. Bu zaten 
eski Anayasadan olduğu gibi alınmış. 

Komisyona üç ay olması için havale etmiş
tik. Şimdi tekrar bir aya indirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Eski Anayasada sıkıyönetim za
ten bir ay imiş, bir zühul eseri olarak üç aya çı
karılmış, şimdi tekrardan bir aya indirilmesi için 
teklif yapılıyor. Bu teklifi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

O'KAN SEZAİ — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OTKAN SEZAl — Bir ay için buyurduğunuz 

doğrudur. Aşağıdaki fıkraya dikkat buyuru-
lursa orada iki ayı geçmemek üzere uzatır deni
yor. Meclis bir ayı mütaaikıp ikinci ay için sıkı
yönetimi uzattı, bir ay sonra geri döndü, azalt
masın mı? 

BAŞKAN — O halde ben teklifimi geri al
dım. 

KARAMAN SUPHİ — Süresi bir ayı aşma
mak üzere verilmiş, ondan sonra iki ayı aşma
mak üzere uzatılması kabul edilmiştir. Hiç ol
mazsa 15 gün uzatılır denmesi lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Heyeti Vekile 
Meclisin toplanmadığı hallerde bir ay için sıkı
yönetim ilân ediyor, bu Mecliste müzakere edil
miyor, kabul ediliyor. Uzatması için Meclise 
gidiyor orada müzakere ediliyor. 

BAŞKAN — Maddenin olduğu gibi kabul 
edilmesini yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Aksoyoğlu. 
AKSOYOĞLU REFET — Komisyonun ha-

zırlamış olduğu 134 ncü maddeyi okuyorum. 
Madde 134. — Hâkimlerin nitelikleri, atan

maları, hakları ve ödevleri, meslekte ilerleme
leri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici 
veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında 
disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası 
verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı 
soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına ka
rar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren 
suçluluk veya yetersizlik halleri, ve diğer özlük 
işleri, mahkemelerin bağıni'sızlığı esasına göre 
kanunla düzenlenir. 

Hâkimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar 
hizmet görürler. Askerî hâkimlerin yaş haddi 
kanunla belli edilir. 

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka ge
nel ve özel hiçbir görev alamazlar. 

134, 138, 141 nci maddeler birbirleriyle alâ
kalı maddelerdir. Bunları Vehbi Bey izah ede
cekler. 

ERSÜ VEHBÎ — 134 ncü madde hâkimlik 
mesleki ile ilgilidir. 138 ve 141 nci maddeler hâ
kimler hakkındaki 65 yaş haddinin askerler için 
uygulanabilir hususunun önlenebilmesi hakkın
dadır. Bunu önlemek için burada çeşitli şekil
de müzakere edilen yaş haddi mevzuunda aske
rî hâkimler için «Askerî hâkimlerin yaş haddi 
kanunla belirtilir» cümlesini; «Hâkimler 65 ya
şını bitirinceye kadar hizmet görürler.» cümle
sinin sonuna ekledik. 

BAŞKAN — Bunu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — 138 nci maddeyi 
okuyorum. 

Madde 138. — Askerî Yargı, Askerî Mahke
meler ve Disiplin mahkemeleri tarafından yürü
tülür. Bu mahkemler, asıkerî kişileri askerî olan 
suçlariyle, bunların asker kişiler aleyhine veya 
askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve gö
revleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait 
dâvalara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemeler, asker olımıyan kişileri, 
ancak özel kanunda belirtilen askerî suçların
dan dolayı yargılarlar. 

— 33 — 



B : 87 17.£ 
Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyöne

tim hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler ba
kımından yetkili olduğu kanunla gösterilir. 

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun 
hâkimlik niteliğine sahibolması şarttır. 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyjşi, 
Askerî hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin 
bağımsızlığı, Hâkimlik teminatı ve askerlik hiz
metinin gereklerine göre özel kanunla düzen
lenir. 

BAŞKAN —Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — 138 nei madde, askerî mah

keme ve disiplin mahkemeleri tarafından görü
lür deniyor. Aşağıdaki fıkrasında ise, askerî 
mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik 
niteliğine sahibolması şarttır deniliyor. En so
nunda da askerî mahkemelerin kuruluşu, işle
yişi, hâkimlerinin özlük işleri, mahkemelerin ba
ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir deniyor. Askerliğin özelliği 
nazarı itibara alınarak bu yeni fıkra eklenmiş
tir. Müsaade ederseniz tashihli kısmını okuya
yım : 

Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi: 
•askerî hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin 
bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik 'hiz
metinin gereklerine göre özel kanunla düzen
lenir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmıiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

O'KAN SEZAİ — Askerliğin özelliğine göre 
kanunla düzenlenir diyelim. 

ERSÜ VEHBÎ — Kanunla buna özellik veri
leceğini düşündük. 

BAŞKAN — Askerî kaza 'hakkında Gürsel 
Paşanın bir teklifi vardı. 

ERSÜ VEHBÎ — 141 ııci maddedeki 15 yıl 
10 yıla indirilmiştir. Zaten böyle kabul edildi. 
Yalnız benim teklifim vardı. En sno fıkrada di
siplin işleri vardır. Bunu bir düşünelim dedik. 

BAŞKAN — Cemal Paşa sabahleyin bâzı 
noktaları söylemişti. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu disiplin mah
kemeleri kurulacak mıdır, diye soruyordu. İkin
cisi de disiplin mahkemelerinin üst seviyelere 
kadar çıkıp çıkmıyacağını sordular. 

138 nci madde askerî yargı organlarının ku
ruluşu, memleketlerin bağımsızlığı, hâkim temi
natı ve askerlik hizmetinin gereklerine göre özel 
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kanunlarla düzenlenir dendiğine göre Askerî 
^argıtaya bir şey kalmamış oluyor... 

KARAMAN SUPHÎ — Disiplin mahkemeleri 
idari merci olmasın diye bir şey vardı ? 

O'KAN SEZAÎ — İdari karar kaza organı
nın denetiminden mahrum bırakılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — 153 ncü maddenin 
baş tarafındaki cümle şöyle değiştirilmişti, şimdi 
onu okuyorum. 

Devrim kanunlarının korunması 
Madde 153. — Bu Anayasanın hiçbir hükmü 

Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine 
erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik ni
teliğini koruma amacını güden aşağıda gösteri
len Devrim kanunlarının, bu Anayasanın halk
oyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulu
nan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şek
linde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhi
di Tedrisat Kanunu; 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayı
lı Şapka îktisası hakkında Kanun; 

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Tür
bedarlık ile Birtakım Unvanların Men ve İlgası
na dair Kanun; 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme ak
dinin evlendirme memuru tarafından yapılaca
ğına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 
110 ncu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey
nelmilel Erkanım kabulü hakkında Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı 
Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Ka
nun; 

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı 
Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların kal
dırıldığına dair Kanun; 

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayı
lı Bâzı kisvelerin Giyilemiyeceğine dair Kanun. 

AKSOYOĞLU REFET — Anayasaya aykırı
lığı ileri sürülemez gibi bir mâna çıkmasın diye 
bu şekilde tadil edilerek buraya konmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

34 — 
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ERSÜ VEHBİ — Efendim, benim bir tekli

fim vardır. Bir de resmî tatiller konusu vardır, 
ki bunlar hakkında Anayasaya bir hüküm koy
madık. Yarın gelecek bir heyet, resmî tatil Cu
ma günüdür diyebilir. Buna ait bir madde ko
yalım. 

BAŞKAN — Teklifi nazarı itibara alanlar 
ellerini kaldırsınlar... Almıyanlar... Kabul edil
memiştir. 

157 nci maddeyi okuyoruz. 

III. Anayasanın yürürlüğe girmesi 
Madde 157. — Bu Anayasa, halkoyuna su

nulup kabul edilince, Türkiye Cumhuriyetinin 
Anayasası olur ve halkoyu şonuçlariyle beraber 
derhal Resmî Gazetede yayınlanır. 

Bu Anayasanın hükümleri, geçici maddeler
de belirtilen esaslar dâhilinde yürürlüğe girer. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, geçici 
maddeler konuşulmamıstı. Binaenaleyh geçici 
maddeleri en sonuna alalım. 

157 nci maddenin son fıkrası şöyle idi. «Bu 
Anayasanın hükümleri geçici maddelerde belir
tilen esaslar dâhilinde yürürlüğe girer». Bu, 
hangi hususların yürürlüğe girmiyeceği, bugün
kü kanunların değişip değişmiyeceği hakkında 
şüphe uyandırıyor. Bunun için ikinci fıkrayı şu 
şekilde değiştirdik. 

«Anayasanın Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kuruluşu, seçimi ve toplanmasiyle ilgili 
hükümleri 1 nci fıkraya göre yayınlanmasiyle; 
diğer hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin seçilmesiyle geçici maddelerde belirtilen 
esaslara göre yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Geçici maddele
ri okuyorum. 

BEŞİNCİ KISIM 
Geçici hükümler 

1. T. B. M. Meclisinin seçilmesi ve toplanması 

a) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
seçimlerinin birlikte yapılacağı; ilk toplantı 

günü 
Geçici madde 1. — Bu Anayasaya göre ku

rulan Millet Meclisiyle Cumhuriyet Senatosu
nun seçimleri aynı günde yapılır. 

i. 1961 O : 3 
Seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca 

ilânını takibeden beşinci gün, her iki Meclis ken
diliğinden, Ankara'da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında birlikte toplanır. Bu toplantı
ya, en yaşlı milletvekili başkanlık eder. Bu top
lantıda, önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve 
sonra milletvekilleri and içerler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.i. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Cumhuriyet Senatosunun kurulması 
Geçici madde 2. — Bu Anayasaya göre ku

rulacak Cumhuriyet Senatosunun ilk genel se
çimleri, genel oyla seçilecek olan bütün üyelik
ler için yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu, Cumhurbaşkanınca se
çilmesi gereken on üyenin seçiminden önce hu
kuki varlık kazanır. Cumhurbaşkanı, bu üyeleri, 
kendi seçiminden başlıyarak bir ay içinde seçer. 

BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

c) Geçici İçtüzük 
Geçici madde 3. — Bu Anayasaya göre kuru

lan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet 
Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplantı 
ve çalışmaları için, kendi İçtüzükleri yapılınca
ya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 
Ekim 1957 tarihinden önce yürürlükte olan İç
tüzüğü hükümleri uygulanır. 

KOKSAL OSMAN — Buraya müddet koy
mak icabetmez mi? Ne zaman yapacaklar? 

AKSOYOĞLU REFET — Kurucu Meclis İç
tüzüğü burada işlemez. Kurucu Meclis İçtüzüğü 
Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğüne göre yapıl
mıştır 

O'KAN SEZAİ — Temsilciler Meclisi İçtü
züğünden bahsettim. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su- . 
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

G-jlci onadde 4. — Bu Anayasaya göre ku
rulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin top
lanmasiyle, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve 12 Haziran 1960 
tarihli ve 1 sayılı Kanunla 13 Aralık 1960 
tarihli ve 157 sayılı Kanuna göre kurulan Ku
rucu Meclisin, Millî Birlik Komitesinin ve 
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Temsilciler Meclisinin hukuki varlıkları sona 
erer ve bunlar kendiliğinden dağılmış olurlar. 

27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren Kurucu 
Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 tarihine kadar 
yasama yetkisini ve yürütme görevini Türk 
milleti adına kullanmış bulunan Millî Birlik 
Komitesinin ve Devrim hükümetlerinin karar 
ve tasarruflarından ve bunların, idarece veya 
yetkili kılman organ ve mercilerce uygulan
masından dolayı, karar alanlar, tasarrufta 
bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezai veya 
malî veya hukuki sorumluluk iddiası ileri 
sürülemez ve bu maksatla her hangi bir yargı 
merciine başvurulamaz. 

Normal demokratik rejimi bütün teminatı 
ile kurmak amaciyle gerçekleştirilen ve yürü
tülen 27 Mayıs 1960 Devriminden 6 Ocak 1961 
tarihine kadar çıkarılan kanunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık ididasiyle Anayasa Mah
kemesinde iptal dâvası açılamaz ve bunlar 
hakkında itiraz yoliyle dahi mahkemelerce 
Anayasaya aykırılık ididası ileri sürülemez. 

27 Mayıs 1960 dan, 6 Ocak 1961 tarihine 
kadar çıkarılan kanunların, yapılmış tasarruf
ların ve alınmış kararların değiştirilmesi veya 
kaldırılması hallerinde de 2 nci fıkra hükmü 
saklıdır. 

AKSOYOĞLU REFET — Maddenin değişik 
şekli bundan ibarettir. 

KOKSAL OSMAN — Yargı mercii denince 
Anayasa Mahkemesi dâhil değil midir? (Evet 
sesleri.) 

AKSOYOĞLU REFET — 27 Mayıs 1960 
Devriminin gerçekleştirmesi yürütülmesi ve 
normal demokratik nizama geçisin sağlan
ması amaciyle, diye başlıyan bu cümleyi tersine 
alıyoruz. Yani şöyle olacak; normal demokra
tik rejimi bütün teminatı ile kurmak amaciyle 
gerçekleştirilen ve yürütülen 27 Mayıs 1960 
Devriminden 6 Ocak 1961 tarihine kadar çı
karılan kanunlar hakkında Anayasaya aykırı
lık iddiasiyle Anayasa Mahkemesinde iptal dâ
vası açılamaz ve bunlar hakkında itiraz yoliyle 
dahi mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiası 
ileri sürülemez. 

KARAMAN SÛPHÎ — Devriminden denin
ce bu tarihe girmez mi? 

AKSOYOĞLU REFET — İsterseniz devrim 
tarihinden yapalım, muvafık mı? 

5.1961 0 : 3 
I BAŞKAN — Bu geçici maddeyi de oyunuz;1 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

III. Cumhurbaşkanı seçimi 
Geçici madde 5. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerinin andiçtikleri toplantının er
tesi günü, Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. 

Cumhurbaşkanının seçilmesiyle, 12 Haziran 
1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunla kabul edilmiş 
olan Devlet Başkanının görevi kendiliğinden 

I sona erer. 
BAŞKAN — Söz istiyen yok? Oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV. Bakanlar Kurulunun kurulması 
Geçici madde 6. — Bu Anayasanın 102 nci 

maddesine göre yeni Bakanlar Kurulu kuru
lunca, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Ka
nuna göre kurulan ve iş başında'olan Bakanlar 
Kurulunun görevi kendiliğinden »ona erer. 

BAŞKAN —. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V. Anayasanın kabul ettiği organ, kurum ve 
kurullar 

a) Yeni organ, kurum ve kurulların, kurulması 
Geçici madde 7. — Bu Anayasa ile kabul 

edilmiş olan yeni organ, kurum ve kurulların 
kuruluş ve işleyişleriyle ilgili kanunlar Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından 
başlıyarak en geç altı ay içinde ve bu Ana
yasa ile konulması emredilen diğer kanunlar 
da en geç iki yıl içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

b) Eski organ, kurum ve kurulların durumu 
Geçici madde 8. — Bu Anayasaya göre ku

rulacak organ, kurum ve kurullar, kuruluş ka
nunları yürürlüğe konularak görevlerine baş-

I layıncaya kadar, bu konulardaki hükümlerin 
uygulanmasına devam olunur. 

I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

e) • Eski kanunların Anayasaya aykırılığı 
iddiası 

Geçici madde 9. — Anayasa Mahkemesinin 
görevine başladığının Resmi Gazeteyle yayın
lanmasından önce, mahkemelerde kanunların 

I Anayasaya aykırılığı iddiası ileri sürülemez ve 

3 9 -
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mahkemelerce de kanunların Anayasaya ay
kırılığına dayanılarak karar verilemez. 

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı 
tarihte, yürürlükte olan herhangi bir kanun 
hakkında, bu Anayasaya aykırılığı iddiasiyle 
iptal dâvası açılabilir. Bu halde iptal dâvası 
açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevine 
başladığının Resmî Gazeteyle yayınlandığı ta
rihten itibaren altı ay sonra düşer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. Cumhuriyet Senatosunda adçekme 
Geçici madde 10. — Cumhuriyet Senatosunun 

genel oyla seçilen üyelerinin yenilenmesi hakkın
daki 73 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmünün 
uygulanmasını sağlamak maksadiyle, bunların 
seçiminden iki yıl sonra yapılacak seçimlerle ye
nilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu seçim
den iki ay önce adçekmeye başvurulur; dört yıl 
sonra yapılacak seçimle yenilenecek olan üyele
rin tesbiti için, aynı esasa uyularak adçekilir; 
ancak, ikinci yıl sonunda seçilmiş dan üyeler, bu 
adçekmeye girmez. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı hakkında ad
çekme işlemi uygulanmaz. 

îlk Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve 
dört yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da, 
Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddle hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Kısım 
Son hükümler 

I. Anayasanın değiştirilmesi 
Madde D55. — Anayasanın değiştirilmesi, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
en az üçte biri tarafından yazı ile teklif edilebi
lir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tek
lifler ivedilikle görüşülemez. Değiştirme teklifi
nin kabulü, Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayı
larının üçte iki çoğunluğunun oyu ile mümkün
dür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklif
lerin görüşülmesi ve kabulü, 1 nci fıkradaki ka
yıtlar dışındia, kanunların görüşülmesi ve kabu
lü hakkındaki hükümlere tâbidir. 

5.1961 O : 3 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar

kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

II. Kenar başlıklar 
Madde 166. — Bu Anayasadaki madde kenar 

başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin ko
nusunu ve maddeler arasındaki sıralanma ve bağ
lantıyı gösterir. Bu başlıklar Anayasa metnin
den sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

KARAVELÎO&LU KÂMlL — 80 ve 86 nci 
maddeler hakkında tekriri müzakere talebediyo-
rum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Mevzu redaksi
yonla ilgilidir, ama önemli olan Cumhuriyet Se
natosu, bir de Millet Meclisi olacak. Orada her 
ikisi de milletin bağrından kopup gelmiyormuş 
gibi sakat bir görüşün ifadesi sezilmektedir. Bi
rincisine Cumhuriyet Meclisi, ikincisi de Cum
huriyet Senatosu tâbirlerinin kullanılması daha 
uygun olmaz mı? 

BAŞKAN — Ben de diyorum ki birisi Mifllet 
Meclisi olsun, diğeri de Cumhuriyet Meclisi ol
sun. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Türkiye Cumhu
riyeti bu ifadeyi kapsıyor, her ikisi de birleşin
ce milletin iradesiyle gelmiş demektir. Aynen 
kabul edilmesini rica ediyorum. 

KAPLAN KADRİ — Dilciler, dil bakımın
dan Anayasayı hazırlamak üzere bâzı esaslar 
getireceklerdi, getiremediler. Bâzı yerlerde kü
çük küçük ayrılıklar var. Bâzı yerde çağdaş uy
garlık geçiyor, bâzı yerde medeniyet uygarlık 
oluyor; ulus, kurultay, tâbirleri geçiyor. Her 
yerde aynı tâbirin kullanılması daha faydalıdır. 

BAŞKAN — Şimdi, sırasiyle teklifleri oya 
koyacağım. 

Önce, Gürsoytrak'm teklifi; Millet Meclisinin 
ismi Cumhuriyet Meclisi olsun, Cumhuriyet Se
natosu da aynen kalsın. Bu teklifi kabul eden
ler... (7) kişi. 

Şimdi benim teklifim; Millet Meclisi aynen 
kalsın, Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Mec
lisi olsun. Bunu kabul edenler... 

—J7 — 
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O'KAK SEZAÎ — Şimdi Millet Meclisi tâbi- ı 

rinin Cumhuriyet Meclisi olması isteniyor. Yani 
Millet Meclisi, Cumhuriyet içinde mündemiç bir 
Meclis değil mi ki? Sanki Cumhuriyetin fazile
tinden diğeri mahrum ediliyormuş gibi geliyor. 
Bu Meclisi bundan mahrum etmemek için Sup
hi'nin teklifi vardır. Buna büyük bir iltifat gös
termek lâzımdır. O da Cumhuriyet Meclisi, bu 
da. İkinci Cumhuriyet Senatosu oluyor. Zanne
derim ki, bu da memnun olunacak bir şeydir. 

BAŞKAN — Benim teklifimi kabul edenler... 
6 kişi. 

Ulus Kurultayı veya Cumhuriyet Kurultayı 
olarak değiştirilmesini kabul edenler... 4 kişi. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bu maide ile 
birlikte isimler de kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Son madde de kabul edilmiştir. 
Şimdi tekriri müzakeresi istenen 80 ve 86 ncı 
maddelere geçiyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — 80 nci maddede bir tekli
fim olacak, burada bir 'aralıksız kelimesi geçi
yor, bunun çıkarılarak, «özürsüz olarak» den
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 80 nci maddedeki bu kısmın 
«özürsüz olarak» şeklinde değiştirilmesini kabul 
edenler... 10 kişi. Maddenin aynen kalmasını ka
bul edenler.,. 10 ıkişi, bir de ben varım. 80 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi 86 ncı maddeye geçiyoruz. 
d) Toplantı ve karar yeter sayısı 

Madde 86. — Her meclis, üye tamsayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve Anayasada başka
ca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt ço
ğunluğuyla karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantı ye
tersayısı, her iki Meclis üye tamsayısı salt çoğun
luklarının toplamıdır. 

KAPLAN KADRİ — 86 ncı madde şöyle ka-
!bul edilmişti, Büyük Millet Meclisinin yeter sa
yıları her iki meclisin toplantı yeter sayılarına 
müsavi olur deniyordu. Anayasaya dayanarak 
(bir meclisi sabote etmek ve saire gilbi hareketler- I 
de bulunulalbilir ve hattâ o kadar ileri gidilebilir 
İki, Reisicumhur seçiminde toplanmaz.. Zaten 
mahdut şeyler için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(birleşiyor ve bir Meclis oluyor. Herkesin siyasi 
ve vicdani mesuliyetine terk edilmiştir. Eğer ha-
'kikaten önemli bir şey konuşulacaksa, kaçmamak, 
oraya gitmek lâzımdır. Bunun için maddenin ay
nen kabul edilmesini teklif ediyorum. | 

1961 O : 3 
BAŞKAN — Fakat, niçin burada müzakere 

açıldı? 
YILDIZ AHMET — Burada müzakere edi

lirken, eski metni okumadılar. Arada bizim aldı
ğımız karar uçtu. Her ikisinin ayrı ayrı salt ço
ğunluğu toplanmamış, (öyle öyle sesleri) 

BAŞKAN — Bizim içimize bir kişi de gelse, 
yeter sayı tuttuktan sonra mesele mevzuulbahis 
değildir. Bu mu teklifiniz? 

KAPLAN KADRİ — Mesele şudur; Türkiye 
(Büyük Millet Meclisi toplanıyor demek, her iki 
Meclisin salt çoğunluğu toplanıyor, demektir. 
Komite böyle karar verdi. Anayasa bir Meclisi 
diğer Meclisin sabote etme hakkını resmen tanı
yor. Reisicumhur seçiminde dahi sabote edebilir. 
Diğer taraftan Meclis toplanmış kabul edilir, 
(bunda mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
YILDIZ AHMET — Birinci Meclis topla

nıyor, ikinci Meclis sabote ediyor. Birinci Mecli
sin ekseriyeti bağımsızlardan müteşekkildir. Bi
rinci Meclis sabote ediyor diye Meclisin devam 
zaruretini mecburî kılan bir hükmü kaldıralım 
mı? Ben buna taraftar değilim. Âzami nisabı sağ-
lıyaeak şekilde gelsin. 

ERSÜ VEHBİ — Şimdiden Meclise kaç kişi
nin ve nereden kaç kişinin geleceğini bilmiyoruz. 
Bu suretle çoğunluk sistemine göre seçildiğinden 
bazan tek partiden, bazan diğerinden gelebilir. 
Bazan da bağımsızlar vardır. Çoğunluk, bazan şu 
partide, bazan bu partide olabilir. Bu itibarla, 
ikisinde de salt çoğunlukla gelmesi şarttır. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, bu 86 ncı 
madde kabul edilirse çoğunluk bulunmaz. Bina
enaleyh, Meclisler çok az bir çoğunlukla topla
nırlar. Benim endişem, benim üzüntüm burada. 
• AKSOYOĞLU REFET — Efendim, haklı. 
Fakat, buradaki bağlantı ile bu husus sağlanır. 
«Yeter sayısı iki Meclisin üye tam sayısının top
lamının salt çoğunluğudur» dersek olur. 

ıSonra, bu toplantılar çok az konulara inhisar 
edecektir. Meclislerin bir arada toplanması pek 
nadir olacaktır. Üyelerin yarısı dışarı çıkacak; 
yarısı dinliyeeek, yarısı dinlemiyecek, üyeler ya
rısında bulunacak yarısında bulunmıyacak top
lantının ve sonra gelecekler oy verecekler. Bunu 
da göz önüne almak gerek. 

KÜÇÜK SAMI — Refet Bey dedi ki; pek na
dir ahvalde toplanır. Hakikaten böyle ama çok mü-
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him hususları görüşmek için toplanacaktır. Ni
çin böyle bir Mecliste ekseriyeti toplamak is
temiyoruz? 

BAŞKAN — Kadri. 
KAPLAN KADRİ — Ender hâdiselerde 

toplanmak mecburiyetinde olan bir Meclisin 
üyeleri, bunun mesuliyetini idrak edip, koşup 
gelsin diyoruz. 

KOKSAL DSMAN — Anayasaya gelmez di
yoruz. 

KAPLAN KADRİ — öyle değil. 
KÜÇÜK SAMÎ — Böyle bir hüküm olursa 

herkes gelmek mecburiyetinde kalır. 
BAŞKAN — Artık tamam. Reyinize arz 

edeceğim. Komisyonun teklifini kabul eden
ler... 10. Diğer şekli kabul edenler... 4. Komis
yon teklifi kabul edilmiştir. Hepsi bitti galiba 
(21 nei madde var sesleri) 

ERSÜ — Anayasanın ikinci müzakeresi mev-
zuubaihis ise arkadaşlar kabul ediyorsa tekriri 
müzakereye lüzum yoktur. Yok bu kabul edil
miyorsa arkadaşların arzu ettikleri maddeler 
üzerinde tekriri müzakere yapılsın. 

BAŞKAN — Anayasanın ikinci -görüşmesi
ni kabul edenler... 6. Kabul etmiyenler... 10. 
ikinci görüşme yok. Kabul edilmedi. Şimdi ar
tık tabiî olarak tekriri müzakere var. 

KÜÇÜK SAMİ — 21 nei maddenin 3 ııcü 
fıkrası; özel okulların bağlı oldukları esaslar; 
kanunla düzenlenir dedikten sonra; bunların 
seviyesi hiçbir bakımdan Devlet okullarından 
aşağı olamaz kaydı var. Bunun için maarifçi-
lerle konuştuk. Malhzuıiarı var dediler. Evvelâ 
dediler ki ; bugün maarif 'okullarında bile her 
derse bir hoca temin etmek, hoca fikdanından 
dolayı mümkün değildir. 

İkincisi : Her okulun bir lâboratuvarı ol
sun, araçları, gereçleri olsun. Her tarafta 
malzeme temini de mümkün olmuyor. Madde
de; bunların seviyesi hiçbir bakımdan Devlet 
okullarından aşağı olamaz, deniyor. 

Arkadaşlar, ben Bingöl'de bükmüyordum; 
ortaokulda bir müdür, bir de yanına muavini 
vardı. Bir adam, falan yerdeki ortaokulun eşi 
diye bu şekilde bir özel okul açarsa, bunu ka
bul edecek miyiz? Bu itibarla bu noktaya çok 
dikkat etmemiz lâzım geldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta bir tek
lif var, oya sunacağım; bu ilgili metnin eski 
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Ihaline gelmesini kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Başlangıca geldik. 
KOKSAL OSMAN — 80 nei madde var. 
YURDAKULER MUZAFFER — 72 nei 

madde vardır. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Ben 19 üzerinde 

duracağım. 
YILDIZ AHMET — Ben 21, 
KÜÇÜK SAMI — Ben 59 da duracağım. 
BAŞKAN — 19 dan başlıyoruz. 

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

MADDE 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç 
ve kanaat 'hürriyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

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

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

Kimse Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi 
çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne su
retle olursa olsun dinî veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışı
na çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar 
kanuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili 
malhkemece ve siyasi partiler, Anayasa Mah
kemesince temelli kapatılır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Buraya daha ev
vel bir teklif getirmiştim. O zaman reddedil
mişti. Yalnız o zaman bütün arkadaşlar yok 
idi. Şimdi bir defa daha arz edeceğim; şimdi 
şurada: Kimse ibadet, dinî âyin ve törenlere 
katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıkla
maya. zorlanamaz deniyor. Buraya ilâvesini tek
lif ettiğim : «Ve kimse dinî inanç ve (kanaat
lerinden dolayı kınanamaz.» ibaresidir. 

Mesele şu; bir lâiklik maddesidir. Son de
rece güzeldir. Kimse dine inanmıyanlara cebir 
yapamaz. Buna mukabil inananlara yapılacak 
tazyik ne oluyor? Mütehassıs heyet doğrudur 
diyor. Bir tarafı kapatırken öbür tarafı acık 
bırakmak doğru olmaz. 
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YILDIZ AHMET — Öbür taraf için de 

doğru. Aleviyim; bektaşiyim diyen de kınana
maz. 

BAŞKAN — Efendim, özgümeş'in teklifi
ni oya sunacağım; kabulll edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, burada 
şöyle bir redaksiyon yapılırsa; ızorlanamaız, 
kimse dinî inaç ve kanaatlerinden dolayı kı
nanamaz. 

BAŞKAN — Kabul edildi. 

V. Bilim ve sanat hürriyeti 
Madde- 21. — Herikes, bilim ve sanatı 

serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yay
ma ve bu alanlarda her türlü araştırma hak
kına sahiptir. 

Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve 
denetimi altında 'serbesttir. 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Dev
let okulları ile erişilmek: istenen seviyeye uy
gun olarak kanunla düzenlenir. 

Çağdaş bîliim ve eğitim esaslarına aykırı 
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 

YILDIZ AHMET — Efendim, çağdaş sis
teme uymıyan okul açılmasın. Fakat, bilim 
esası çağdaşlığa uymaz. Hıristiyan v. s. olur. 

BAŞKAN — Efendim, Yıldız'in teklifini 
kabul edenler... 5. 

Aynen kalmasını kabul edenler... 9. Metnin 
aynen (kalması kabul ^edilmiştir. 

Komisyonum değiştirdiği şekilde kabul edi
len 59 ncu maddeyi okuyoruz. 

•Madde 59. — Seçim veya atanma yoluyla 
kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde 
bulunmaları kamumla düzenlenir. 

KÜÇÜK SAMI — Bu konuşuldu. Getiri
len metin uygum fakat sarahat yok. Bu mad
denin sarih olmasında büyülk fayda vardır. 
Komisyondan sarih olarak getirmelerini rica 
edeceğim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKSOYOĞLU RE
FET — Burada katı ifade kulilıanırsalk bun
dan bekleneni faydayı temin etmek çdk güç 
olacaktır. Çünkü bekçisinden, çöpçüsünden 
nasıl istiyeeeığiz? Şöyle denebilir; 

«Seçim ve atanma yoliyle kamu hizmetle
rine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları 
usulü kanunla düzenlenir» 
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KÜÇÜK SAMİ — Bulunanlar olsun. 
Bu madde için Feyzioğülu şunu yazdırdı, 

okuyayım; 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle 

Bakanlar Kurulunda vazife alanlar bu hizmet
lere giriş çıkışlarında ve kamu hizimetinde bu
lunanlar mal beyanında bulunurlar. Kamu 
hizmetinde bulunanların mal beyanı ve mal 
bildirimi kanunla düzenlenir» 

ERSÜ VEHBÎ — Evvelâ basılı metin aynen 
kalacaktır. Omdan sonra da «yasama ve yü
rütme organımda vazife alanlar bundan istisna 
'edilemez» diyelim. 

BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor mu 
ef emdim ? 

(Katılıyor sesleri) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Ersü'-

ııün teklif inli oya sunuyorum. Kabul 'edenler... 
Etmiyenlier... Kabul edilmiştir efendim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
72 nci maddede 40 yaşımı doldurmuş olanlar 
kaydının kalkması yerinde olacak kanaatin
deyim 

BAŞKAN — Efendim, Muzaffer Beyin tek
lifini oya sunuyorum. Kabul edenler.., 7. Et-
miyenier... 9. Kabul edilmemiştir. 

Madde 80 e geldik efendim. 

e) Üyeliğin düşmesi : 
Madde 80. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir 
suçtan dolayı kesin o'lıarak hüküm 'giymesi, 
çekilmesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmı-
yan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis çalış
malarına izinsiz veya özürsüz ve aralıksız ola
rak bir ay katılmaması, yüzünden üyeliğinim 
düştüğünün kendi Meclisince karara bağlan
ması hallerinde sona ıerer. 

KOKSAL OSMAN — Efendim, hepsi bitti. 
başka bir şey var mı, dediniz de bu arada bende
niz buradaki (ve aralıksız) kelimelerinin kalk
masını istedim. 

10 yıl içinde milletin hüyük ıstırabı milletve
killerinin Meclise devamsızlığındandır. Başbakan 
dahi devam etmedi. Kimse getiremedi onu. Bu 
Anayasa ile milletvekili hak kazanacak, gidecek, 
gezecek istediği gibi, istediği yerde dolaşacak ve 
kimse «Niçin?» diyemiyecek. Burada nedense 
bunu berbat ettik. Onun için «ve aralıksız» keli
melerinin kalkmasını teklif ediyorum. 
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Sonra özürsüz ve izinsiz bu nasıl olur, anlı-

yamadım. 
BAŞKAN — Ve aralıksız, kelimelerinin kalk

masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. (Alkışlar) 

ERSÜ VEHBÎ — Benim de teklifim var. 
ATAKLI MUCİP — Bir de biz teklif yapa

lım. (Yap, sesleri) 
ÇELEBİ EMANULLAH — Ben sosyal ke

limesinin kalkmasını teklif ediyorum. 
ERSÜ VEHBİ — 80 nci maddede bir ay lâfı 

var. Ben bunun yılda bir ay olarak değişmesini 
teklif ediyorum. 

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

ATAKLI MUClP — ikinci maddedeki sos
yal kelimesinin çıkarılmasını teklif ediyorum. 
Milliyetçilik girdikten sonra sosyal kelimesinin 
kalması hatadır. Bu kelimeyle bu Anayasaya 
nasyonal sosyalizm girmiş oluyor. Bunun için 
çıkmalıdır. 

BAŞKAN — Ataklı nasyonal sosyalizmden 
kaçınmak için sosyal kelimesinin çıkarılmasını 
istiyor. Kabul edeni er... 6, kabul etmiyenler... 9. 
Kabul edilmemiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHl — Halk nazarında 
birinci Meclis milletin Meclisi de ikinci Meclis 
milletin Meclisi değil mi intibaı var. Onun için 
her ikisinin başına Cumhuriyet kelimesinin eklen-
meşini teklif ediyorum. 

Halk oyunda da, halkımız cahil, 2 nci Meclis, 
kötü intiba yaratır. Eğer kabul ederseniz,-1 nci 
Meclis, Cumhuriyet Meclisi olsun ve 2 nci Mec
lis de Cumhuriyet Senatosu olsun. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklifi oya sunu
yorum, kabul edenler... 8. Etmiyenler... 8. Ben, 
kabul etmiyenler tarafmdanım, binaenaleyh, ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Şimdi başlangıç. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, biz şöy

le olmasını teklif ediyoruz : 

Başlangıç 
Tarihi boyunca bağımsız yaşamış ve hak Âe 

hürriyetleri için savaşmış olan; 
Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla-

riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Dev
rimini yapan Türk Milleti; 

«Yurtta suılh, Cihanda sulh» ilkesinin Millî 
Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin Ata
türk devrimlerine bağlılığın tam şurruna sahib 
olarak demokratik hukuk devletini; 

insan hak ve hürriyetlerinin millî dayanış
mayı sosyal adalete ferdin ve toplumun huzur ve 
refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına al
mayı mümkün kılacak bütün hukuki ve sosyal 
temelleriyle kurmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu asıl teminatı vatandaşların gönüllerinde 
ve iradelerinde yer aldığı inaneiyle hürriyete, 
adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bek
çiliğine emanet eder. 

BAŞKAN — Efendim, bunu olduğu gibi oya 
sunacağım. Söz istiyen var mı? 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu Anayasa 
gayet güzel. Arkadaşlarımızın hepsinin bütün 
gayretleriyle, himmetleriyle meydana geldi. Be
nim benimsemediğim tek tarafı lisan bakımın
dandır. Pürüzsüz bir lisanla yazılmış olmalıdır. 
Bu bakımdan noksandır. Bu kadar güzel bir 
eseri bir de dilcilere tetkik ettirelim. Asırlarca 
devam etmesini arzu ettiğimiz bu eser böylece 
daha mükemmel bir bale gelsin. Neden iktisadi 
dir de ekenomik değil. Neden içtimaidir de sos
yal değil? Bütün bunların hepsi içinde var. Bi
raz sabredin de bunu tam bir öz Türkçe ile mü
kemmel bir eser haline getirelim. 

AKSOYOĞLU REFET — Dilciler buradaki 
hukuki terimlerin karşılığını tam olarak Anaya
saya koyamazlar. Ve Anayasanın bütün vasıfları 
kaybolur. 

ikincisi; Anayasa madde madde, hattâ keli
meleriyle oya konmuştur. Yenibaştan bir mü
zakere yolu açılmış olur, sonra. 

KAPLAN KADRİ — Ben diyorum ki; mad
deler sarihtir. Niçin iktisadidir de, ekonomik de
ğildir, diyorum. 

BAŞKAN — Kâmil. 
KARAVELtOĞLU KÂMİL — Efendim, ben

ce Anayasamızın günümüzden daha ileri bir ana 
dili var. Temenni ederim, fakat; şimdi bunu 
yeniden elden, gözden geçirmek zaman bakımın
dan da uygun olmaz. Bu teklife katılmıyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu iltibasa 
meydan verecek; kelimeler değişmesin. Bu ke
limeler konuşula gelmiş ve milletin malı olmuş
tur'. 
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ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, benim 

söyliyeeeklerimi arkadaşlar söylediler. Eğer ke
limeler değişecekse bu Anayasanın yeniden mü
zakere edilmesi lâzımdır. Değişen kelimeler tam 
yerini ve anlamına tutuyor mu, tutmuyor mu? 
Bunu da dikkate almak gerekir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Gürsoytrak. 
GÜRSOYTRAK SUPHÎ — Efendim, Yunus 

Emre'nin 11 nci asırda yazdığı eserleri bugün 
de anlıyoruz. Bu bakımdan hukukçulardan ve 
dilcilerden kurulu bir kurul bir kere gözden ge
çirsin bu Anayasayı efendim. 

ERSÜ VEHBİ — Bu husus kabul edilirse iş
ler pek çok uzar. İşleri zamanında bitiremeyiz. 

BAŞKAN — Kaplan'ın teklifini kabul eden
ler..., Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Anayasanın tümünü oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Allah millete hayırlı etsin. (Alkışlar) 
O'KAN SEZAİ — Anayasa yürürlüğe girdik

ten sonra Türk Milletinin çilesi dolmuş olur. 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/109) (S. Sayısı : 43) (1) 

BAŞKAN — iki satırlık bir kanun var; onun 
müzakeresine geçiyoruz. 

Buyurun, Sözcü. 
YURDAKULER MUZAFFER — Millî Sa

vunma Bakanlığının bir teklifi var ; bu teklifte 
Bakanlık; 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin (F) fıkrasının değiştirilmesini 
istiyor; şöyle ki ; eski hükme göre, yaşları 32 
ye kadar olanlar Avrupa'da iseler askere alm-
mıyabilirler. Halbuki son zamanlarda yapılan 
birçok müracaatlar veya birçok ilim adamları 
insan üstü çalışmalarla bâzı üstün seviyelere 
ulaşıyorlar. Meselâ; bugün Avrupa'da bulunan 
bir doktorumuz suni kalb yaparak insan ömrü
nü uzatmaya çalışıyor. Bütün Amerikan gaze
teleri, ölümle mücadele eden insan, insanüstü in
san, diye bahsediyorlar kendisinden. Yine bir fi
zikçimizin, maddenin cazibe kuvvetinden kurta-

(1) 43 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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rılmasa için çalışmaları var. Yine bütün Ameri-

• kan gazeteleri kendisinden bahsediyor bu fizik-
f çimizin. Fakat, yaşı 32 ye geldiği için yurda 
İ dönmek durumunda, zorunda bulunuyorlar bun-
j 1ar. Bu bakımdan, ilgiili yaşm 32 den 36 ya çı

karılmasını tensip buyurursanız bu kanun çıka
cak ve bütün dünyaca nam yapmış olan bu ço
cuklarımız etüdlerini tamamlamış olacaklar, bu
na imkân bulacaklar . 

KAPLAN KADRİ — Efendim, bu işin Mil 
lî Savunmaya değil de Bakanlar Kuruluna ve
rilmesini teklif ediyorum. 

İ ERSÜ VEHBİ — Yapılacak tadilinin tümü
nün okunmasını rica ediyorum. 

(Kanunun tümü yeni şekliyle okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-

tiyen var mı?. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde ek

lenmesine dair Kanun 

Madde 1. — 1111 sayılı. Askerlik Kanununun 
35 nci maddesine aşağıda yazılı (F) fıkrası ek
lenmiştir. 

«F) Yüksek öğrenim mezunlarından mes
leklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten 
sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkla
rı bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik 
veya ilerleme getiren orjinal araştırmalarda bu
lundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tev
sik ve talebedilenlerin askere celp ve şevkleri, 
Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını doldu
runcaya kadar geri bırakabilir.» 

BAŞKAN — Buyurun. 
KAPLAN KADRİ — Ben Bakanlar Kumlu 

I tâbirini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Millî Savunma Vekâleti yerine 

Bakanlar Kurulunu kabul edenler...3. Kabul edil-
I memiştir. 

Maddeyi olduğu gibi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

I «Geçici Madde — Bu kanunun yayımı tari
hinde yaptıkları ilmî araştırmalar sebebiyle dün-

I ya ilim âlemine ve medeniyete faydalı oldukla-
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rı tevsik edilenler bu kanunla eklenen (F) fık
rası hükmünden faydalanırlar.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Bu kanunun 

kanlar Kurulu yürütür. 
hükümlerini Ba-

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşecek başka elimizde kanun yoktur. 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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