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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

izmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'm, Tür 
kiye Büyük Millet Meclisi Adalet Partisi üyele 
rine ve dolayısiyle Meclise yöneltildiğini ifad 
ettiği tehdit mektubu ile ilgili demecine bilg" 
edinildi 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, işçile
rin 3 Mayıs 1962 günü Meclise kadar yürüyüf 
yapmaları ile tezahürü hâd bir seviyeye ula
şan - işsizlik - problemi hakkında genel görüş
me açılmasına dair önergesi okundu, milletvekil
lerinden bâzılarının bu husustaki görüşleriyle 
Hükümet Başkanı ve bâzı üyelerinin cevapları 

dinlenildi. Bu konunun 24 . 5 . 1962 Perşem
be günü saat 15 te tekrar ele alınacağı bildiri
lerek, 

23 . 5 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Doğu - Karadeniz halkının ekmeklik buğ
day dağıtımının verileceği Fisko Birlik Teşkilâ
tının bundan önceki dağıtım işinde suiistimal 
yaptığı hakkındaki söylentilerin doğru olup ol
madığına dair sözlü soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/318) 

Yazth sorular 
1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, Maraş ili hudutları dâhilinde bulunan bir 
gölün kurutulması ile kazanılan araziye bir gö
çebe grupunun yerleşmesine izin verilip verilme
diğine dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/119) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne'nin» Meriç ilçesinde çeltik ekimine 
müsaade edilmemesi sebebine dâir yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/120) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dâhilinde fazla miktarda yetişti* 
rilen ay çiçeğinin hastalıktan kurtarılması için 

alman veya alınması düşünülen bir tedbir olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/121) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlio#lu,« 
nun, Hudut şehri olan Lalapaşa ilçesine asil bir 
kaymakam tâyininin mümkün olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/122) 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Pmarhisar Ortaokulundan iki öğretmene 
mecburi izin veren kaymakam hakkında memu
riyet görevini suiistimalden dolayı bir takibata 
geçilip geçilmediğine dair yazılı soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/123) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, ipsala, Keşan ve Uzunköprü çeltikçileri
ne, çeltik ithali için, T. C. Ziraat Bankası eliyle 
verilmesi kararlaştırılan kredi esaslarında ka
nunsuz bir işlem yapılıp yapılmadığına dair ya* 
zili soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (7/124) 

7. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 1219 
sayılı Kanuna göre yetiştirilen küçük sağlık me-
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muru ve sünnetçilere dair yazılı soru önergesi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/125) i 

8. —• Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
işçi Sigortaları Kurumunun Antalya'da ne za
man teşkilât kurduğuna ve Sağlık Sigortasını 
tatbike başladığına dair yazılı soru önergesi, Ça
lışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/126) 

9. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Bakanlık binasına sığmıyan daireler için ne 
miktar icar ödendiğine ve bütün Bakanlığı içi
ne alacak bir bina yapımının düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/127) 

10. — Hatay Miletvekili Sekip inal'in, istan
bul şehir hatları vapur şereflerinin hangi esas 
ve usullere göre-kiraya verildiğine ve kira mu
kavelelerinin tatbikatı dolayısiyle yargı organ
larına intikal eden dâva bulunup bulunmadığı
na dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/128) 

11. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Ereğli Kömürleri işletmesi tarafın-
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dan kömüre bir zam daha yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/129) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu Belediyesi Elektrik Santrali Ma
kinistinin emniyetçe nezarete alınmış olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, içişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/130) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
1961 - 1962 ekim yılında, Tekirdağ ili çevresin
de kredili veya peşin bedelli olarak satılan sınai 
gübre miktarına ve gelecek ekim yılında bu 
miktarın ne oranda artacağının tahmin edildi
ğine dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/131) 

14. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve ona bağ
lı Tarım kredi kooperatiflerince müstahsıla 
açılan çeşitli kredilerin ödeme tarihlerinin daha 
uzak bir tarihe bırakılmasının mümkün olup ol
madığına dair yazılı soru önergesi, Tarım ve Ti
caret Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/132) 

» • « ^ ı 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya). 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, görüşmelere 
(başlıyoruz. 

Efendim, gündem dışı konuşmak için Eski
şehir Milletvekili C.elâlettin Üzer arkadaşımızın 
hiv istekleri var. Sayın Üzer, ne hakkındadır? 

CELÂLETTlN ÜZER .(Eskişehir) 
lerin konuşması hakkındadır efendim, 

Hatip-

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Üzer, konuş
manız usul hakkında mı? 

CELÂLETTlN ÜZER (Eskişehir) — Evet 
usul hakkındadır. Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, Meclisin açıldığı günden beri bu kutsal 
kürsüyü fuzuli ve boş konuşmaları ile işgal eden 
hatiplerin gövde gösterilerine mütemadiyen şa-
hidolmaktayız. (Alkışlar). 

Sonu gelmiyen yerli yersiz sözlü sorular ha-
zurunu âdeta rahatsız etmektedir. 
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Bu kürsüyü inhisarlarına alan, her mevzuda 

mütehassıs aboneli hatipler, boğucu ve sıkıcı ko
nuşmaları ile memleketin âcil dâvalarına temas 
şöyle dursun; dinlenilmedikl erinin farkına varın
ca iç huzuru bozucu mevzulara temasla alâka top- | 
lamak hevesine kapılarak Meclisin içinde olduğu I 
kadar dışında da üzüntü kaynağı oluyorlar. (Al
kışlar) 

Millet açlık, işsizlik ve itimatsızlık içinde kıv
ranırken, ufak siyasi yatırım peşinde koşmanın 
doğru bir hareket olmıyacağını hepinizin takdir 
edeceğinden eminim. (Alkışlar) ' 

istirhamım sayın hatiplerin bilhassa bugün- | 

1. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Devlet I 
Bakam Turhan Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar I 
kendisine, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Ve- ' 
killik etmesinin kabul edildiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/294) 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhurbaşkanlığından 
gelen bir tezkere var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Devlet Ba- ' 

kanı Turhan Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar ken
disine, Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın Vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Antalya Milletvekili Etem Ağva'nm, \ 
hastalığına binaen üç ay izinli sayılmasına dair J 
Başkanlık tezkeresi (3/295) \ 

ıı 
Genel Kurula ] 

Antalya Milletvekili Etem Ağva'nm, hastalı
ğına binaen, 10. 5.1962 tarihinden itibaren 3 ay 
izinli sayılması Başkanlık Divanının 23.5.1962 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. t 
Millet Meclisi Başkanı I 

Fuad Sirmen I 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Etem 
Ağya'ya hastalığına binaen üç ay izin verilmesi
ni yüksek tasvibinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenlşr,,., Kabul edilmiştir. | 
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lerde partizan zihniyetten âri olması gereken bu 
kürsüyü ancak ve ancak vatan sathında yararlı 
olacak dâvaların müdafaası için işgal etmeleridir. 
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 
cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, ve sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı söz alan arkada
şımızın konuşması, içtüzük hükümlerine göre 
arkadaşlarımızın kürsüde konuşmalarını tahdid-
etmez. Arz ettikleri hususun tamamen kendileri
nin mütalâaları ve görüşlerinden başka bir şey 
olmadığı aşikârdır. 

I 3. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla isin 
alan Antalya Milletvekili Etem Ağva'nm ödene
ğinin verilebilmesinin Genel Kurulun kararına 
bağlı olduğu hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
(3/296) 

I Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle, bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Antalya Milletvekili Etem 
I Ağva'ya ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 197 

nci maddesi gereğince Genel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviplerine arz 
olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — îki aydan fazla mezuniyetlerde 
milletvekillerinin maaşlarının verilebilmesi için, 
Yüksek Heyetinizin tasvibine sunulması tçtüzü-

j ğün ahkâmmdandır. Arkadaşımız sağlık duru-
I mu dolayısiyle 3 ay izin almış olduğuna gövef 
I maaşının verilebilmesi hususunu oylarınıza sunu-
| yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
i IMaliye Komisyonunun bir tezkeresi var, oku

tuyorum. 

4. *~Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet 
Birant ve Manisa Üyesi Refik Vlusoy'un «E?& 

I görev ve aylık ödenekleri» namı altında 1962 
maU yût bütçesinden her hangi bir tediye yapıl
maması hakkındaki kanun teklifinin müzâkeresi
nin geri bırakılması sebebine dâir Maliye Korniş-

I yonu tezkeresi (2/73,3/297) 

3. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi İzzet Bi-
rant ve Manisa Üyesi Refik Ulusoy'un «ek görev 
ve aylık ödenekleri» namı altında 1962 malî yılı 
bütçesinden her hangi bir tediye yapılmaması 
hakkındaki kanun teklifi Maliye Vekâleti ve Per
sonel Dairesi temsilcileri ile teklif sahipleri hu
zurunda tetkik ve müzakere olundu. 

1. Ek görev verilmek veya vekil tâyin olun
mak suretiyle kullanılan kadroların ihdasındaki 
zaruret ve şartlar dışına çıkıldığı, maaş ve ücret 
kadrolarının böylesine kullanılması suretiyle 
Devlet idaresi hizmetkârlarının hiyerarşik man
zumesi içinde eşitliğin, adalet ve ahengin 'bozul
duğu müşahede edilmiştir. 

2. Hazineyi de ızrar eden bu gibi keyfî ve 
indî tasarrufları ortadan kaldırmak ve bu suret
le bütçe lehine giderleri azaltmak maksadı ile ha
zırlanan «1962 Bütçesiyle alınmış bulunan ek gö
rev veya ihtiyaç fazlası münhal kadrolar vâki tâ
yinlerin iptali ve tediyatın istirdadı hakkındaki 
kanun teklifinin» meriyete vaz'ı takdirinde ise 
beklenilen faydadan çok icrayı emrivaki karşısın
da bırakarak hizmetleri felce uğratma gibi vahim 
zararlar tevlidedeceği düşünülmüştür. 

3. Büyük Millet Meclisine ve Cumhuriyet Hü
kümetine hâkim olan reform havası içinde bu işin 
de temelden kavranarak; 

a) Devlet idaresinde partizan zihniyete son 
verecek tedbirlerin alınması, 

b) idarede tasarafsızlığın teatisi, 
c) Dürüst ve ehliyetli memura itimat esası

nın kabul edilmesi ve gereken yetkinin verilmesi, 

d) Memurun sorumluluk yükü ve hizmet 
randımanı nisbetinde maaş haddinin tesbiti. 

Esaslar göz önünde bulundurulmak suretiyle 
memur statülerinde ve kadrolarda gerekli reviz
yonun yapılması zaruri görülmüştür. 

4. Yukarıdaki müşahedeye ve prensiplere uy
gun olarak memur statülerinde, Bakanlıklar ve 
iktisadı Devlet Teşekkülleri teşkilât kanunların
da ve Devlet idaresinde iş bölümü, Jş birliği ve iş 
hacmi yönlerinden kadrolarda DeVlet Personel 
Dairesince revizyon yapılmasına dair Hükümete 
getirilecek tasarıya intizar olunmasına, teklif sa
hiplerinin de muvafakatlariyle işbu tasarının alı-
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konulmasına ve keyfiyetin Yüksek Başkanlığa ar
zına karar verildi. 
Maliye Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Kocaeli Muş 
Cemal Babaç Sait Kutlu 

Sözcü Kâtip 
Aydın • Ağrı 

Nedim Müren ' Nevzat Güngör 
Adana Bolu 

Y. Aktimur K. İnal 
Erzurum Gümüşane 

G, Karaca N. Küçüker 
Manisa Ordu 

Y. Yakut O. N. Hazinedar 

5. — 24 esas, 5/9 sayılı ve 21.5.1962 tarihli ka
rarın dağıtılan nüshalarında M araş Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu'nun muhalefetinin bir hata ese
ri olarak kaydedilmemiş olduğundan keyfiyetin 
Umumi Heyete arzı hususundaki Anayasa Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN —• Efendim, Maliye Komisyonu ra
poru okundu. Komisyonun kendisine muhavvcl 
işi 45 gün zarfında bitirmeye mecbur idi. Ve iki 
arkadaş tarafından yapılan teklifte bu müddet 
zarfında Hükümete verilecek rapor bitirilemedi
ğine göre, esbabı mucibesi ile birlikte bitirememe 
şeklini arz etmiş bulunuyor. Bilgilerinize sunu
lur. 

Efendim, Anayasa Komisyonundan gelen bir 
tezkere var, tadilleri ve hatalarının tashihleriyle 
birlikte okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun karar: 24, Esas: 5/9 sayılı 

ve 21 . 5 . 1962 tarihli kararma Maraş Milletve
kili Kemal Bağcıoğlu (Kâtip) muhalif olduğu 
halde, bu husus Başkanlığınıza takdim edilen 
ve dağıtımı yapılan nüshalarda bir hata eseri 
olarak kaydedilmemiştir. 

Keyfiyetin, komisyon raporunun okunmasın
dan sönce Heyeti Umumiyeye arzına müsaadele
rinizi saygı ile rica ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 
Burhan Apaydın 

6. — Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yar
gılama usulleri hakkındaki Anayasa Komisyonu 
raporunda bâzı baskı hataları olduğundan bun* 

375 
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İarın düzeltilmesini ifade eden Anayasa Komis
yonu tezkeresi 

ÖÂŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargıla

ma usulleri hakkında 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 
sayılı Kanunun 5 nei maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapı
lacak secim hususunda Millet Meclisi kararı ve 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yazısına dair Ko
misyonumuzun 21 Mayıs 1962 tarihli ve karar 
No: 24, Esas No: 5/9 sayılı mütalâasında 'mev
cut baskı hataları aşağıdaki şekilde düzeltilmiş
tir : 
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— Raporun 3 ncü sayfasının 2 nci satırındaki 

«ve»; ve «kurumlardan» kelimeleri arasında «bu» 
kelimesi girecektir. 

— Raporun ayni sayfasının 34 ncü satırında
ki «67» rakamı «87» olarak okunacaktır. 

— Raporun aynı sayfasının 39 ncu satırında
ki «sadece» ve «eski» kelimeleri arasına «mev
cut ve» ibaresi girecektir. 

Arz olunur. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
• - — • ^ 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. (1) 

4. — SEÇİM 

i. — Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye 
seçimi, (1) 

BAŞKAN — Efendim, üç tane önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet Mellisi Başkanlığına 
Millet Meclisince, Anayasa Mahkemesi için 

seçilecek üyeler seçiminin, Anayasa Komisyonu 
raporunun müzakeresinden önce yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Cahit Yılmaz 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasanın 145 nci maddesi gereğince yasa

ma meclislerince seçilecek birer üyenin Hukuk, 
iktisat ve Siyasal Bilimler öğretim Üyeliğinee 
tesbit edilecek adaylar arasından seçilmesi ge
rekmekteydi. 

Muhterem Meclisimiz bunların öğretim üye
leri arasından seçilmesi gerektiğine karar ver
miş fakat bu karar ve yazımıza yanlışlıkla An
kara Üniversitesi Rektörlüğünce cevap verilmiş
tir. 

Halbuki 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince bu yazımızın Seçim Heyeti Başkanlık Di
vanına gönderilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

(1) 159 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesine üniversitelerce göste

rilen adaylar hakkında ki Anayasa Komisyonu 
raporunun müzakeresine diğer üyelerin seçilme
sinden sonra devam edilmesini arz ederim. 

Çorum 
ihsan Tombuş 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili ihsan Tom
buş ve Konya Milletvekili Cahit Yılmaz arka
daşlarımızın, Anayasa Mahkemesine seçilecek 
asıl üyeyi seçtikten sonra, üniversiteden gösteri
len adaylar hakkında konuşalım diye iki teklif
leri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu üniversite
den seçeceğimiz üye meselesini de halledecek 
olursak, o takdirde h?r üç asıl üyeyi de birden 
seçmemiz icabedecektir. Şu farkla ki, üniversite
den seçeceğimiz üyede üçte iki ekseriyet arıya-
cağız. 

Şimdi bu vaziyet dâhilinde önergeleri oyları
nıza sunacağım. 

Ya Anayasa Komisyonunun gönderdiği tez
kere üzerine meseleyi halledelim veyahut iki 
asıl üyeyi seçelim ondan sonra üniversitenin 
gösterdiği üyeleri seçelim. 

önergeleri dinlediniz. Evvelâ iki asıl üyenin 
seçimini yapalım, ondan sonra üniversiteden se
çilecek üyeleri bilâhara seçelim diyorlar, öner
geleri bir daha okutup oylarınıza sunacağım. 

(Konya Milletvekili Cahit Yılmaz'm ve Ço
rum Milletvekili ihsan Tombuş'un önergeleri 
tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergelerin ikisi de aynı mahi

yettedir. önergeleri oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde, Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine 
seçilecek iki üyenin seçimine geçiyoruz. Bun
dan sonra da Anayasa Komisyonunun okunan 
mütalâası üzerine görüşmelere başlıyacağız. Mü
hürlü kâğıtları dağıttırıyorum. Zarfların yapış-
tmlmaması rica olunur. 

Şimdi tasnif heyeti için ad çekiyoruz. 
Orhan Apaydın... Burada. 
Coşkun Kırca... Burada. 
Yusuf Ziya Yücebilgin... Burada. 
Nevzat Güngör... (izinli sesleri) 
Bagıp Gümüşpala... (Yqk sesleri) 
Sabahattin Savacı... (Yok sesleri) 
Hilmi Güldoğan... (Yok, yok sesleri) 
İsmail Ertan... (Yok, yok sesleri) 
Bahri Yazır... Buradalar. 
Ahmet Aydın Bolak... Buradalar. 
Şükrü Yüzbaşıoğlu... Buradalar. 
Tasnif Heyetine seçilen arkadaşların isimle

rini bir daha okuyorum. 
Orhan Apaydın, 
Coşkun Kırca, 
Yusuf Ziya Yücebilgin, 
Bahri Yazır, 
Ahmet Aydın Bolak, 
ve Şükrü Yüzbaşıoğlu. 
Adaylarımızı tekrar okumaya lüzum var mt 

efendim? (Yok, sesleri) (Var, sesleri) 

Peki, efendim, 8 nci turda oy alan adayları 
okutuyorum, 

ismail Hakkı Ketenoğlu 165 
Celâlettin Kurelman 160 
Sait Koksal 103 
ihsan Olgun 33 
Baha Arıkan 15 

. Kesat Bayramoğlu 6 
Nafiz Yamanoğlu 5 
Necmi Osten 3 
Kahraman Koç 1 
Kemal Gökçe 1 
Çekimser 3 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız lütfen iki asıl 
üyeyi dağıtılmış olan kâğıtlara yazsınlar ve zarf
lara koysunlar. Oylamaya Kastamonu'dan baş
lanacaktır. 

23 . 5 .1962 O : 1 
(Kastamonu milletvekillerinden başlamak 

üzere isimler okunarak oylamaya geçildi.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkada

şımız varsa kullansın. Tasnif Komisyonu da yer
lerini alsınlar efendim. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız varsa isti
cal buyursunlar lütfen. Oyunu kullanmıyan ar
kadaş kaldı mı efendim?... Yok... Oylama işle
mi bitmiştir efendim. 

Efendim, tasnif neticesi gelmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkeemesi asıl üyeliği için do

kuzuncu defa yapılan seçime (35.8) üye katıl
mış ve neticede aşağıda adları yazılı olanlar 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Orhan Apaydın 
Üye 

Yusuf Z. Yücebilgin 
Üye 

Ahmet. A. Bolak 

Üye 
Coşkun Kırca 

Üye 
Bahri Yazır 

Üye 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ismail Hakkı Ketenoğlu 222 
Celâlettin Kurelman 
Sait Koksal 
İhsan Olgun 
Baha Arıkan 
Nafiz Yamanoğlu 
Reşat Bayramoğlu 
Necmi Osten 
Kahraman Koç 
Selâhattin Ayanoğlu 
Kemal Gökçe 
Boş pusla 

220 
133 t 
36 
22 
14 
7 
2 
1 
1 
1 
2 

BAŞKAN — Aranılan ekseriyet bulunama
dığı için onuncu tura geçeceğiz. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Usul hak
kında söz istiyorum Reis Bey. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım, dokuzuncu tur bitmiş ve istenilen 
netice hâlâ alınamamıştır. Dokuzuncu turda 
aylarını kullanan bâzı arkadaşlar da dışarı git-
iğine göre, öyle tahmin ediyorum ki, onuncu 
urdan da netice almak mümkün olamıyacak-
' ir. Ancak, Anayasa Mahkemesi üyelerinin ya
rın toplanarak yemin edecekleri ve başkanını 
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seçecekleri bilinmektedir. Bu itibarla kanaa
tim odur ki, biz evvelâ Anayasa Komisyonu
nun üniversitelerden aday gösterilenler hak
kındaki komisyon raporunu müzakere ederek 
foir neticeye bağlarsak hiç olmazsa bu adayı 
seçmiş oluruz. Bu şekilde 15 üyeden müteşek
kil olan Anayasa Mahkemesinin 13 üyesini 
seçtiğimiz takdirde hiç olmazsa 'kendilerine 
başkanlarını seçme imkânlarını vermiş oluruz. 
Çünkü; bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi Baş
kanının 10 oyla seçilmesi iktiza etmektedir. 
önce bu neticeyi istihsal edelim; diğerleri 
üzerinde de, seçimlere devam ederiz. Bu husus
ta bir takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın şifahen izah et
tiği önergeyi oktuyorum. («Karar var» sesleri) 
önergeyi okutturacağız, sonra da tasviplerini
ze sunacağız. Çünkü ortada verilmiş bir öner
ge var. 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
Anayasa üyeliği seçimi için yeni bir tura 

gidilmeden önce Anayasa Komisyonu raporu
nun müzakere ve sonuçlandırılmasını arz ve 
teiklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Reis Bey, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN —.önergenin aleyhinde mi konuş
mak işiyorsunuz eftendim? 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Evet efen
dim. ., •>,%$-' 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Takrir ka-

foul edildiği takdirde seçim tamamlanmadan 
Anayasa Mahkemesine seçilmiş üyeler arasından 
başkan seçimini yapacaklar ki, bu doğru de
ğildir. Olabilir ki, sonradan seçilen bir zat baş
kanlığa daha lâyık olabilir. Binaenaleyh, seçi
min tamamlanması kanaatimce şarttır. Bu i t i - ' 
barla, her şeyden evvel seçimin bugün tamam
lanmasına gayret etmemiz en doğru yol olur. 

Şunu da arz etmek isterim ki, nisabın temin; 
edilebilmesi için az oy almış olanlara, yani ni
sabı tamamlamak imkâni bulunmıyan adaylara 
oy vermeyip de fazla oy alan adaylar arasında1 

arkadaşlar bir tercih yaparlarsa bu takdirde' 
neticeyi daha kolay istihsal etmiş oluruz. Hür-:' 

J metlerimle. (Alkışlar) 

23.5.1962 0 : 1 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Tasnif yapılırken Anayasa Komisyonunun 
raporu üzerindeki görüşmelerin yapılması hak
kında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerin tasnifleri yapılırken Anayasa 

Komisyonu raporu üzerinde müzakerelere de
vam olunmasını arz ve teklif ederiz, 

Denizli îzmir 
Hüdai Oral Arif Ertunga 

Denizli îzmir 
ismail Ertan Necip Mirkelâmoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasnif Heyeti tasnif yaparken Anayasa Ko
misyonu raporu üzerindeki konuşmalarımıza 
devam edeceğiz. Oylarını kullanan arkadaşları
mız salondan ayrılmasınlar. Mühürlü kâğıtları 
dağıttırıyorum. Tasnif Heyeti eski Tasnif He
yetidir. Seçime hangi ilden başlıyacağımızı tes-
'bit etmek için ad çekiyorum : îzmir. 

îsimleri İzmir'den başlamak üzere okutuyo
rum. îsimleri okunan arkadaşlar kürsüdeki se
pete oylarını atsınlar. 

(Reyler toplandı.) 
BAŞKAN — Anayasa Komisyonu raporu 

üzerindeki görüşmelere başlamadan evvel Cum
hurbaşkanlığından gelen iki tezkere vardır, oku
tuyorum. 

7. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren'in dö
nüşüne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Şevket Buladoğlu'nun Vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/298) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren'in dönüşüne 
kadar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Şev
ket Buladoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
;r;

s" * "^ Cemal Gürael 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur; I 

8. — Devlet Bakanlığından çekilen Avni Do-
ğan'ın istifasının kabulü ile Devlet Bakanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın tâyininin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, muvafık görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/299) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanlığından istifa eden Avni Do-

ğan'm istifası kabul edilmiş ve Devlet Bakanlı
ğına Ankara Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın tâyininin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

6. — Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri hakkında 22 Nisan 1962 ta
rihli ve 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliği 
için yapılacak seçim hususunda Millet Meclisi ka
rarı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yazısı ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası (5/9) (1) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu raporu 
üzerindeki konuşmalara başlıyoruz; bu hususta 
oturumun başında okunan bir önerge var, tek
rar okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasanın 145 nci maddesi gereğince yasa

ma meclislerince seçilecek birer üyenin Hukuk, 
İktisat ve Siyasal Bilimler öğretim Üycliğinee 
tesbit edilecek adaylar arasından seçilmesi gerek
mekteydi. I 

Muhterem Meclisimiz bunların öğretim üye- | 
leri arasından seçilmesi gerektiğine karar vermiş 
fakat bu karar yazımıza yanlışlıkla Ankara Üni
versitesi Eektörlüğünce cevap verilmiştir. 

Halbuki 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince bu yazımızın seçim heyeti başkanlık di
vanına gönderilmesini arz ve teklif ederim. I 

İstanbul I 
Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum 
efendim. 

(1) 159 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

23 . 5 .1962 0 : 1 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterom 

arkadaşlarım, bir bakıma huzurunuza gelmiş olan 
bu rapor üzerinde konuşmak fuzuli telâkki edile
bilir; ama; bir bakıma da Büyük Meclisin, Türk 
Parlâmentosunun meseleler üzerinde ne kadar ti
tiz olduğunu göstermesi ve Parlâmentonun almış 
olduğu kararlarda isabetli hareket edilmiş oldu
ğunu ortaya koyması bakımından zaruret vardır. 
Bunun fuzuli olduğu noktasında şu şekilde du
rulur : 

Diğer üyelerin seçimi yapılmıştır, yemin me-
rasimi yaklaşmıştır, binaenaleyh bir an evvel bu 
işi hal ve faslctmeli ve Anayasa Mahkemesi ku
rulmalıdır. Bunun bir an için doğru olduğu zan
nedilir ama gerçekte bu böyle değildir. Çünkü 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin ekseriyeti seçil
diği zaman artık Anayasa Mahkemesi kurulmuş
tur. Nitekim 15 üyesi ve yedek üyeleri seçilmiş 
olduğu halde üyelerinden bâzılarının oldağu 
halde bu üyelerden bâzılarının istifası mevcut 
44 sayılı Kanun ve Anayasanın 145 nci madde
sine göre mümkündür. Bunlar istifa ettikleri tak
dirde ne olacak idiyse bugün açık kalmış üyelik
ler için de aynı şeyleri düşünmek mümkündür. 

Büyük Meclisin Sayın üyeleri, 
önümüzdeki mesele 2 nci Cumhuriyet Anaya

sasının en önemli kuruluşlarından olan Anayasa 
Mahkemesine Anayasamızın 145 nci maddes'ne 
göre seçilecek üyelerden üniversitelerin hukuk, 
iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyeleri tarafın
dan tesbit edilecek açık üyeliklerin üç katı tuta
rında gösterecekleri adayların seçiminden çık
mıştır. 

Mesele şudur : Anayasanın 145 nci maddesi 
meskûttur. Bu adaylar üniversitelerin, hukuk, 
iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyeleri arasın
dan mı seçilmelidir, yoksa bu seçim heyeti tara
fından, fakat isterlerse içlerinden, isterlerse dış
larından serbestçe seçme hakları var mıdır? 

Bu (seçim heyeti) terimini kullanıyorum, 
çünkü, "karşımızda üniversite yoktur. Yalnızca 
üniversitelerin belli bir bölümünün katıldığı bir 
seçmen heyeti vardır. Bu o kadar böyledir d ; 
Ankara Üniversitesi Rektörü bu seçmen heyeti
nin 22 .4 .1962 tarih ve 44 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesine göre yalnızca davetçidir. Bu o kadar 
böyledir ki, bu seçmen heyeti toplandığı zam.ın 
seçimi idare etmek için başkan ve kâtipler seçil
miştir. 
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Evet, sözüme devam ediyorum : Bu seçmen 

iıeyeti 44 sayılı Kanunu tatbik ederken dışardan 
da üye seçilebileceğini kabul etmiştir ve adayla
rın isimlerini bize ve Cumhuriyet Senatosana 
göndermiştir. 

Muhterem arkadaşlar, gerek Cumhuriyet Se
natosu, gerekse muhterem Meclisimiz; uzun ve 
çetin tartışmalardan sonra ve Kurucu Mecliste 
bulunan arkadaşlarımızın açıklamaları ve Kuru
cu Meclis zabıtlarına geçmiş Anayasa Komisyonu 
Sayın Sözcüsü Nurettin Ardıçoğlu arkadaşımızın 
açık beyanları karşısında, adayların kendi arala
rından seçilmiş olması keyfiyetini Anayasanın 
ruhuna aykırı bularak bu yolda işlem yapılmak 
üzere seçmen heyetine iadeye karar vermiş bulun
maktayız. 

Bu heyet yerine Ankara Üniversitesi Rektörü 
tarafından verilen cevapta, kanunun böyle anla
şıldığı ve böyle tatbik edildiği, seçim heyetinde 
tartışmalar yapıldıktan sonra bu yolda karar ve
rildiği bildirilmekte ve ısrar edilmekteydi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu münakaşalar, bi
zim münakaşalarımızdan, tartışmalarımızdan ev
vel yapılmış olan münakaşalardır. Yani, muhte
rem seçim heyeti, gerek Muhterem Senato, gerek 
Muhterem Yüksek Heyetinizin görüşlerini bilme
den evvel vermiş olduğu bir karardır. Bunu tas
rihe lüzum görüyorum. 

Geçeri oturumda gene uzun tartışmalar olmuş 
ve sonuçta meselenin Anayasa Komisyonunda in
celenmesine karar verilmişti. 

Şimdi Anayasa Komisyonu, Üniversite Rek
törlüğünün görüşünün doğru olduğunu, inandı
rıcı hiçbir esbabı mucibe göstermeksizin, Muhte
rem Meclisin muhterem üyeleri tarafından ileri 
sürülen hukuki görüşleri ilmen çürütmeye dahi 
lüzum görmeksizin kabul etmiş bulunmaktadır. 

Anayasa Komisyonunun tasvibine bir muha
lif üyenin Sayın Kemal Bağcıoğlu arkadaşımı
zın muhalefeti ile - mazhar olan üniversite görü
şü usûl ve esas bakımından hatalıdır. 

Usûl bakımından hata : 
Anayasamızın 145 nci maddesi ve 44 sayılı 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna dair Kanu
nun 5 nci maddesine göre, yukarda da bir nebze 
işaret etmiş bulunduğum veçhile, karşımızda üni
versite, üniversite rektörlüğü yoktur. Karşımız
da üniversitenin hukuk ve iktisat fakülteleriyle. 
siyasal bilgiler öğretim üyelerinden kurulmuş 
bir seçim heyeti vardır. 

23 . 5 .1962 O : 1 
5 nci maddeye göre Sayın Ankara Üniversi

tesi Rektörünün bu işteki görevi, bu üyeleri An
kara'ya davet etmekten ibarettir. 

BAŞKAN — Bir dakika Reşit Bey. Bâzı üye
ler oylarını odacılarla göndermektedirler. Bu ha
tanın tekerrür etmemesi rica olunur. Arkadaşla
rımız bizzat kürsüye gelip oylarını kullanacaklar
dır. 

Oyunu kullanmıyan arkadaş var mı? Varsa 
lütfen istical edilsin. 

Devam buyurun. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Elimizde bu

lunan S. Savısı 159 olan Anayasa Komisyonu ra
korunun birinci sayfasına konulmuş olan rektör
lük yazısında aynen şöyle denilmektedir : «Üni
versitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğ
retim üyelerinden mürekkep kurul, ilk yazımız
da da arz ettiğimiz gibi Rektörümüzün daveti ile 
7 . 5 . ' 1962 Pazartesi günü Ankara Hukuk Fakül
tesinde toplanmış ve kendi arasından seçtiği Baş
kanlık Divanının idaresi altında aday seçimleri 
işlemine başlanmıştır.» 

Arkadaşlar, bu heyet üniversite değildir. Top
lanmışlar ve bir başkanlık divanı seçmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, burada açıkça görül
mektedir ki, bu seçmen heyetinin bir başkanlık 
divanı vardır. Başkanlık Divanının seçimi ânın
da, Rektörlüğün bu işteki görevi sona ermiştir. 

Rektörlük Meclisimizin yazısını aldığı zaman 
cevap vermek yetkisine sahip değildir. Sayın 
Rektörlüğün yapacağı bir tek iş vardı, o da, Mec
lisimizin yazısını aldıklarında Seçmen Heyeti 
Başkanlık Divanına vermekten ibaretti. Şu anda 
müzakeremize konu olan cevap, yetkisiz bir ma
kamdan gelmiş olmakla, tartışmalarımızın konu
su olamaz. Evvelemirde Meclisimizin kararının 
yetkili Seçmen Heyeti Başkanlık Divanına gön
derilmesi lâzımdır. Buna dair önergemi sunmuş 
bulunuyorum. Takdir Yüksek Meclisinizindir. 

Yalnız şunu da ifade etmek isterim ki; belki 
bâzı arkadaşlarımız, Rektörlük usulsüz de cevap 
vermiş olsa, nihayet bu seçmen kurulunda cere
yan eden müzakereler nakledilmiştir. Orada bu 
mesele konuşulmuş ve dışardan seçilebileceğine 
karar verilmiştir. Tekrar yazılacak yazı bu mad
di olayları değiştiremez, diye düşünmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin siyasi 
mukadderatına hâkim, kanunları yapmaya ve 
kaldırmaya yetkili, millî egemenliğin temsilcisi 
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olan Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu uzun 
müzakerelerden sonra görüşünü ifade etmiştir : 
«Kendi aralarından aday seçilmelidir. Anayasa
nın ruhu bunu emretmektedir.» 

Bu konuşmalar Meclis zabıtlarmdadır. Bunlar 
yetkili seçim heyeti tarafından elbetteki okuna
cak ve araştırılacaktır. Elbetteki Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin görüşleri üzerinde bu heyet du
racaktır. Bunlar görülmeden, bunlar okunmadan, 
yetkililer tarafından durum bilinmeden, evvelce 
böyle konuşulmuştur diye hareket edileceğini se
çim heyetinde bulunan ilim adamlarından asla 
ummuyorum. Ve ummağa da hakkımız yoktur. 
Bu sebeple de yazımızın yetkililerin eline sunul
masında bir zaruret vardır, inancındayım. 

işin esasına gelince... 
BAŞKAN — Esası sonraya bırakın efendim, 

önerge meselesi vardır onu halledelim. 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, hakikaten bütün kalbimle ina
nıyorum ki, usulsüz :bir iş cereyan etmiştir. 
Üniversitelere sonsuz hürmetim vardır. Zaten 
karşımızda muhatap üniversite değildir. Bu 
bakımdan takririmin kabulü hususunda yar
dımlarınızı diliyorum. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Oylar top
landığına göre, tasnifi yapalım, Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir. Tasnif heyeti lüt
fen yerlerini alsınlar. Buyurun, Coşkun Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım, Ankara Üniversitesi Rektörünün, Millet 
Meclisi Başkanının, kararınız üzerine, bu ka
rarı kendisine tebliğ eden yazısına cevap ver
meye yetkili olup olmadığı hususunu komis
yonda görüşmüş değiliz. Kaldı ki bu görüşme
ye lüzum da yoktu. 

Bizim önümüze, yüksek kararınızla, mü
talâa isteğiyle sunulan mesele şundan ibaretti: 
Yüksek Meclisin kararma iktiran etmiş olan 
bir takrir var. Bir de üniversite rektörünün 
yazısında bahis konusu olan bir tez var. Bu 
iki görüşü Anayasa ve 44 sayılı Kanun hü
kümleri ile mukayese ediniz. Bu hususta bir 
mütalâa veriniz. Biz bunu yaptık ve Ankara 
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üniversitesi Rektörünün bu konuda Millet Mec
lisi Başkanına cevap vermeye yetkili olup ol
madığını incelemedik. Çünkü, böyle bir inceleme 
yapılması bizden talebedilmiş değildi. Kaldı ki 
arkadaşlarım, şu hususa insafla dikkatinizi 
çekmeme müsaade ediniz : 44 sayılı Kanunun 
geçici birinci maddesi bu kanunun neşri tari
hinden itibaren bir ay içinde Anayasa Mahke
mesinin faaliylete geçmesini âmirdir. Bu ka
nun 25 Nisan 1962 günü Resmî Gazete iic Ha
niyle yürürlüğe girmiştir. Yani, Anayasa Mah
kemesinin yemin merasimini bitirip 25 Mayıs 
günü tamamiyle teşekkül etmiş olarak, - 15 
asıl üye ve 4 yedek üyeden teşekkül etmiş ola
rak - şunu istidraden arz edeyim ki, Anayasa 
Mahkemesinin üyeleri seçilmeden, tamamiyle 
teşekkül etmiş olmaz ve başkanını dahi seçe
mez, hiçbir faaliyette bulunamaz. Anayasa 
Mahkemesinin faaliyete geçmesi lâzımdır. 

Şimdi, eğer üniversitenin ihtisas sahibi öğ
retim üyelerinden mürekkep bir kurul üçte 
iki çoğunlukla bir karar almışsa, muhtemel
dir ki, üniversite rektörü, oradaki müzakere
lerin ışığı altında, üçte iki çoğunlukla ılınan 
bir kararın değiştirilmesinin kolay olmıyaca-
ğını düşünmüş ve yeni bir formalite yaratmak
tan kaçınmış olabilir. Bugün bizim bu forma
liteyi yaratmamız, sadece, Yüksek Meclisin, 44 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmüne 
uygun olarak Anayasa Mahkemesinin teşekkül 
edememesi neticesini doğuracak bir karara bile 
bile varması demektir. 

Tekrar ediyorum, mahkeme 15 asıl ve 4 
yedek üyeden teşekkül eder. 44 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi bunu söylüyor. Teşekkül et
tikten sonra istifa gibi sebeplerden dolayı 
boşalma olursa - ki bu da bir mücerrettir -
ancak o zaman yedek üyeler o yeri doldurur. 
Ve, tekrar ediyorum : Anayasa Mahkemesi te
şekkül etmeden başkanlık seçimi dahi yapıla
maz. 

Şu halde, 44 sayılı Kanunun hiç değilse ge
çici 1 nci maddesi hükmünün yerine gelmesi
ni teminen Muhterem Reşit Ülker arkadaşımızın 
takririnin reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — önerge sahibi konuştu. Ko
misyon sözcüsü Sayın Coşkun Kırca konuştu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
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Komisyon raporu esas olmak üzere konuş

malarımıza başlıyoruz. Buyurun Kemal Bağcı-
oğlu. 

KEMAL BAĞCIO&LU (Mu»'4) — Muhte
rem Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargıla
ma Usulleri hakkında 22 Nisan 1962 tarihli ve 
44 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ikinci fık
rası gereğince, Anayasa Mahkemesi üyelikleri 
için yapılacak seçimler hususunda Millet Mecli
si bir karara varmış bulunmaktadır. 44 sayılı 
Kanunun beşinci maddesi gereğince yasama or
ganları tarafından seçilecek olan üyelerden bir 
tanesinin üniversite camiası içinden olması şart
tır. 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, Anayasa
mızın 145 nci maddesine istinaden çıkarılmıştır, 
o maddeye muvazi bir hükmü ihtiva etmekte
dir. Anayasanın 145 nci maddesinde, vakıa sara
haten üniversiteden gösterilecek adayların üni
versite camiası içinden seçileceklerine dair bir 
husus derpiş edilmemiş ise de, 145 nci maddenin 
Kurucu Mecliste kabulü sırasında üniversiteden 
gösterilecek adayların, üniversite camiası için
den seçilmeleri lâzımgeldiği esprisi hâkim olmuş
tur. Bu kerre, 2 nci defa bu mesele konuşulur
ken, Anayasa Komisyonunda yapılan müzakere
lerde hangi maksat ve sebeplerle komisyon ka
rarına muhalif kaldığını huzurlarınızda kısaca 
izaha çalışacağım. 

Arkadaşlar, Anayasamızın 145 nci maddesi 
Kurucu Mecliste kabul edilirken, nasıl Sayın 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü Coşkun Kırca Ko
misyonun fikirlerini savunmuş ise; o tarihte de 
Kurucu Mecliste Anayasa Komisyonu Sözcüsü 
bulunan Nurettin Ardıçoğlu, 145 nci maddenin 
müzakeresi sırasında şu ifadeyi kullanmışlardır; 
Meclis zabıtlarından aynen okuyorum : «... Ay
rıca Reisicumhura 2 kontenjan verilmiş bulun
maktadır. Askerî Yargıtay ve üniversiteleri ko
misyonumuz seçici heyet olarak tesbit etmemiş
tir. Bunlar, ancak adaylarını kendi aralarından 
seçeceklerdir.» 

Muhterem arkadaşlarım, Kurucu Meclisin o 
tarihli celsesinde, Anayasamızın 145 nci madde
sinin müzakeresi sırasında, Anayasayı önce in
ce elekten geçirmiş bulunan Anayasa Komisyo
nunun Sözcüsü, Kurucu Meclisin kürsüsünde bir 
az önce arz ettiğim hususu beyan ve ifade etmiş
lerdir. Yani, üniversitenin kendi arasından aday
larını göstermesinin lâzımgeldiği sarih olarak 
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ifade edilmişti. îşte bu espiri altında Kurucu 
Meclis Anayasayı kabul etmiş ve bir referandum
la Anayasa hükümferma hale gelmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, kalkılıyor 145 nci mad
denin sarahat ifade etmediği, kendi arasından 
seçer ibaresinin bulunmadığı, adayların dışarı
dan da seçilebileceği kamsıyla mesele yanlış bir 
istikamete götürülmek isteniyor. Arkadaşlar da 
eğer 145 nci maddenin esprisi olarak, üniversi
tenin adaylarını kendi içinden seçebilecekleri 
gibi dışından da seçebileceği inancı hâkim olsa 
ve bu espri ile hareket edilse idi, üniversiteye 
aday seçme yetkisi verilmezdi. Zaten yasama 
organları olarak Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi mensupları yapacakları seçimde üniver
sitenin göstereceği adaylar arasından değil, ken
dileri adaylarını serbest tarzda tesbit ederlerdi. 
Halbuki, böyle yapılmamış, Anayasamız tanzim 
ve tedvin edilirken, 145 nci maddenin müzake
resinde Anayasa Mahkemesine seçilecek üyeler 
içinde üniversitede profesörlük yapmış, doçent
lik yapmış, öğretim üyeliği yapmış ve senelerce 
üniversite kürsüsünden ilim savunmuş insanlar
dan birisi bulunsun, esprisiyle hareket edilmiş 
ve yasama organlarınca seçilecek adaylardan 
birisinin üniversite adayları arasından seçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bir an için, madem ki, öyle; o halde Anaya
sanın 145 nci maddesinde sarih olarak üniversi
tenin adaylarını kendi arasından seçeceği ibare
si konmalı idi; madem ki, konmamıştır, öyle ise 
aday tesbitinde bu heyet, serbestçe dışarıdan da 
aday gösterebilir, şeklinde bir soru varidi hatır
dır, arkadaşlar, bu sorunun cevabı gayet basit
tir. Yapmış olduğumuz tetkiklerden öğrenmiş 
bulunuyoruz ki, Kurucu Meclis Anayasayı ted
vin ederken, Anayasa Komisyonunda bu mesele 
söz konusu olmuş, uzun boylu tartışılmıştır. O 
tarihte üniversite tarafından gönderilmiş olan 
Anayasa tasarısının 145 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasında, üniversitenin, kendi arasından aday
ların^ göstereceği ibaresi yer almış idi. 

Komisyonda bu ibare çıkarılmıştır. O ta
rihte komisyonda bulunan arkadaşlarımız sa
rih olarak fikirlerini burada, huzurunuzda ifa
de ettiler. Meselâ; Emin Paksüt, Fethi Çe-
likbaş arkadaşlarımız. Şimdi, Hükümet üyesi-
dirler sarih olarak fikirlerini söylediler ve de
diler ki, «o tarihte, komisyonda, kendi arala
rından seçilir, ibaresi şunun için çıkarıldı : 147 
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ler vardı, üniversite çatısı dışında birçok kıy
metli profesör, doçent ve öğretim üyesi bulu
nuyordu. Bunlar arasında, meselâ; hastalık 
sebebi ile istifa edenler veya tekaüde sevk edil
miş bulunanlar, kendi evlerinin bir odasında 
ilim hayatına devam edenler vardı. Biz bun
ları aday kontenjanının haricinde mi bırakalım? 
Onun için, kendi içinden, tâbirinden sarfına
zar ettik. Aday seçici olan heyete kendi ara
larında tesbit etmek imkâniyle beraber, dışar-
da bulunan kıymetli ilim adamlarını da aday 
gösterme imkânını verelim diye bu ibare çıka
rıldı. Ama bundan maksadımız, aday tesbit 
edecek olan, Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilgi
ler fakülteleri öğretim üyelerinden müteşek
kil Seçici Heyete lâyüsel bir şekilde, öğretim 
üyeliği yapmamış, kürsü işgal etmemiş, do
çentlik yapmamış ve ilimle hiçbir alâkası bulun-
mıyan her hangi bir şahsı seçme yetkisi vermek 
değildi. Ancak ve ancak, üniversite öğretim 
üyeliği yapmış olup da camianın dışında bulu
nan insanları da seçebilsin istedik.» Arkadaşla
rımız burada bu şekilde sarih beyanda bulun
dular. Ve böylece, üç fakülte seçicilerinin mev
zuu yanlış anladığını ve adaylardan bir tane
sini kendi aralarından, iki tanesini bu espri 
hilâfına dışardan seçtiğini gören Yüksek He
yetiniz, üniversitenin göndermiş olduğu üç ada
yın usulsüz olarak gösterildiği neticesine vardı 
ve bir meclis karariyle bu hususu Üniversite Rek
törlüğüne bildirdi. 

Arkadaşlar, Meclisler yasama organları ola
rak kanun yaparlar, Meclisler yasama organ
ları olarak kararlar alırlar. Bu kararlar her 
halde tatbik edilmelidir. Mevcut Anayasamıza 
göre, bu suretle yasama organlarının verdik
leri kararları kontrol ve Anayasaya uygunluk 
veya aykırılık hususunda ancak ve ancak yet
kili bir tek organ tanımıştır ki, bu organ Ana
yasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi dışın
da hiçbir makam veya şahıs, yacama organla
rının; Yüksek Meclisin ve Yüksek Senatonun 
verdiği kararları değiştirmeye yetkili bulunma
dığı için, bu kararlara ittiba zorunda bulundu
ğu için ve bu memlekette Anayasaya uygun ve 
parlmenter rejimin yaşatılması inancı ile gelmiş 
bulunduğumuza göre, bunu hepimizin savuna
cağında hiç şek ve şüphe görmüyorum. 

Arkadaşlar, mesele o derece girift görül
mektedir ki, arkadaşlarımızdan bâzıları tara-
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fmdan, Meclisler tefsir yapamaz, teşriî tef
sir Meclislerin elinden alınmıştır, bu yetki Mec
lislere tanınmamıştır; Anayasaya göre Meclis
ler teşriî tefsir yapamaz şeklinde bir fikir savu
nuldu ve dendi ki, Meclis olarak biz Anaya
samızın 145 nci maddesini tefsire yetkili de
ğiliz. Arkadaşlarım, vakaa Meclis teşriî tef
sir yapamaz ama, Anayasamızın bir maddesi
nin hangi şekilde anlaşılması lâzımgeldiğine ev
velâ bizim karar vermemiz; eğer bu kararımız
da yanılmışsak bizi ancak Anayasa Mahkemesi
nin ikaz etmesi kadar tabiî bir usul de bulun
madığını her halde arkadaşlarım kabul edecekler
dir. 

Şimdi arkadaşlarım, yine o tarihte Kuru
cu Mecliste 145 nci maddenin müzakeresi esna
sında cereyan etmiş konuşmalardan bâzı pasaj
ları müsaadenizle okuyayım. 

Meselâ, o tarihte Kurucu Mecliste Ana
yasa Komisyonu Sözcülüğünü yapmış olan Nu
rettin Ardıçoğlu arkadaşımız bakınız biraz ev
vel okuduğum pasajdan sonra devamla ne di
yor : «Kaldı ki, siyasi organın ve 7 kişi seçen 
Meclisler ve Cumhurbaşkanı yapacakları seçim
lerde serbest değildirler. Hâkim niteliğine sa
hip kimselerden, üniversitenin göstereceği aday
lardan ve Askerî Yargıtayın göstereceği aday
lar arasından seçimlerini yapmakla mükellef
tirler.» Demek ki, Anayasa Komisyonunun Ku
rucu Meclisteki sözcüsü, Anayasanın kabulü 
sırasında 145 nci maddenin esprisini savunarak 
demek istiyor ki, adaylarda bâzı nitelikler ara
nacak. Bir kısmı üniversite camiasından olacak, 
bir kısmı Askerî Yargıtay üyeleri arasından ola
cak. 

Şimdi arkadaşlar, muhalif görüşte bulunan 
arkadaşların ve Anayasa Komisyonunun şimdiki 
kararı kanaatimce tamamen Anayasanın bu esp
risine aykırı düşmektedir. Zaten, Anayasa Ko
misyonu 8 - 9 kişilik bir ekseriyetle bu kararı al
mış bulunmaktadır. Sonra, bu komisyon üyeleri 
dışında kalan diğer komisyon üyesi arkadaşların 
da benim kanaatimde olduğunu yaptığım temas
larla öğrendim. Ama onlar komisyon çalışmala
rına gelmediler ve böylece komisyon kararı ola
rak bu karar çıktı. Gayet tabiî olarak takdir Yük
sek Heyetinizindir. Ama, 44 sayılı Kanunun mu
vakkat 4 ncü maddesinde gösterilen şekilde Ana
yasa Mahkemesinin kurulması tarihine kadar, 
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bu kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Askerî Yar
gıtay tarafından gösterilen üç adayın, Askerî 
Yargı tayın adlî üyeleriyle başsavcısı arasından 
Askerî Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçile
ceği sarih bir şekilde ifade edilmiş bulunmakta
dır. 

Arkadaşlarım, bu kanunu Anayasa Mahkeme
sinin teşkiline dair olan bir kanun olarak biz çı
kardık, Yüksek Heyetiniz kabul etti. Yüksek He
yetinizin kabul ettiği kanunun şu hükmü durur
ken Anayasamızın 145 nci maddesinde sarahat 
Vardır diye, sarahatin bulunduğu yerde başka bir 
(hususa itibar olunmaz fikrine itibar edilmektedir. 
145 nci maddenin birinci fıkrasında Anayasa 
(Mahkemesine gönderilecek olan üyelerden birisi
nin yine Askerî Yargıtay Kurulu tarafından se
çileceği ibaresi vardır, fakat kendi arasından se
çileceğine dair bir ibare yoktur. O halde niçin 
bunları bağlıyoruz da üniversiteye geniş yetki 
tanıyoruz? Bunun için hiçbir sebep yoktur, öyle 
ise aynı espri içinde bu üyenin de üniversite ca
miasından gelmesini sağlamak üzere üç tane ada
yın üniversite âzasından olmasını sağlıyacak bir 
karara yani maddenin bu şekilde anlaşılmasına 
karar vermeliyiz. 

Arkadaşlar; Yüksek Heyetiniz, bu meselede 
karaca' varmıştır. Simdi mesele, üniversite rek
törlüğünün hevetinizin kararının 145 nci madde
ye avkırı olduğu şeklindeki düşüncesiyle tekrar 
(huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

îste bu safhada Cumhuriyet Senatosu vermiş 
olduğu kadardan varn-pperek cok az bîr ekseri v.>t-
le, bir arkadaşımın ifadesine göre. iki ov fazla bir 
ek^e^Vet^e vine bir arkadaşımın ifadesine gör'1 A 

oy fa/da bir ekserivetle bu karardan rücu etmiş 
ve üniversite rektörlüğünün yazısının bunun ru
huna daha uvgun olduğunu kabul etmiştir, a r 
kadaşlar, övle veva bövle, fakat bunun bir de 
psikoloiîk tesiri vardır. O da bu memlekette par
lâmentonun havsiyeti meselesidir. Ben muhterem 
üniversite camiasına son derece hürmet eden bir 
arkadaşınızım. Orada bizi yetişi iren profesörler. 
hocalar, kıvmetü ilim adamları vardır. Üniver
site büvük bir ilim merkezidir. H'cbir zaman ve 
hiçbir şekilde buncan sünhe edilmemelidir, ^n-
cak üniversitenin Yüksek Meclisin ıVerin'le. Yük
sek Mebizinizin aldırı kararların dışında bir ka
naati belirtmek istersek; havır sen do^ru düşün 
mnvorsun, sen Anavasa Mahkemesini do<mı an
lamıyorsun; ben böyle anlıyorum şeklinde bir ya

zı ile almış olduğumuz kararları kabul ederse, bu 
benim kanaatimce parlâmentonun haysiyetine 
Tölge düşürür gibi anlaşılabilir arkadaşlar. Bir 
an için 145 nci maddenin böyle olmayıp da, dı
şardan aday gösterilmesi esprisinin yazıldığını 
kabul edelim. Bizim seçeceğimiz üyelerin üç, faz
lasını aday göstermek üzere üniversite camiası
na bırakıyoruz. Bunun mucip sebebi nedir? Hiç
bir arkadaş kesin bir kanaat izhar etmedi, yerin
de düşünelim, esbabı mucibede sarahat vardır ar
kadaşlar. Kendi içinden olmıyacağı yolunda sa
rahat vardır. Kendi içinden bulunacağı yolunda 
sarahat yoktur. Sarahat olduğu yolundaki müta
lâalar abesle iştigal etmektir arkadaşlar. Anaya
samızın çıkardığı kıymetli bir organ olan Ana-
vasa Mahkemesinin kuruluş esbabı mucibesinde 
mükemmel hükümler vardır. Çıkarılan bu hü
kümlere muvazi hükümler çıkarılması ve 145 nci 
maddenin hükmüne mütenazır bir hüküm tesis 
etmiştir. 

Arkadaşlar; burada bir nüans yok değildir. 
\navasarmz ve 44 sayılı Kanun diyor ki: Sen se
keceksin ama, bir tanesini Askerî Yargıtaydan, 
bir tanesini üniversiteden seçeceksin. Çünkü Ana-
vaıa Mahkemesinde nasıl bir hukukçu bulunu-
vorsa bir ilim ada*mı da bulunsun isteniyor... 

Arkadaşlar; bir Anayasa meselesi münakaşa 
edildiği zaman şu profesör şöyle dedi, bu profe
sör böyle dedi diye neşriyat devam edip gider. O 
halde en salahiyetli bir organdır. Niçin bir pro
fesörün girmesine mâni oluyoruz? Niçin bir pro
fesörü aday göstermesi ve seçmemiz mümkün 
'ken, Anayasanın hakiki mânası bu iken, dışardan 
aday göstermelerine razı oluyoruz? 

Arkadaşlar, verdiğiniz karar Anayasaya uy
gundur. Bu kararı iade eden Üniversite Rektörü 
vanılmaktadır. Seç:ci heyet başka, fakat bizim 
aldığımız kararı âdeta yüzümüze çarpar gibi ia-
le eden makam başkadır. Bu iki makam arasın
da, birçok arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gi-
bi çok fark vardır. Seçici Heyet Hukuk Fakültesi, 
İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler öğretim üye-
1 erinden mürekkep olarak bir zatı tesbit eden bir 
heyettir. Bunun Başkanlık Divanı vardır. Baş
kanlık Divanı oturmuş Anayasanın 145 nci mad-
'deri, 44 sayılı Kanunun 45 nci maddesini uzun 
boylu müzakere etmiş ve bir karar ile 3 tane aday 
tesbit etmiş. Biz diyoruz ki, hayır, kendi içiniz
den seçeceksiniz ve netice olarak bunu geri gön
deriyoruz. Bu heyetin gösterdiği, yani Seçici He-
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yetin gösterdiği adaylar hakkında Üniversite Rek
törlüğü, hayır diyor ve Millet Meclisinin kararı 
Meclise iade ediliyor. Arkadaşlar böyle bir şey 
olamaz. Bu memlekette Parlâmento rejiminin hay
siyetinin, bu memlekette Meclislerin, yasama or
ganlarının haysiyetinin korunması, en birinci şart 
olarak korunması icabeden hususlardandır. Ma
ruzatım bundan ibarettir, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 

Muhterem Başkan, Millet Meclisinin değerli üye
leri, arkadaşlarım; 

Bendeniz, benden evvel konuşan arkadaşımız 
Sayın Kemal Bağcıoğlu'nun görüşlerine iştirak 
etmiyorum. Bu açıdan kanaatlerimi arz etmeye 
çalışacağım. Yalnız, üzülerek ifade edeyim ki. 
meselenin evvelâ hissî cephesi üzerinde durmak 
mecburiyet i ndey i m. 

Arkadaşlar, Üniversite Rektörünün kararının 
Millet Meclisi kararına uymasını, benden evve1 

konuşan arkadaşım Meclisin haysiyetine tecavü? 
eder mahiyette gördüler. Bu doğru değildir ve 
doğru bir görüş de değildir arkadaşlar. Hans-; 

kurul olursa olsun, ister Millet Meclisi, ister üni
versitenin; hakikat hanesinde ise ona tâbi olu
nur. Bizler burada hükümleri kabul etmek. 
sistemleri kabul etmek mecburiyetin olduğumuza 
göre evvelâ, bunu bir haysiyet meselesi olarak 
görmek do^ru olmaz. Meseleyi ben sadece kuru 
hukuk yönünden ele alacağım. 

Malûmları olduğu üzere, Anayasamız, teşriî 
tefsir müessesesini kaldırmıştır. Millet Mecl*sinir 
almış olduğu karar teşriî tefs:r mahiyetinde de
ğildir. Binaenaleyh, ün ;vers ;te bu karara uymak 
zorunda olmamalıdır. Nitekim Cumhuriyet Se 
natosu da evvelce Millet Mpclis:nin görüsünü ka
bul etmiş, sondadan bu görüşten avrılmıştır. H*1 

feövle olunca Üniversite hangi görüşe uyacaktır? 
Millet Meclisinin görüş ve kanaatine mi, yoks° 
Cumhuriyet Senatosunun görüş ve kanaatine mi^ 
İkisine de uymak mecburiyeti yoktur. Hakikate 
uymak lâzımdır. Bu bakımdan üniversite bövlp 
(hareket etmiştir. Bunu yaparken de Meclisin yük
sek haysiyetiyle ilgili her hangi bir hususa dair 
beyanda bulunmamıştır. 

ıSaym arkadaşlarım; Mecelle'den hukukumuza 
intikal etnrş bir kaide vardır: «Sarahat olan yer
de delâlete itibar olunamaz.» Bu kaide bugün de 
yaşamaktadır. 
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Kemal Bağcıoğlu arkadaşımızın kanaatleri hi

lâfına biz bu hususlarda sarahat olduğu kanısın
dayız. Şöyle ki : 145 nci madde Anayasa Mah
kemesi üyeliklerinin seçimi usulüne mütedair
dir. Bu madde aynen şöyle demektedir : 
«Anayasa Mahkemesi, 15 asıl ve 5 yedek üye
den kuruludur. Asıl üyelerden dördü Yargı
tay, üçü Danıştay Genel Kurullarınca kendi 
Başkan ve üyeleriyle Başsavcı ve Başkanun-
sözcüsü arasından üye tamsayılarının salt ço
ğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye, Sa
yıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üye
leri arasından aynı usulle seçilir. Millet Mec
lisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. 
Cumhurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cumhur
başkanı, bu üyelerden birini, Askerî Yargıtay 
Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile ve gizli oyla göstereceği üç aday ara
sından seçer. Anayasa Mahkemesi, kendi üye
leri arasından, gizli oyla ve üçte iki çoğun-
^kla , dört yıl için, bir Başkan ve bir Başkan-
vekili seçer; yeniden seçilmek caizdir. 

Yasama meclisleri, bu seçimleri, Türkiye 
^üyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye 
tamsayılarının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli 
oyla yaparlar. îlk iki oylamada bu çoğunluk 
sağlanamazsa salt çoğunlukla yetinilir. 

Yasama meclislerince seçilecek üyelerden 
birer kişinin, üniversitelerin hukuk, iktisat 
ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin birlikte 
"oplanarak, açık üyeliklerin üç katı tutarında 
ve gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından 
olması gereklidir.» denilmektedir. Yani, bura-
la hukuk, iktisat ve siyasal bilgiler fakültele
ri öğretim üyelerinin kendi aralarından seçilir 
tâbiri yoktur. Aynı maddenin birinci, ikinci, 
riçüncü fıkralarında Denıştaydan, Ya'rgıtay-
lan seçilecek üyeler için kendi aralarından 
tâbirini kullanan kanun dozunun üniversite
nin göstereceği adaylar için kendi arasından 
tâbirinin kullanamamasında bir kasdı mahsus 
aramak icabeder. Bu kasdı mahsusu, bu sara
hat karşısında kendi arasından seçilmesi mec
buriyetini tahmil etmemek: mânasını tazammun 
eder. 

Arkadaşlar, deniyor ki, tasarının ilk şev
kinde kendi arasından tâbiri varmış, sonradan 
çıkarılmış. Esbabı mucibe de şu : Üniversite 
camiasından şu veya bu sebeple ayrılmış 147 
öğretim üyesi arasından, Anayasa Mahkemesi-
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ne üye seçtirmek için. Şu esbabı mucibe gös
teriyor ki, kanun vâzıı, üniversite dışından 
Anayasa Mahkemesine aday seçebilme hakkını 
üniversitelere vermiştir. 

İkinci olarak, arkadaşımız buyurdular ki, 
Askerî Yargıtaydan seçilecek üye için, «kendi 
arasından» tâbiri olmadığı halde kendi arasın
dan seçme mecburiyeti Anayasamızca derpiş 
olunmuştur. Askerî Yargıtay, yeni Anayasaya 
göre henüz teşekkül etmiş değildir. Bir geçici 
madde ile mesele halledilmiştir. Bu, meselemi
ze ıbir emsal olamaz. 

Meselenin kuru hukuk yönünden izahını 
kabiliyetim nisbetiııde yapmaya ve meseleyi 
halle çalıştım. Anayasa Komisyonu olarak ka
naatimiz şudur : Üniversitenin görüşü yerinde
dir. Bu 'bir haysiyet meselesi telâkki edilme
melidir. Yine şu kanıdayım ki, hakikati tes-
bit eden 'bu müessesenin haysiyeti hürmete lâ
yıktır. Binaenaleyh, Yüksek Meclis bunu 
haysiyet 'meselesi telâkki etmemelidir. Haki
kati teshit etmekte cesaret ve belagat gösteril
melidir. Bunun gösterileceğinden de emin bu
lunmaktayım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar, tekrar huzurunuza çıktığım 
için cidden özür dilerim. Ama bu vazifeyi ifa 
etmek icabediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımız Sayın 
Kemal Bağcıoğiu'nun söylediğine aynen işti
rak ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim 
k i ; biz burada meseleyi ister müspet, ister 
menfi bir karara bağlıyalım, hu sözlerimizin 
Meclis zabıtlarına geçmiş olması, ileride Par
lâmentomuz (bakımından ve Anayasa Mahke
mesi tatbiaktı bakımından mutlak surette bir 
fayda sağlıyacaktır. 

Şimdi ortada bir söz var. Maddede bir açıklık 
varmış. Açıklık olduğu için tefsire gidiletnezmiş. 
Arkadaşlar; maddede açıklık olmadığı içindir ki; 
parlâmentonun iki kanadı, ikişer defa asgari üçer 
saat bu mesele ile meşgul olmuştur. Yani o kadar 
çetrefil ve müphemlik vardır ki, bu meyele ile bu 
kadar meşgul olunmuştur. Hakikaten maddede . 
hir boş taraf vardır. Şimdi bu boşluğu tefsir et
mek lâzımgelir. Bâzı arkadaşlar diyorlar ki, teş
riî tefsir kalkmıştır. Evet, ama; tefsirin çeşidi 
yalnız teşriî tefsir değildir ki... Ayrıca ilmî ve 
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adlî tefsir vardır. Büyük Millet Meclisi, ilmî, 
doktrinci ve bir maddenin tatbiki bakımından tef
sir yapmaktadır. Şimdi, burada bu boşluğu dol
durmak için neye bakacağız? Bu bakacağımız 
şeyler, ilim adamlarının ve doktrinin kabul-etmiş 
olduğu hususlardır. Esbabı mucibeye bakacağız, 
kanunun sevk ediliş ve komisyonlardan geçiş şek
line bakacağız, eğer söylemişse komisyon sözcü
sünün görüşüne ve bir de Meclis zabıtlarına ba
kacağız ve sonra bu müesseseden Anayasanın b?k-
lcdiği menfaata bakacağız. Bu ilmî tefsirin bü
tün şartlarında mündemiçtir. Kısaca bu mesele 
bizim Anayasamızda yer almış, diğer anayasalar
da bulunmıyan orijinal bir hükümdür. Bunun 
menşei İstanbul Üniversitesi tasarısının 171 nci 
maddesidir arkadaşlar. Orada, Anayasa Mahke
mesi 15 üyesinden 4 üyesinin senatolarca, üniver
siteler senatoları umumi heyeti tarafından; fakat 
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve ' 
İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden olmak şar-
tiyle, seçilmesini şart koşmuştur. Bu tasarı yapıl
dığı zaman 147 1er meselesi diye bir mesele yok
tu. Ama bu tasarı Kurucu Meclise'geldiği zaman 
ortaya, Biıyiik Meclisimizin hal ve fasletmiş ol
duğu, 147 ler meselesi çıkmıştır. O zamanki ko
misyon sözcüleri ifade buyurdular ve Senatoda
ki müzakereleri bendeniz takibettim. Orada da 
Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu üyeleri de, 
meselâ Hazım Dağlı Bey de, ifade ettiler ki : 
«Biz komisyonda bu maddeye öyle bir espri ver
dik ki, bunların arasına seçim yapılırken dışar-
da kalmış üniversite öğretim üyeliği hakkını kay
betmiş olan, güzide 147 lerdcn bâzılarını alabile
lim.» W\ov (arasından) kelimesi mevcudolsaydı 
147 lerin de girmesine imkân yoktu. Bunu ora
dan çıkarmışlar, güzel, iyi ve Anayasanın ruhu
na uygundur diye ve boşluğu doldurmak için koy
muşlardır. Nurettin Ardıçoğlu arkadaşımızın 
zapta (*M'im ve benim okuyamadığım, fakat muh
telif arkadaşlarımın okumuş bulundukları konuş
ması da böyledir. Aralarında seçilecektir denir
ken bu (arasından) kelimesi, Öğretim üyesi ola
rak savılmamış olmakla beraber, ilmî vasıfları 
bu niteliği taşıyan kimseler arasından, mânasını 
taşır. Tarihî gelişi budur. • 

Bendeniz garip bir durumla karşıkarşıya k.ü-
dım. Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Komisyo
nu Sözcüsü veya diğer komisyonların sözcüleri 
komisyonları adına konuşurlar. Meclisin resmî 
bir rüknüdür. Onun söylediği söz, komisyonun 
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umumi düşüncesinin ifadesidir. Biz kanun adam
larının bir vasfımız da budur. Buraya gelmeden 
evvel mesleğimiz kanun adamı idi. Mahkemelerde 
hakkı müdafaa ederken, çok zamanlar, kanun 
sözcülerinin Meclisteki beyanlarına dayanmışız-
dır ve dâvaları kazanmazdır. 

Şimdi, öyle bir durumla karşılaşıyoruz ki; 
«ger, Muhterem Meclisiniz Coşkun Kırca arka
daşımızın söylediği «Komisyon sözcüsü sürçü li
san etmiştir» diye bir esası kabul ettiği takdirde 
bundan sonra komisyon sözcülerinin sözlerine iti
bar etmeye lüzum kalmıyacaktır. Demek olur ki, 
bu sözler, ilmî değeri olmayan, gayriciddî, ica
bında dayanılmıyacak gayrivâzıh sözlerdir... Bi
naenaleyh, ben bugün Muhterem Meclisin bu nok
tada karar vermekte olduğuna da kaaniim. Eğer 
aksine bir karar verilirse, bundan sonra sözcüle
rin sözlerine itibar edilmiyecek, onlarda bizim 
kadar söz sahibi olacaklardır. Bunların söylediği 
sözlerde her hangi bir üyenin söylediği sözler gi
bi o c a k t ı r . Bir yanılma var. Kurucu Meclis 
üveleri içerisinde bâzı arkadaşlarımız arasından 
kelimesinin metne ithalini düşündüler. Fakat 
Nurettin Ardıcoğlu, komisyon adına açıkça, efen
dim, kendi aralarından seçecektir, şeklindeki be
yanatı karşısında, komisyon sözcüsü resmî olan 
bir insandır, bu sözü söyledi diye tekliflerini 
yanmaktan vazgeçmişlerdir. Ben dahi şimdiye 
kadar komisyon sözcüsünün beyanatı üzerine 
'•böyle tekliflerden vazgecmişimdir. 

Bmaenaleyh, iş yanlışlığa sevk edilir arkadaş
lar. Netice olarak Kemal Bağcıoglu arkadaşımı
zın fikrine tamamen iştirak ediyorum. Büyük 
Meclisimiz ilmî havsiyetiyle; haysiyetlerin çeşit
leri vardır, maddî haysiyetimiz vardır, yasama 
haysiyetimiz vardır, gerek buradaki müzakerele
ri, gerek Senatodaki müzakereleri biz, yasama 
havsiyet:mize uvguıı, üstün müzakereler olarak 
selâmlıyoruz. Hürmetlerimle arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komisyon 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kırca, iki arkadaş daha 

var. Müsaade buyurunuz, onlardan sonra komis
yonun mütalâasını söylersiniz. 

Sayın Talât Asal, buyurun. 
TALÂT ASAL (Erlime) — Değerli arkadaş

larım; Bağcıoglu arkadaşım ve Reşit Ülker arka
daşım konuşmamış bulunsalardı konuşmıyacak-
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tim. Şimdi, tefsir meselesinden bahis buyuruyor
lar; Her şeyden evvel bu meseleyi halledebilmek 
için, zannımca tefsirin, yeni Anayasa tarafından 
niçin kabul edilmemiş bulunduğunu düşünmek 
icabeder. Mevcut Anayasamızın tedvin tarzına ve 
kabul etmiş bulunduğu esaslara göre, tefsir yetki
si, teşriî organda bulunmaması iktiza etmektedir. 
Binaenaleyh, meseleyi bu açıdan ileriye götürmek 
ve 145 nci maddeyi de yeniden tahlile tâbi tut
mak iktiza eder. 

Nitekim, Reşit Ülker arkadaşımız ifade bu
yurdular, teşriî tefsir, ilmî tefsir ve adlî tefsir 
vardır. Bugün teşriî tefsiri Anayasa kabul etme
miş bulunduğu aa göre, tatbikatçı kanunu ne tarz
da anlamaktadır, diye düşünmek iktiza eder. 
Tatbikatçı, 145 nci maddenin tâyin etmiş olduğu 
organdır. Tatbikatçı, 145 nci maddenin, Reşit Ül
ker ve Bağcıoglu arkadaşımın izah buyurdukları
nın aksine anlamaktadır. Binaenaleyh, teşriî or
ganın, tatbikatçının bu anlayışına karşı harekette 
bulunmasına, benim anlayışıma göre, imkân yok
tur ve yetkisi yoktur. 

Nurettin Ardıcoğlu arkadaşımızın, kanunun 
müzakeresi sırasında, ifade buyurmuş oldukları 
husus, ifade etmiş olmalarına rağmen, 145 nci mad
deye intikal ettirilmemiştir. Eğer vazıı kanun, 
Nurettin Ardıcoğlu arkadaşımız Komisyon Sözcü
sünün fikrinde olmuş bulunsaydı, kanunun met
nine bu görüşü geçirmiş bulunacaktı. Meseleyi bu 
bakımdan düşünmek iktiza eder kanısındayım. 

Emin Paksüt ve Fethi Çelikbaş Beyefendiler, 
147 1er meselesinin düşünülmüş olmasını ileri sü
rerek bu espri içinde vaziyeti izaha çalışıyorlar. 
147 1er bahis mevzuu iken, yani üniversitenin dı
şından kimseleri seçmek imkânı 145 nci maddeye 
bu maksatla konulduğunu, 147 1er meselesi orta
dan kalktıktan sonra, bu hükmü bırakıp başka 
bir espri içinde bunu izah etmeye, düşünmeye 
imkân var mıdır? Bu bakımdan arkadaşlar kanu
ni tatbikatları hususileştirmiş oluruz. Kanuni tat
bikatları hususileştirmeyi yasama organına ge
tirirsek iyi neticeler istihsal edilmemiş olur. 147 
ler varken böyle tatbik edelim, 147 1er meselesi 
kalktıktan sonra şöyle tatbik edelim diye düşün
meye imkân yoktur. , 

Kemal Bağcıoglu arkadaşımızın ifade ettiği gi
bi, 147 ler meselesinin düşünülmüş bulunması, 
145 nci maddeyi kendi anladıkları mânanın ter
sinden anlaşılması için kâfi ve vâki bir sebeptir. 
Nitelik üzerinde durdular. Bence, 145 nci madde 
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zaten seçilecek şahsın niteliğini tâyin etmiş bulu* 
nuyor. Üniversiteye öyle bir hak tanıyor ki, bu 
memleketin bünyesinde yetişmiş, ilmî bakımdan 
tam mânasiyle olgunlaşmış, tatbikatı kavramış 
kimseleri seçme hakkına sahip ediliyor. Arkadaş
larım; bunun üzerinde bilhassa durmak lâzımdır. 
Gerek yasama organları, gerek 145 nci maddenin 
veyahut da 44 sayılı Kanunun düşünceleri ve im
kânları dışında, o nevi kimseler memleketin için
de bulunabilirler ki, onları ilmî hüviyeti haiz -or
gan teşhis etmiş vaziyettedir. Nitekim 147 1er 
meselesi bundan dolayı örnek gösteriliyor. îşte 
bugün üniversite bu kişileri teşhis etmiş ve Yük
sek Heyetinize takdim etmiş bulunmaktadır. 

öğret :m üyesi meselesi üzerinde de durdular. 
Burada, seçim neticelerine tesir icra etmesi mâ
nasını taşıdığı için, isimden bahsetmiyeceğim, 
Üniversitenin seçmiş olduğu şahıslar arasında 
öğret'm üyeliği yapmış ve tatbikatın içerisinde bu
lunmuş kişiler mevcuttur. 147 1er derecesinde 
bugün seçm"ş bulunduğu kişiler değer sahibi de
ğiller midir ki, 147 ler mevcudolduğu zaman bu 
yola gidecektik de şimdi gidilmiyecek? Bu şekilde 
bir tatbikatın yasama organı hayatına intikal et
tirilmesinde isabet olmıyaeağı kanaatindeyim. 

~ Bir tâbiri, Bağcıoğlu arkadaşım kullandılar. 
Müsaade buyururlarsa, bu nevi tâbirleri kullan
mamakta dikkatli hareket etmemiz lâzım gelir. 
Nasıl Yasama Organları bu memleketin demokra
tik nizamında, müstesna bir mevki işgal ediyor
larsa, Üniversite ve mümasili organlar da demok
ratik müesseselerin teminatlarıdır. Demokratik 
müesseselerin teminatı tarafından alınmış olan 
bir kararı, «Yasama Organının yüzüne çarpmak» 
diye vasıflandırmaya imkân olamaz arkadaşlar. 
Bir demokrasiyi koruyucu müessesenin, almış ol
duğu kararı teemmül etmek ve yanlış hesabın 
Bağdat'tan dönmesinin imkân dâhilinde bulundu
ğunu kafalarımızda işlemek mümkündür. 

Tatbikatçı diyor ki: «Ben kanunu bu mâna
da anlıyorum. Bu mânada tatbik edeceğim.» 
Eğer, tatbikatçının anladığı mânanın dışında bi
zim bir anlayışımız varsa, Yasama Organının an
layışı başka ise o takdirde Yasama Organının bir 
kanun ısdar etmek suretiyle, o istikamette bir se
çimi mümkün kılması iktiza eder. 

Meseleyi bence tefsir bakımından, üniversi
tenin takibetmiş bulunduğu prosedür bakımın
dan olarak ayrı yönden tetkik etmek icabcder. 
Bence üniversitenin kararı doğrudur ve Anaya-
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samızın tefsir müessesesini kaldırmış ve tatbi
katçıya salâhiyet bırakmış bulunması konusun
dan ve açısından üniversitenin teklifinin kabul 
edilmesi iktiza eder. Doğrusu budur arkadaş
larım. Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, bendeniz üniversitenin noktai nazarı
nın lehinde konuşacağım. Yani Anayasa Komis-
yonununun raporuna iştirak edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, her hukuk tahsili 
kürsüsünde olduğu gibi Meclis kürsüsünde de 
akademik inceleme yapmak caizdir. Buna ten-
kid demiyeceğim. Bir kanunun tedvininde, ya
zılış şeklinden noktalama hatalarına kadar mâ
nayı deriştirecek kelime ve cümleler bulunabi
leceği gibi bâzı hükümlerin birbirine bağlanmış 
tek bir fıkra olarak veya ayrı fıkralar halinde 
konulmuş olmasının da anlayışa tesiri olacağım 
da takdir buyurursunuz. Onun için 145 nci mad
denin yazılış şekli bu bakımdan bir inceleme ve 
eğer söylemek mümkünse, akademik bakımın
dan incelenme neticesinde belki en iyi bir yazılış 
ş-ekli değildir diye bir hükme varmaya yete
cek delâlettedir. Filhakika bir Anayasa Mah
kemesinden bahsederken, mütenazır diğer yük
sek mahkemelere ait kanunların maddeleri ile 
de kıyasladığımız zaman görürüz ki, 145 ncî 
maddede anlamı karıştıran bir sırasızlık ve 
düzensizlik vardır. Terkip, seçim usulü, seçim 
kontenjanı, Yasama Meclislerinin seçecekleri 
üyelerin üçte birinin adaylarının 'başkalart 
yani üniversiteler tarafından gösterilmesi 145 
nci maddenin altı fıkrası içinde gerçekten 
mantıki inzimama uymaz bir sırasızlıkla birbi
rine girift halde, mânayı da bulandıran bir 
vaziyet almış; hükümler bu karışık şekilde 
muhtelif fıkralara gelişi güzel yerleştirilmiş
tir. Bizi güçlüğe uğratan nokta bu idi. Hiçbir 
tefsir lüzumu olmaksızın derhal söyliycbili-
rim ki, birinci fıkrada başkanların seçiminin 
asla yeri olmadığı gibi üçüncü fıkranın da 
ikinci fıkradan ayrılması ve müstakil b i r 
fıkra olarak yazılması, yani satırbaşı ile baş
laması caiz değildi. Çünkü 3 ncü fıkra, tama
men 2 nci fıkranın devamıdır. 

Hakikatte Yasama Meclisleri üye seçimin
de aslan payını almıştır. Kontenjan tâyininde, 
malûmuâliniz Millet Meclisince üç, Cumhuri
yet Senatosunca da iki asıl üye olarak bcf 
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asıl üye bizden seçilir. Bunlara M. Meclisi ve 
C. Senatosunda birer de yedek üye seçeriz. \ 
Asıl üyelerden üniversite muhitinden aday ; 
alınanların içinden birerden ikisini de yine 
"biz seçeriz. Hulâsa; iki yedek üyenin birisi j 
Millet Meclisinden, birisi Cumhuriyet Senato
sundan olmak ve üç asıl üyeyi M, Meclisin
de ve iki asıl üyeyi C. Senatosunda olmak ı 
üzere ceman 7 asıl ve yedek üyeyi biz Yasama j 
Meclisleri seçeriz. 

Anayasa Mahkemesinin tamamı 15 asıl ve 5 
yedek üyeden terekkübeder. Bu vaziyete göre 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin % 34 nü biz seç
miş oluyoruz. Yani, asil üyelerin üçte birini, fa
kat tamamının üçte birinden biraz fazlasını ya
sama meclisleri seçiyor. Kanuna bir başka seçim 
prosedürü koyarak burada yalnız Cumhuriyet 
Senatosu ile Millet Meclisinin (T. B. M. M. üye
lerinin dışından olmak şartiyle yasama meclisi
nin tesbit edeceği adaylardan seçecekleri 2 ve 3 
asıl üyelerden yalnız birer tanesini de ilkin üni
versitelerden sorun : «Onlar üç kat aday göster
sin, onların içinden meclislerde ikisini seçin» de
mesi halbuki birinci fıkradaki ilk cümlelerde yar-
gıtaym 4 asıl iki yedek ve Danıştayın da 3 asıl 
1 yedek şeklindeki kontenjanını bizzat kendi üye
leri arasından üçte iki çoğunlukla seçmeleri şek
linde, bir başka seçim usulünü vaz'etmiş olması 
ve nihayet Cumhurbaşkanının da iki üyeyi seç
me yetkisinin dahi iki ayrı seçim usulüne bağ
laması, nazik 'bir duruma yol. açmıştır. »Saym 
Başkan burada 2 nci fıkrayı okuyacak olursak, 
3 ncü fıkranın- bunun devamı mahiyetinde oldu
ğu derhal anlaşıldığı gibi, «arasından» kelimesi 
olmasa dahi, 4 ncü fıkrada yani, 82 nci sayfanın 
sonundaki fıkrada, adayların üniversitelerden de 
söz etmek suretiyle, Anayasa Mahkemesine ilim 
camiasından da değerli insanlar seçilmesine işa
ret etmek suretiyle üçüncü fıkrada koymuş oldu
ğu birer üyelik adayların üniversite muhitinden 
istenmesi meselesinde bize kanun vâzıının geniş 
bir mânada yardım ettiğini, fakat ne üniversite
yi takyidetmiş, ne de Mecliste, 145 nci madde
nin ikinci fıkrasında kendi üyelerinden üye seç
mek şeklinde kabul edilmiyecek bir sarahatla hü
küm vaz'etmiştir. ikinci fıkrada, aynen okuyo
rum : «Yasama meclisleri, bu seçimleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından...» işte esas 
prosedür budur. Yani bizim seçeceğimiz üç ve 'ki 
nisbetindeki asıl üyeler, kendi camiamız dışın-
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dan olacak. Şart budur. Bunu ayrı bir fıkra o1a-
rak yazmadan devam etseydi; kanun vâzımı şöy
le anlıyacaktık : Gayet açık olarak 3 üye Millet 
Meclisinden, 2 üye de Cumhuriyet Senatosundan 
olarak seçilmesi gereken asıl üyelerden birer ta
nesi yasama meclisleri camiası dışından olacak, 
bunlardan 2 asıl üyenin üç kat adaylarını seçecek 
olan üniversiteler ise kanun vâzıınea ilâve edilen 
dördüncü fıkra ile, isterlerse ilim muhitinden, 
avukatlar muhitinden, isterlerse başka yönlerden 
de seçme hakkına malik olacaklar, bu seçimi taki
ben bu üç kat adaylarını bize bildireceklerdi. 
Üçüncü fıkranın aynı şekilde yazılması ve ikinci 
fıkranın devamı olduğu halde müstakil bir fıkra 
olarak arzı endam etmesidir ki, bizi bu tereddü
de düşürmüştür. 

işte bu keyfiyettir ki, kanun tasarısının ted
vininde, bu maddenin en iyi bir şekilde yazılma
mış olduğunu bize göstermektedir, bunu böylece 
buradan söylemek de caizdir. 

Binaenaleyh, bunun üzerinde fazla durmaya 
bendeniz lüzum görmüyorum. 

Bu akademik inceleme böylece bittikten sonra, 
diğer bir mesele daha var. Biz kendimizi şu anda 
Anayasa ile bağlı hissetmekteyiz. Anayasanın 
bize tahmil ettiği mecburiyeti hissetmekteyiz. 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin yemin merasimi 
için davetiyeler dağıtılmıştır. Hissettiğimiz mec
buriyet, Anayasa Mahkemesinin yarınki yemin 
merasiminde, bütün üyelerinin tam'olmasını sağ
lamak mecburiyetidir. Bu vazifeyi hatırlatmak 
değil, kendi içimde hissettiğimi hürmetlerimle 
ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Coşkun 
Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ-
KUR KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaş
larım, bu kadar kıymetli hatiplerin konuşmasın
dan sonra Komisyon Sözcüsü olarak bana söyli-
yecek fazla bir şey kalmadı. Abdurrahman Güler 
arkadaşımın, Talât Asal arkadaşımın mütalâ ba
rına tamamen iştirak ettiğimi ve bunu komisyon 
adına teyidettiği/ni beyan ederim. 

Âsim Bren arkadaşımızın. Anayasa vâzıının, 
145 nci maddenin iki ve üçüncü fıkralarının be
raberce yazılmaması neticesinde bir hata işlemiş 
olduğu yolundaki beyanlarını ise, bizden daha 
akademik çevrelerde incelenmesi gerekeceği ka
naatinde olduğumdan cevaplandırmak istemiyo
rum. 
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Komisyon raporunun kabulünü tekrar tekrar 

istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında.baş
ka söz istiyen arkadaş var mı? Komisyon raporu, 
malûmuâliniz olduğu üzere üniversitenin, üni
versitelerin dışından aday gösterilebileceği hak
kındaki kanaatine iştiraktir. Komisyon raporunu 
oylarınıza sunuyorum. fCabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi de tasnif neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için onuncu 

defa yapılan seçime (344) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda adları yazılı olanlar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Orhan Apaydın 
Üye 

Yusuf Z. Yücebilgin 
Üye 

Ahmet A. Bolak 

Celâlettin Kurelman 
İsmail Hakkı Ketenoğl 
Sait Koksal 
İhsan Olgun 
Baha Arıkan 
Nafiz Yâmanoğlu 
Reşat Bayramoğlu 
Necmi Osten . 
Selâhattin Ayanoğlu 
Kahraman Koç 
Kemal Gökçe 
A.dil Güneşoğlu 
Hicabı Dinç 
Boş pusula 

Üye 
Coşkun Kırca 

Üye 
Bahri Yazır 

Üye 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

: 215 
u 214 

128 
32 

: 22 
8 
4 
2 
2 
1 
1 
1 

• 1 

2 

BAŞKAN —• İstenilen nisap temin edilmedi
ği için 11 nci tura geçeceğiz. 11 nci tura geçme
den evvel, arkadaşlarımızın verdiği bir önerge 
•var, onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Yarın Anayasa Mahkemesi üyelerinin yemin 

merasimi vardır. Meclis tarafından seçilecek üye
lerin bugüne kadar seçilmemiş bulunması üzün-. 
tü vericidir. 

Bu seçimin intacını temin maksadiyle Meclisin 
bugün saat 21,00 de toplantıya davetini ve key-
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fiyetin radyolarla defaatla ilân ve keyfiyetten 
grup başkanlarının haberdar edilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

C. K. M. P. 
Yozgat Milletvekili 

ismail Hakkı Akdoğan 
O. K. M. P. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

G. K. M. P. 
Konya Milletvekili 

Kemal Ataman 
C. K. M. P. 

Eskişehir Milletvekili 
Seyfi özıürK 

BAŞKAN — Efendim önergeyi dinlediniz. 
İsterseniz önergeyi oya sunmadan evvel 31 nci 
tura geçelim. Müsaade buyurursanız, bu 11 nci 
tura üniversite adaylarını da ithal edelim ki, üç
te iki ekseriyet meselesi aradan çıksın. Şimdi ar
kadaşlarımızın önergelerini bir veya iki tur sonra 
okutup reylerinize koyacağım. 

İki kâğıt dağıtılacaktır. Birisine iki asıl üye, 
diğerine de nisap meselesini halletmemiz için üni
versitenin gösterdiği adaylardan birisini yazıp 
lütfen zarfa koyunuz. Ayrı ayrı zarf ve kâğıt da
ğıtılacaktır. Şu üçte iki ekseriyet meselesini ara
dan çıkaralım. Anayasa Mahkemesi üyeliği için 
üniversitelerce tesbit olunan adayların isimlerini 
okutuyorum. 

Anayasa Mahkemesi üyeliği için üniversitelerce 
tesbit olunan adaylar 

ismail Hakkı Ülkmen (Danıştay 4 ncü Daire 
Başkanı) 

Prof. Dr. Hüseyin Nail Kübalı (istanbul Huk. 
Fak. Anayasa Prof.) 

Sami Arkan (Yargıtay üyesi) 

BAŞKAN —• Bu üç ismi tabettirdik, dağıta 
hm mı? (Muvafık sesleri) O halde vazifeliler da
ğıtsınlar. 

Arkadaşlar; elinizdeki matbu kâğıtları zar
fa koyup atmak yok. Ayrı ayrı iki mühürlü kâ
ğıt vereceğiz. Birisine Meclisten gösterilen iki 
adaydan birinin adını yazacaksınız. Diğer kâğı
da üniversiteden gösterilen üç adaydan birinin 
adını yazacaksınız, Üniversite adaylarını yaza
cağınız kâğıt tek mühürlüdür. Bu ikisini ayrı ay
rı zarflara koyup ayrı ayrı sepetlere atacaksı
nız. 

Şimdi üniversite adayları için ayrı bir tasnif 
heyeti seçiyorum; 

Abdüssamet Kuzucu, burada. 
Ahmet Bilgin, burada. 
Celâl öncel, burada. 
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Lâtif Aküzüm, burada, 
İhsan Kabadayı, burada. 
Mehmet Yavaş, burada. 
Üniversite adaylarından birisine verilen oy

ları tasnif edecek olan Tasnif Heyetini okuyorum: 
Sayın Abdüssamet Kuzucu, Sayın Ahmet Bil
gin, Saym Celâl öncel, Sayın Lâtif Aküzüm, Sa
yın İhsan Kabadayı, Sayın Mehmet Yavaş. Di
ğer Tasnif Heyeti yine aynıdır. Meclisimizin seçe
ceği iki adayın tasnif heyeti daha evvel seçtiği
miz Tasnif Heyetidir. 

Reyleri attıktan sonra her iki tasnif heyeti
nin ayrılmamasını rica ederiz. 

Arkadaşlarımız isimleri yazdılar mıf (Yazıl
dı sesleri) Kayseri milletvekillerinden başlamak 
üzere isimleri okutuyorum. 

Yalnız ricamız şu; baştaki sepet üniversite
nin, diğer onu takibeden sepet Meclisin seçtiği 
adaylara aittir. İsimleri okunan arkadaşlar gel
sinler, isimleri okunmıyan arkadaşlar gelmesin
ler, hademe ile de oylarınızı göndermeyiniz. 

Ayrı bir takrir daha var, gece toplantısı ol
maz diyor. Gece toplantısı için bu topluluğu fır
sat bilin diyorlar. Bir an evel bu önergeyi de 
okuyalım : «Belki bu gece olamaz, yarın saat 
15 te işsizlik mevzuu üzerinde toplantımız var, 
bu turları da yarın saat 10 a bırakalım, bu tur
lara devam edelim» diye önerge var. Bu iki öner
geyi de okutup oylayayım. Ondan sonra rey ver
meye devam ederiz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi, ha

len mevcut milletvekili adedi ile kabil olmamak
tadır. 

Bu itibarla radyoda ısrarlı ilân yapılmak su
retiyle seçimin yarın saat 10 a talikini arz ede
riz. 

Sivas Adıyaman 
Tahsin Türkây Arif Atalay 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar

kadaşlar; bu önergeyi şimdi şu anda oya koy
mak usulsüzlük olur. Bu seçimin neticesi belli ol
madan toplantının yarma bırakılması mevzuu-
foahsolamıyacağına göre seçim sonucunda nazarı 
itibara alınması lâzımgelir. 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem Arkadaşlarım, biraz evvel ver
miş olduğumuz bir takrir huzuruâlinizde okun
du. Yarın Anayasa Mahkemesi üyelerinin yemin 
merasimi vardır. Onun için seçimi bugün bitir
mek lâzımgelmektedir. Biz bu takriri verdik, 
saat 21 de toplanıp toplanamamasını kabul et
mek Yüksek Heyetinize aittir. Ancak kabul edi
lecek olursa, bunu ne kadar geciktirirsek duyur
mak imkânı o kadar azalır. Şimdi oya konulsun, 
kabul edilirse Riyaset, üyelere liaber versin. 
Takriri bir iki saat sonra reye koyarsak kabul 
edilecek olsa dahi bunun bir mânası kalmaz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga arkada
şımızın endişelerini şu şekilde izale edeyim i 
«Ancak aranılan nisap temin edilemezse» kay
dını koyarsak olur. 

Tahsin Türkav. 
TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlar, turlar devam ediyor, hiçbir netice 
alamıyoruz. Saat onbeşte yapılan turda mevcut 
arkadaşlarla, halen mevcut arkadaşlar arasın
da büyük bir fark vardır, netice alamıyoruz, saat 
onbeşte bulunan birçok arkadaşlarımız gittiler, 
ayrıldılar. 

Yarın Anayasa Mahkemesi üyelerinin yemin 
merasimi saat onbeşte yapılacaktır. Saat on be
şe kadar hayli zaman vardır. Kabul ederseniz 
takririmizi, seçim yarın saat ona bırakılır. 
Bugün 21 deki toplantı için yapılacak, çağrıyı 
birçok arkadaılarımız belki duymıyacaklar ve 
gelmiyeceklerdir. Halbuki sabahleyin ve gece 
yapılacak yayınla arkadaşlarımızın buraya gel
meleri temin edilebilir. O. halde yarın saat 10 a 
bırakırsak daha iyi bir netice alacağımızı zan
nediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Şimdi, bu iki önergeyi aykırı
lık derecelerine göre reylerinize sunacağım. Şa
yet aranılan nisap temin edilemezse, seçimin 
yarma kalmasına dair olan teklif aykırı teklif
tir. Yarın saat onda, Anayasa Mahkemesi üye
lerini seçmek üzere toplanılmasına aidolan 
önergeyi Toylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şayet, bu turda, Anayasa Mahkemesi üyele
ri seçiminde nisap temin edemezsek, seçime ya
rın saat 10 da devam edilecektir. 
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Şimdi, oy kullanma muamelesine hangi il

den başlanacağım tesbit için ad çekiyorum... 
Kayseri I 

KayserFden bağlamak üzere isimleri okuta
cağım. 

(Oylamaya başlanıldı.) 
ARÎF ERTUNGA (izmir) — Efendim, ora

da Kayseri okunuyor; Mardin'den ve başka yer
lerden oy kullanılıyor. Nasıl iştir bu? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; arka
daşlarımız, hepimiz kadar izzetinefis sahibi in
sanlardır. Hiçbir arkadaşımız, çift rey kullan
maya tenezzül etmez. Bunu yaparlar mı, yap
mazlar mı bilmivorum ama tahmin etmiyorum. 

ARİF ERTUNÖA (tzmir) — Efendim, ben 
bunu demek istemedim; ismi okunmıyan arka
daşlar oy kullanmasın denildiği halde sıraya ! 

riayet edilmeden oylarını kullanıyorlar. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlar, 
ismi okunmıyan arkadaşlar oylarını kullanma
sınlar. Arkadaşlarımızın, tasnif neticesini alın
caya kadar, ayrılmamalarını rica ediyorum. 

(Oyların kullanılması sona erdi.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tasnif 
neticesine kadar lütfen ayrılmasınlar. 12 nci 
bir tur yapalım hiç olmazsa; birleştirdim bu 
secimi. Efendim, zaten nasıl olsa üniversite için 
2/3 çoğunluk alınacağını zannetmiyorum. Esas, 
bu merasimi ikmal etmiş olmaktır. 

Reyini kullanmamış arkadaş var mı? Tasnif 
neticesini aldıktan sonra bir kere daha oyları- " 
niza müracaat edeceğim; 12 nci turdan sonra ' 
Birleşimi karıtacağım. Oyların toplanma mua
melesi bitmiştir arkadaşlar. Lütfen Tasnif He
yeti yerini alsın. 

(Ovlar tasnif edildi.) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, 11 nci tur tasnif 

neticesini arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için, (onbi-

rinci) defa yapılan seçime (268) üye katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı olanlar hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

< Orhan Apaydın Coşkun Kırca1 

• Üye , . . . {]ye • 
Y. Ziya Yücebilgin Bahri Yazır 

23 . 5 .1962 0 : 1 
Üye 

A. Aydın Bolak 
Üye 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 

İsmail Hakkı Ketenoğlu 162 
Celâlettin Kurelman 
Sait Koksal 
Baha Arıkan 
ihsan Olgun 
Nafiz Yamanoğlu 
Reşat Bayramoğlu 
Kahraman Koç 
Necini Osten 
Salâhattin Ayanoğlu 
Boş pusla 
îptâl edilen pusla 

159 
102 
34 
22 

6 
4 
2 
1 
1 
2 
5 (•) 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edilemedi
ği için tura devam edilecektir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi üniversite üyeliği için 

(birinci) defa yapılan seçime (286) üye katılmış 
ve neticede aşağıda adları yazılı olanlar hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

arz olunur. 
Üye 

Samet Kuzucu 
Üye 

Celâl öncel 
Üye 

îhsan Kabadayı 

î. H. Ülkümen 
H. N. Kübalı 
S. Arkan 
Muteber olmıyan 
Boş 

Üye 
Ahmet Bilgin 

Üye 
Lâtif Aküzüm 

Üye 
Mehmet Yavaş 

151 
108 

2 
15 
10 

Toplam 286 

BAŞKAN — Aranılan üçte iki nisap temin 
edilemediği için tura devam edilecektir efendim. 
( «Çoğunluk yok» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar,1 vakit gecikmiş olduğu 
için 24. 5 .1962 Perşembe günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. • . <. 

Kapanma saati : 19,20 

' (*) (iptal edilen puslalardari 1 i Milletveki
li olan Ahmet Tahtakılıç'a, 4 ü de yanlış kul
lanılmış' olan ismail Hakkı Ülkmen için kulla
nılmış puslalardır.) 



Dönem : 1 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkında 22 
Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılacak seçim hu
susunda Millet Meclisi kararı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ya

zısı ve Anayasa Komisyonu mütalâası ( 5 / 9 ) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Anayasamızın 145/3 nöü fıkrası ve Anayasa Mahkemesi Kanununun 5 nci maddesi gereğince Ya
sama Meclislerince seçilecek üyelerden birer kişinin Üniversitelerin Hukuk, t'ktisat ve Siyasal Bi
limler öğretim üyeleri arasından olması gerekir. 

Halbuki bize Üniversitece gönderilen 3 adayın ikisi bu vasfı haiz değildir. Bu halde seçim Ana
yasaya ve Anayasa Mahkemesi Kanununa aykırıdır. Bu sebeple bu adayların seçimin fbuıgün yapıl
mamasını, noksanın tamamlatılnıasından sonra seçim yapılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

T. C. 
Ankara Üniversitesi 11.5 .1962 

Yazı İsleri Müdürlüğü Konu: Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
Sayı: 41 - 2/611 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünden yazılan 10 . 5 . 1962 tarih ve 2185/9955 sayılı 
yazınız. 

1. — Anayasa Mahkemesinin Kurulusu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi uyarınca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yasama Meclislerinde yapılacak seçimler© 
esas teşkil etmek üzere Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler öğretim üyelerinden mü
rekkep kurul, ilk yazımızda da arz ettiğimiz gibi, Rektörlüğümüzün daveti ile 7 . 5 . 1962 Pazarte
si günü, Ankara Hukuk Fakültesinde toplanmış ve kendi arasından seçtiği Başkanlık Divanının ida
resi altında aday seçimleri işlemine başlanmıştır. 

2. — Bu kurul, seçime geçmeden önce; .tesibit edeceği adayların, dışarıdan da seçilip seçilemeye
ceği hususunu müzakere etmiş ve neticede, mevcudun üçte ikisini aşan çoğunlukla, adayların, Üni
versite öğretim üyeleri içinden ve dışından seçilebilmesinin, Anayasa ve 44 sayılı Kanunun hüküm
lerine tamamen uygun olduğuna karar vermiş ve bu esasa göre seçimini yapmıştır. 

3. — Bu seçimin Anayasa ve 44 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğunu; ilgili seçim kuru^ 
lunun yukarıda zikredilen kararma dayanarak, teyiden ve saygılarımla arz ederim. 

Ankara Üniversitesi Rektörü 
Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin 
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Anayasa Komisyonu Mütalâası 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 21. 5 .1962 

Karar No: 24 
Esas No: 5/9 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasanın 145 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmüne dayanan Anayasa Mahkemesinin Kuru
luşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22 Nisan 1962 tarifeli ve 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine seçilecek Ibi-
rer kişi için gösterilecek üçer adayı tesbit etmek üzere 7 Mayıs 1962 günü Ankara Hukuk Fakülte-
Bİnde toplanan Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bil'imler öğretim üyelerinden mürekkep 
Kurul tarafından seçilen adaylardan ikisinin Anayasa ile yukarda zikri geçen kanunun bahis konusu 
maddelerine göre gereken şartları haiz olmadıkları; Yasama Meclislerince Anayasa Mahkemesi üyeliği
ne seçilecek birer kişinin Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler öğretim üyeleri arasın
dan aday gösterilmesi gerektiği; bu sebeple seçimin tehiriyle noksanın bahis konusu aday seçici ku
rul tarafından tamamlanması, Millet Meclisinin 13 Mayıs 1962 günkü 87 nci Birleşiminde kabul edil
mişti. 

Bu karar, Millet Meclisi Başkanlığının 10 Mayıs 1962 tarihli ve 2185 sayılı yazısiyle Ankara Üni
versitesi Rektörlüğüne bildirilmekle, bu Rektörlükten alman Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli 11 Ma
yıs 1962 tarihli ve 41 - 2/611 sayılı yazıda, bahis konusu aday seçici kurulun, aday seçimine geç
meden önce, adayların Üniversite öğretim üyeler, dışından seçilip seçilemiyeceğini müzakere ettiği ve 
adayların Üniversite öğretim üyeleri dışından da seçilmesinin mümkün olduğuna mevcudun üçte iki 
çoğunluğuyla karar verdiği izah edilmektedir. 

Bu yazının Millet Meclisinin 11 Mayıs 1962 günkü 88 nci Birleşiminde okunması üzerine açılan 
müzakere sonunda, meselenin Komisyonumuzca müzakere edilip bir mütalâa verilmesine Genel Kurul
ca karar verilmekle, Komisyonumuz 21 Mayıs 1962 günkü Birleşiminde, Hükümet adına Adalet Ba
kanlığı temsilcilerinin de huzuriyle konuyu görüşmüş ve aşağıdaki neticeye varmıştır: 

1. 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Anayasa, teşriî tefsir müessesesini kaldırmıştır. Bu suret
le, 25 Ekim 1961 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasiyle teşriî tefsir müessesesi,. 
hukuk nizamımızdan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bu durumda, Millet Meclisinin 10 Mayıs 1962 günkü 87 nci Birleşiminde ve Cumhuriyet Se
natosunun 9 Mayıs 1962 günkü 60 nci Birleşiminde alman Anayasa Mahkemesinin Kumlusu ve Yargı
lama Usulleri hakkındaki 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin uygu-
lanmasiyle ilgili kararlar, icra organını, idari mercileri ve kaza organlarını bağlıyan bir mahi
yet taşımazlar. 

Bununla beraber, bahis konusu kanun hükmünü tatbikle mükellef birer merci olarak Millet 
Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun kanunu tatbik ederken kanunun anlamını tesbit edi
ci kararları, icra organını, idari mercileri ve kaza organlarını bağlayıcı bir mahiyeti olmamakla 
beraber, almaya yetkili oldukları da tabiîdir. 

Bunun gibi, yine aynı kanun hükmünü uygulayan bir merci olarak, bahis konusu aday 
seçici kurulun da kanunu tatbik ederken bahis konusu kanun hükmünün anlamını tesbit 
edici kararlan, kendi dışındaki teşriî, idari ve kazai makamları ve mercileri bağlamamak kay-
diyle alabileceği şüphesizdir. Bahis konusu kurulun aldığı kararın hukuki mahiyeti de bun
dan ibarettir. 

2. Bu kararlardan hangisinin Anayasa ve 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Kanun bakı
mından doğru olduğu hususunda ise, komisyonumuz şu kanaate erişmiştir : 

a) Anayasanın 145 nci maddesi, genel olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilme için 
nitelik şartlarını tesbit etmiştir. Bu şartlar 44 sayılı Kanunim 3 ncü maddesinde yer almıştır. 
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anayasanın aynı maddesi, sadece Yargıtay, Danıştay, ve Sayıştay tarafından seçilecek 
üyeler için bu genel nitelik şartlarını tahdidetmiş ve kurumlardan seçilecek olan üyelerin bu 
kurumlarda vazife gören belli şahıslar arasından olacağını bu üç kurumun her biri için ayrı 
ayrı üç defa belirtmiştir. Bu husus da, 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yer almıştır. 

Oysa ki, Anayasanın 145 nci maddesi, üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler öğretim 
üyelerinden mürekkep kurul tarafından seçilecek adayların behemahal bahis konusu öğre
tim üyelerinden olması yolunda her hangi bir tahdit getirmemiştir. 44 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi de, bu yolda bir tahdidi getiren sarahati muhtevi değildir. 

Üç müessese için bahis konusu tahdidi getirmiş olan kanım vâzımm gerek Anayasayı, gerek 
44 sayılı Kanunu yaparken, bu tahdidi adı geçen kurulca seçilecek adaylar için koymamış ol
ması, kanun vâzımm bu tahdidi arzu etmediğini ve bu kurulun sadece 44 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde yazılı şartlarla bağlı olması gerektiü kanaatinde olduğunu sarahatle göstermektedir. 

b) Temsilciler Meclisinin 25 Nisan 1961 tarihli 53 ncü Birleşiminde Anayasanın ilgili mad
desi görüşülürken, Anayasa Komisyonu Sözcüsünün şöyle hir beyanı mevcuttur : «Askerî Yargı-
tayı ve üniversiteleri komisyonumuz seçici heyet olarak teshit etmemiştir. Bunlar, anea'k, aday
larını kendi aralarından seçeceklerdir. Yani açık ifade edeyim : Askerî Yargıtaya aday seç
mek yetkisi verdik; üye seçmek yetkisi vermedik. Üniversiteler de'böyledir.» 

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsünün bu beyanı tkarşısmda, Anayasanın 145 
nci • maddesinin ve ona dayanan 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin bu noktada kâfi sarahati 
ihtiva etmediği; binaenaleyh, gai tefsir yoliyle ve komisyon sözcüsünün beyanına istinaden, 
bahis ^konusu aday seçici kurulun adaylarını ancak üniversitelerim Hukuk, iktisat ve Siyasal Bi
limler öğretim üyeleri arasından seçebileceği ifale edilmektedir. 

Komisyonumuz, bu mütalâaya katıl mamaktadı • • 
i) Filhakika, yapılan incelemelerden anlaşılmama göre. Temsilciler Meclisi Anayasa Ko

misyonu, çalışma dokümanı olarak ele aldığı istanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. 
Sıddık Sami Onar'm başkanlığındaki îlim Heyetinin hazırladığı projenin ]71 nci maddesinde 
«(Anayasa Mahkemesi üyelerinin) dördü üniversiteler senatolarının bir arada toplanmasiyle 
meydana gelecek kurulca, Hukuk, Siyasal Bilg'ler ve iktisat fakülteleri öğretim üyeleri arasın
dan, gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir.» yolunda mevcudolan hükmü, 
«arasından» ibaresini dahi çıkarmak suretiyle değiştirmiştir. 

ii) Yine yapılan incelemeler göstermiştir ki, bu vesileyle, Anayasa Mahkemesi' üyeliğine se
çilme konusunda gereken nitelik şartlarını haiz olmakla beraber üniversite öğretim üyeliğinden 
ayrılmış olan kimselerin de seçilmesini sağlamak gerekçesi ileri sürülmüştür. Oysa ki Millet Mec
lisinin 10 Mayıs 1962 tarihli ve 67 nci Birleşiminde alman karar, Temsilciler Meclisi Anayasa 
Komisyonunda ileri sürülmüş olan bu gerekçeyi bile daraltmakta ve aday seçiminin ancak üniver
sitelerin bahis konusu dallarında öğretim üyeli"! yapmakta olanlar arasından bahis konusu ola
bileceği yolunda daha sıkı bir tahdit getirmektedir. 

iii) Kaldı ki ; «arasından» ibaresi kaldırılmakla, bahis konusu aday seçici kurulun yetkisi, 
sadece eski üniversite öğretim üyelerine münhasır kılmmayıp aynı zamanda, - Anayasa Mahke
mesine ilmî araştırmanın yeni inkişaflarını getirmek bakımından faydalı olabilecek ihtisas ve 
araştırma erbabının kimler olduğunu tesbit edip yasama ımecl'islerine tavsiye ederken - daha da 
genişletilmiş olmakta ve ezcümle, resmî veya özel enstitüler ve akademiler gibi üniversite dışı 
ilim kurumlarında çalışan ihtisas erbalbiyle meslekleri icabı gereken ihtisas seviyesine erişmiş kimse
leri de içine alır tarzda bir vüsati kendiliğinden kazanmaktadır. Gerçekten, Üniversitenin eski öğre
tim üyelerine aday seçilme imkânı verildikten sonra, 44 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki nitelik
leri haiz bu gibi sair ilim ve ihtisas erlbabma da aynı imkânın verilmemesi izahsız kalır. Nitekim, 
metinden «arasından» ibaresi çıkarılırken güdülen maksat, sadece eski Üniversite öğretim üyelerini 
aday seçilebilecekler arasına ithal etmek olsaydı, bu hususun tasrih edilmesi ve bununla yetinilmesi 
mümkündü. 
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iv) 'Gerçi, bahis konusu aday secici kurulun dalha ziyade Üniversite öğretim üyeleri arasından 

seçim yapması tabiî ve hattâ temenniye şayan ise de, kanun vâzımın bu gibi istisnaları kesin olarak 
bertaraf etmek istemediği de anlaşılmaktadır. 

v) Bu durumda, Komisyon Sözcüsünün beyanının, esasen başka Ibir münakaşa konusu sebebiyle 
Berd<edilmiş olması; ve metnin yazılış tarzı bakımından, Sözcünün bu beyanına Genel Kurulca uyul
masının, ancak ve ancak, Komisyonca veya Temsilciler Meclisi üyelerinden birisince verilecek bir 
değiştirme önergesiyle Komisyondan gelen metne «kendi aralarından» tâbirinin sarahaten ilâvesi su
retiyle mümkün olacağı aşikâr bulunduğu cihetle, kanun vâzımın bu beyan istikametinde düşünme
miş olduğu neticesine varmak lâzımdır. 

vi) Kaldı ki, 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesi tedvin edilirken de, • kanun vâzıı, bahis konusu 
aday seçici kurula böyle Ibir tahdit yüklemeyi düşünmüş değildir. Bu hususta, tutanaklarda her 
hangi bir işarete raslanmamıştır, 

c) Ayrıca, «Sarahat olan yerde delâlete itibar olunmaz» kaidesi gereğince; ve işbu raporumuzun 
2 nci maddesinin (a) bendinde izah edildiği veçhile, DU konuda kâfi sarahat esasen mevcut olduğun
dan, ayrıca kanun yazımın. maksadını tutanaklardan ve Komisyon çalışmalarından aramıya lüzum ol-
mıyacağı da bedi'hidir. 

3. Anayasa Komisyonu, yukardaki mülâhazalar muvacehesinde, Üniversitelerin Hukuk, iktisat ve 
Siyasal Bilimler öğretim üyelerinden mürekkep Kurulun 7 Mayıs 1962 günü yapmış olduğu aday 
seçiminin Anayasanın 145 nci maddesinin 3 ncü fıkrası ve 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi hükümlerine aykırı olmadığı mütalâasındadır. 

Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara istanbul Maraş Amasya 

Burhan Apaydın Coşkun Kırca Kemal Bağcıoğlu Nevzat Şener 

Çorum Erzincan Konya Malatya 
Abdurrahman Güler Hüsamettin Atabeyli Fakif özfakih Avni Akşit 

Sivas Sivas 
Cevad Odyakmaz Güner Sarısözen 
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