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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Üylerden Erol Dilek'e i* ŝ ün izin verilmesi

ne dair Başkanlık yazısı okundu ve izinli sayıl
ması kabul edildi. 

262 sayılı Kanunun üçüncü maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının maddeleri görüşü
lüp kabul edilmiş iken yapılan müzakereler ve 
ileri sürülen teklifler üzerine kanunun her tür
lü eksiklikten korunması için Millî Savunma 
Komisyonuna iadesi kabul edildi. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve 'Seçmen Kü
tükleri hakkındaki kanun tasarısının görüş
mesine devam olunarak komisyondan gelen 1, 
19, 23, 51, 52,55, 56, 63? 64 ve 66 ncı maddeler ka

bul edildi. 65 iıc'ı madde nazara alınan önerge ile 
komisyona verildi. 100 ncü madde üzerinde bir 
müddet görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü

tükleri hakkındaki kanun tasarısının komisyon
dan gelen maddeleri kabul edilerek, kanun tasa
rısının birinci müzakeresi bitirildi. 

30 Mart 1961 Perşmbe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Alev Coşkun 

Başkan 
Kâzım Orbay 

Kâtip 
Şahap Kitapçı 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Coşkun Alev 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN Çoğunluğumuz yardır, 

3 — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anyasa tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu (5/7) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, Yüce 
Meclisinizin en önemli görevi olan Anayasa 

(1) 35 ve 35 e ek 8. Sayılı basmayazılar tu
tanağın sonundadır. Komisyon gerekçesinin 35 e 
ek basmayazıya göre önceden düzeltilmesi gerek
mektedir. 

çalışmalarına başlıyacağız. İzniniz olursa bir
kaç kelime ile düşüncelerimi ve dileklerimi 
Yüce Kurulunuza sunmak istiyorum. 

Pek sayın arkadaşlar, Büyük Türk Mille
tinin bin yıllar boyunca korumasını bildiği, 
inançlarını ve ana haklarını zaman zaman kıs
mak, kaldırmak istiyenler olmuştur. Türk 
Milleti kuvvetli olduğu zamanlarda olduğu ka
dar kendini idare edenlerin bilgisizlik ve ilgi
sizlikleri yüzünden düştüğü devirlerde kısıl-
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mak ve elinden alınmak istenilen haklarını, 
saldırganlara tanıtmasını bilmiştir. Sayı, para, 
fen ve silâh üstünlüklerine güvenerek onun 
ana haklarına dokunmak istiyenleri göğsünde
ki yüce iman, damarlarındaki asil kan ve hak
ka, adalete olan sarsılmaz imanı ile yenmiş, 
perişan etmiştir. Türk Milletinin esir edilemi-
yeeeğine, yok edilemiyeceğine tarih şahittir. 
(Alkışlar) Buna inanmıyan kişiler ve milletler 
de aldıkları acı derslerle buna inanmışlardır. 
(Bravo sesleri) 

Türk Milleti en elverişsiz şartlar içinde dahi 
hürriyeti, eşitliği, hakkı ve adaleti, malı, kanı 
ve canı ile savunmuş ve bu uğurda girdiği bü
tün savaşları kazanmıştır. 

Dünya milletleri içinde bu yolda direnmeye, 
savaşa zorlanan ve savaşlarından yüz akı ve ba
şarı ile çıkmasını bilen Türkler örnek millet 
olmuştur. 

Çok sayın arkadaşlarım, Birinci Cumhuri
yetimiz Türk Milletinin bu savaşları ve zaferi 
üzerine kurulmuştur. Birinci Cumhuriyetin ku
rulduğu günden bu yana, milletine inanan ve 
onun yüce varlığına güvenip ona yararlı ol
maya candan çalışan idare edici vefalı evlât
larını seven ve hizmetlerini beğenen Türk Mil
leti sonraları idarecilerinin yaptıklarını beğen
mez olmuş ve tapındığı hak ve adalet yolundan 
sapmaları karşısında önce oyu ile güvensizli
ğini belirterek idarecilerini uyarmıştır. Buna 
dikkat etmek ve önem vermek istemiyen idare
ciler milletin güvenini kazananların, düşünür
lerin, bilginlerin, yazarların, bilim kurulların
da öğreten ve öğrenenlerinin korkusuz, yılmaz 
uyarışlarına da göz kapamak ve kulak tıka- I 
makla kalmıyarak onları hırpalamaya, döverek, 
yaralıyarak ve öldürerek susturmaya ve yıldır
maya yeltenmişlerdir. Sabırlı ve bağışlayıcı 
olan Büyük Türk Milleti idarecilerinin bu ya
kışıksız ve zalimce davranışları karşısında 
kendisinden ibaret olan ordusu ile bir kardeş 
kavgasını özel çıkarları için sürdürmede dire
nenleri Türklüğe yakışır mertçe ve dünyaca 
çok beğenilen müsamahalı ve adaletli bir şekil
de idare başından uzaklaştırmıştır. Bu suretle 
sona eren Birinci Cumhuriyet 27 Mayıs 1960 
sabahında yerini ikinci Cumhuriyete bırakmış 
bulunmaktadır. O sabah idareyi eline alan 
Cumhuriyet Ordusu ana görevinin-idareyi en 
kısa zamanda millet iradesine teslim etmek ol- J 
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I duğunu bilmiş ve ilk günlerinden bunu sağiı-

yacak yola koyulmuştur. (Bravo sesleri) Gör
düğümüz ve bildiğimiz gibi Cumhuriyet Ordu-
sı$bu yolda şaşmaz bir kesinlikle yürümüş ve 
imkân nispetinde zamanı kısaltarak Millî İra
deye yer verebilmek amacı ile geçen sakat ida
renin bozduğu Seçim Kanununu ve milletin kişi 
hakkı, aile-hakkı, toplum hakkı, millet hakki 
ve insan hakkı olarak savunduğu ve koruduğu 

I ana hakları kapsıyacak Anayasasını hazırla-
I mak için Kurucu Meclisi İşbaşına çağırmıştır. 

Türk Milleti bu dürüst çabasından ötürü or
dusunu bir kere daha bağrına basmış ve mem
nun olmuştur. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, millet eşsiz sağduyusu 
ile idare edenlerinden gözünü ayırmıyor ve 
dürüst idarecilerini görevlerinde destekliyor. 
Meclisimiz başlıca önemli iki görevinden ilki
ni, daha acele olan Seçim Kanununu birinci 
konuşmalariyle bitirmiştir. Birkaç gün sonra 
ikinci konuşmalarını da bitirerek M. B. K. ye 
sunacaktır. Seçim Kanununu hazırlıyan de-

I ğerli arkadaşlarımız bu kanun üzerinde genel 
Kurul çalışmaları sırasında geniş bilgi ve ay
dınlatıcı devamlı yardımlariyle kanunun en iyi 
bir şekilde çıkmasını sağlamışlardır. Kendile
rine Meclisimizin teşekkür ve takdirlerini sun
makla bahtiyarlık duymaktayım. (Bravo sesleri. 
alkışlar) 

| Anayasa kanut* tasarısı da en yetkili ve de
ğerli bilginlerimizce hazırlanmış ve 9 Ocakta 
seçilip kanunun çerçevelediği süre içinde 9 
Martta çalışmalarını bitiren çok değerli Ana
yasa Komisyonumuz, Seçim Komisyonumuz 
gibi, gece gündüz çalışarak derin bilgi, geniş 
görgü ile Anayasa tasarısını milletin özellikle
rine uygun şekilde tamamlamış ve 9 Mart gü
nü Başkanlığa teslim etmiştir. Bugün Yüksek 
Kurulunuz, milletin türlü savaşlar ile koru
duğu ana haklan en iyi dile getirecek Anaya
sa tasarısı çalışmalarına başlıyor. Anayasamı
zın en büyük teminatı Türk Milleti olduğu 
inancı ile Temsilciler Meclisine bu yüce göre
vinde de yürekten başarılar dilerim. ( Şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

Sözü Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın 
Enver- Ziya Karal'a veriyorum. Buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EN
VER ZİYA KARAL — Sayın Başkan, Temsilci
ler Meclisinin Sayın üyeleri; 
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Yüksek Heyetiniz, Türkiye Cumhuriyetinin j 

Anayasa tasarısını tetkik etmeye başlamak üzere
dir. Bu münasebetle, Anayasa Komisyonu adına, 
tasarı ile ilgili bâzı açıklamalarda bulunmaca 
müsaadelerinizi istirham edeceğim. 

Şunu derhal arz edeyim ki, tasarının hukuk 
ilmi ve siyasetle alâkalı değer üzerinde konuşa
cak değilim. Bu hususu raportör arkadaşlarımız 
sırası geldikçe, arz edeceklerdir. Bendeniz, yalnız 
tasarının hazırlanması üzerinde hâkim olan ilke
leri, tutulan yolu ve komisyon çalışmaları sonun
da varılan sonucu kısaca belirtmeye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlar, Anayasa Komisyonu çalış
malarına iki ilke hâkim olmuştur. Bunlardan 
birisi Kurucu Meclisi yaratmış olan 27 Mayıs İn
kılâbının tarihî mânasını göz önünde tutmak ol
muştur. İkincisi, Anayasa Komisyonuna seçmek 
lûtfunda bulunduğunuz üyelerin Yüksek Heyeti
nizin güvenine liyakat kazandıkları husus üzerin
de bir delil vermek olmuştur. Bu iki ilkenin et
kisi şudur: Çeşitli siyasî partilerden ve müstakil 
üyelerden kurulan komisyonumuz, çalışmaları sı
rasında daima memleketin yüksek menfaatlerini 
ön plânda tutmuş ve çalışmalarını bu yönden yü
rütmüştür. 

Komisyonumuzda çeşitli konular üzerine çok 
sert tartışmalar vuıkubulmuştur. Fakat bu tartış
malara rağmen, hiçbir vakit karşılıklı anlayış ve 
kardeşlik havası eksik olmamış, bu hava daima 
komisyondaki çalışmalara bakisi olmuş ve netice
ye kadar böyle devam etmiştir. 

Bu suretle, meydana gelen Anayasa, şu veya 
bu partinin bir tasarısı, şu veya bu eğilimi de
ğil, ancak memleketin yüksek temayül ve menfa
atlerini kapsamaktadır. 

Komisyonumuz, bu çalışma zihniyetiyle, he
men bütün inkılâpların meydana getirdikleri ya
zılı eserler yanında bir başka eser daha yarattığı
na kaanidir. Bu da, partiler arası münasebetler
de, umumiyetle, Türkiye'de tatbik edilmez sanı
lan karşılıklı bir anlayış içinde çalışmanın müm
kün olduğunu göstermek olmuştur. Biz komisyon 
olarak bundan sonra, siyasî hayatımızda, siyasî 
çalışmalarımızda bu geleneğin uyarıcı bir etki ya-* 
pacağma inanmak istiyoruz. 

'Sayın arkadaşlar, Heyetinizin malûmudur ki, 
Anayasa hazırlamak ilmi diye bir ilim yoktur, 
Anayasa meydana getirmek diye bir sanat da yok
tur. Anayasalar kompromiler mahsulüdür. Geliş
meleri içtimaî tekâmül kanununa bağlıdır. Bu I 
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yöndendir ki, büyük devrimlerin yarattığı Ana
yasalardan yerini başkalarına terk edenler olmuş
tur. 

BA'zı Anayasalarda yaşıyabilmek için yeni ne
sillerin yeni hayat görüşlerine ve gelecek hakkın
daki iinıitlerinc cevap verebilmek için kısmen 
değiştirilmiştir veya tefsir edilmişlerdir. Bu böy
le olduğu içindir ki, komisyonumuz, çalışmaların
da her hangi bir başka Anayasayı alıp ondan ik
tibaslar yapmak .suretiyle yeni bir Anayasa mey
dana getirmeyi asla düşünmemiştir ve asla dü
şünmemiştir ki, bir Anayasa yapılırken başka 
şartlar içinde meydana gelmiş bir Anayasaya 
uydurulmak istenirse o Anayasa muvakkat olabi
lir. Bu sebeple, komisyonumuz, bu Anayasanın 
millî temellere ve memleketimizin gerçek tema
yüllerine uygun olması için bâzı genel ilkeleri 
göz önünde tutmuştur. Bunlardan birincisi mil
letimizin psikolojisi, ikincisi tarihî gelişme, üçün
cüsü de Batı demokrasilerindeki Anayasa hare
ketleri olmuştur. Bu üç. ilkenin genişliğine ve 
derinliğine tetkikiyle Anayasanın sağlam temelle
re istinadettirilmesi mümkün olabilir, ye olmuş
tur. 

Komisyonumuz Anayasayı milletimizin psiko
lojisine uygun bir şekilde düzenlemek için mille
timizin maşeri vicdanında daima yaşamış olan 
değerleri dikkate almıştır. Tarihin şahitliği ile 
de sabittir ki. Bunların başında devlet kurucu
luğu değeri gelmektedir. 

Bundan başka hak, adalet, mülkiyet, ve vic
dan hürriyeti kavramları tarih boyunca, dünya
nın muhtelif yerlerinde kurulan Türk devletle
rinde itibar görmez, ve bunlar, insan hakları pren
sipleri beyannamelerine geçmeden önce Türk 
milletinin lehine olarak dünya tarihinin sayfala
rına geçmiştir. 

Fakat bu değerlerin millet vicdanında mev-
cııdolmasma ve cemiyet hayatında yaşamasına 
rağmen, tarihî şartların icabı olarak, bir demok
rasi sistemi haline getirilmiştir. *Şu da vardır ki 
Batı memleketlerinde demokrasi sistemleri kur
maya başlandığı zamandan beri Türkiye'de bu 
sistem ile ilgili prensipler de ifade edilmeye baş
lanmıştır. Nitekim 1789 da Fransa'da ihtilâl baş
ladığı, Amerika'da Washington Cumhurreisi se
çildiği yılda, Türkiye'de Selim III. , tahta geçmiş
tir. Selim III . daha padişah olmadan önce : 

Lâyık olursa bir gün bana, tahtı şevket mah-
zı safadır bana nâsa hizmet. Demek suretiyle Ba* 
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ti demokrasisinin temel ilkesini teşkil eden «halk 
iktidar için değil, fakat iktidar halk içindir.» ilke
sini benimsemiş olduğunu göstermektedir. Selim 
III . plânlı ve sistemli Garplılaşma hareketinin ilk 
önderi olmuştur. Bu harekete ondan sonra Malı-
mud II. devrinde ve Gülhane hattının ilânı su 
retiyle Abdülmecid devrinde de devam olunmuş
tur. 

Birinci ve ikinci meşrutiyet hareketleri de 
Batı örneğinde, Batı demokrasileri prensiplerini 
kapsayan bir sistem meydana getirilmesi için ya
pılmıştır. Ancak şu da vardır ki, bu hareketlerin 
muvaffak olmaması, Türklerde demokratik bir 
idare kurma kabiliyetinin mevcudolmadığı husu
sunda izahlara ve tefsirlere yol açmıştır. Gerçek 
bu mudur? Hiç şüphesiz ki, hayır. Batı demok
rasilerinde demokrasi sistemi millî bünyeye sa-

* hip cemiyetler gelişmiştir. Halbuki, bu cemiyet
lerin sahip bulundukları imparatorluklarda da as
la demokrasiye yer verilmemiştir. Fakat Osman
lı imparatorluğu öyle bir imparatorluktur ki, üç 
kıtada kök salmış olmasına, çeşitli toplulukları 
ihtiva etmesine rağmen, bu imparatorlukta bu de
mokrasi tecrübesi veya başka bir deyimle tarihin 
hiçbir devrinde ve memleketinde bu genişlikte, 
bu kadar çeşitli toplulukları içine alan bir impara
torlukta böyle bir tecrübenin yapılmış olduğunu 
görmüyoruz. Şu halde tecrübenin başarısızlığı ger
çekte, yapılmış oMuğu devrin bu çapraşık şartla-
riyle sıkı sıkıya ilgilidir. Yoksa sanıldığı ve öne 
sürüldüğü gibi Türk Milletinin demokrasiye inti
bak kabiliyetinden mahrum olduğundan değil
di?. 

Demokratik hayatımızın ikinci büyük saf
hası, imparatorluğun yıkılmasından sonra milî 
bir Devletin kurulmasiyle başlamıştır. 23 Nisan 
1920 de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ku
rulması ile gerçek bir demokratik devir, millî 
hayatımızda başlamış ve bugüne kadar bâzı 
aksaklıklarla devam etmiştir. İstiklâl Savaşı
mız tarihe (Türk mucizesi) diye geçmiştir. Bu
nun bir demokratik sisteme giden, mücade
lelerin temelini teşkil etmiş olduğuna şüphe 
yoktur. Filhakika, İstiklâl Savaşı, hüriyetlerin 
en önemlisi olan bir milletin var olmak hak 
ve hürriyetini sağlamıştır. Bu savaştan sonra, 
Atatürk'ün Türk milletine, Türk milletinin ise 
Atatürk'e malettiği, siyasî, içtimaî, iktisadî 
ve kültürel inkılâpları demokratik hürriyetlerin 
fethine doğru yöneltilmiş hareketlerdir. 
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; Dünya tarihinin tanzimi elimizde olmıyan 
i şartları dolayısiyle, zaman zaman Türk milleti-
I nin siyasî hayatında normal gelişmenin karşı-
j sma çıkan engeller olmuştur. Bunlardan en mü-

himmi 1930 yılından sonra Türkiye'nin coğrafî 
mevkiinin Doğusunda ve Batısında birbirine 
düşman olarak doğup, birbirini yok etmek is-
tiyen münferit doktiriner şartlar arasında Tür
kiye'nin kendi millî bünyesini muhafaza etmek 
ve bunlar karşısında ezilmemek için bu hareket
lere paralel olarak bir .demokratik idare siste
minin geliştirilmesine çalışıldığına şüphe yoktur. 
Ancak bu çalışmalar istikametinde normal bir 
gelişmeyi, kısa zamanda, gerçekleştirmek müm
kün olmamıştır. Buna, dünyanın geçirmiş oldu
ğu büyük siyasî buhranlar engel olmuştur. 
Bilhassa 1930 yılından sonra, Türkiye'nin Do
ğusunda ve Batısında birbirini yoketme'k isti-
yen müfrit doktrin rejimleri karşısında, Türki
ye'nin millî bünyesini muhafaza etmek maksa-
diyle bir müddet için tek partili rejimi kabul 
etmişti i'. Tek partili rejim, hiçbir vakit Ata
türk inkılâplarını aksatmamıştır. Aksine imkân 
nispetinde bu inkılâpları geliştirmeyi de faa
liyetlerine mesnedolarak kabul etmiştir. 

ikinci Cihan Harbi, tek parti sisteminden 
inhiraf için bir sebep getirmekten çok, bunun 
bir müddet daha devamını icabetirmiştir. Dün
yanın kan ve ateş dalgalarına mâruz kaldığı 
bir devrede, bir kere daha, Türk milletinin ha
yat ve mukadderatı mevzuubahsolmuştur. Bu 
harbde çok tehlikeli mevkide olan memleketi
miz, sihirli bir ülke gibi, harbin çeşitli felâ
ketlerinden mâsun kalmıştır. Ancak bu harb 
bittikten sonradır ki, Türk milleti, dünya şart
lanılın istikrarlı bir zemin hazırlaması üzerine, 
bildiğiniz şekilde, normal gelişmeye, demok
ratik istilkaımete yönelmiştir. 1950 - 1960 yıl
ları arasında bu ıgelişmenin maalesef durakla
dığını görüyoruz. Bu halin acıklı hikâyesi Yük
sek Heyetin malûmudur. Bu devirde işler 
bahtsız bir iktidamin kaprislerine (göre yürü
tülmüş ve müspet inkişafı durdurmuştur. Fa
kat ımilletin toplu vicdanında yaşı yan •'ilerleme 
arzusu 1960 yirmi yedi Mayıs İnkılâbını meyda
na getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; bu uzun gibi görü
nen tarihî özeti Anayasa tasarısının ne gibi te
mellere dayandırılmakta olduğunu ifade etmek 
için arz ettim. Bu özet de gösteriyor ki, Ana-
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yasamız milletimizin vicdanında yaşıyan ve ta
rihinden örneklerini verdiğimiz insanlık ülküsüne 
uygundur, millî hasletlerimize mutabıktır. Ko
misyonumuz bu tarihî ve millî tekâmülü göz önün
de tutmakla beraber, Türk milletinin bugünkü ar
zularım ve gelenekle ilgili ümitlerini de dik
kate almıştır. İstek ve ümitle cemiyetimizde, 
son 10 yıl içinde bilhassa belirmiştir. Ko
misyonumuz, çalışma vasıtası olarak İstanbul 
Üniversitesinde hazırlanan Anayasa Tasarısını, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan 
Anayasa tasarısını, siyasî partilerin bu konuda 
açılmış olan anketlere vermiş oldukları cevapla
rını, basınımızın telkinlerini ve bütün bunlar
dan başka 1924 Anayasası başta olmak üzere ele 
almış ve tetkik etmiş bulunuyor. 

Ayma, mensup bulunduğumuz Batı âlemi
nin son Anayasa hareketleri de inceden inceye 
sistemli bir şekilde çok değerli arkadaşlarımız 
tarafımdan inceleinmiş ve bunların mahiyeti, 
tarihî tekâımlü ve istikametleri dikkate alın
mıştır. 

"Böylece Heyetimize sunulmuş bulunan Ana
yasa meyîdana getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
Anayasanın karakteri hakkında Yüksek Heye
tinizi yoracak değilim. Arz etmiştim ki, ko-
misycmdaki 'arkadaşlarım bu hususta gerekli ce
vapları vereceklerdir. Bendeniz, sadece, Ana
yasanın umumî birkaç vaısfı üzerinde durmak 
istiyorum. 

Anayasanın birinci vasfı, inkılâpçı olması
dır. 27 Mayıs İnlkılâbının getirmiş olduğu yeni 
Mr devrin ve zihniyetin mahsulüdür. 

Bundan başka, Anayasa, Atatürk inkılâp
larını ele alarak 'onlara gerçek değenlerini ver
miş olimasiyle de inkılâpçıdır. 

Ayrıca inkılâpçılık ruhuna uvgun olarak ye
ni (müesseseler getirtmesi sebebiyle de inkılâpçı
dır. Bütün bunlardan başka, milletimizin ile
riye atılmak hususundaki temayül ve istidat
larına yol *açan kaideleri getirmekle de inkı
lâpçıdır. Anayasamın ikinci özelliği doktrin
ci bjfr Anayasa olmayışıdır. Anayasamız bu 
gdbi müfrit temayüllere kapılarını sımsıkı ka
pamıştır. Bu suretle milletimizin geleneksel 
temayüllerini bir defa daha burada tesbit et
miş olmaktayız. 

Anayasamızın 3 acü özelliği, Kurucu Mec
lisinin 157 sayılı Kanunda belirtildiği gibi, de-
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mokrasi ve hukuk devleti esaslarını kapsamış 
bulunmasıdır. 

Nihayet son özelliği, (milletimizin refah ve 
saadetine ehemmiyet verdiği halde, milletimi
zin bu konularda belirli bir felsefeye zahiboldu-
ğu belirtilerini katiyen taşımaması ve insanlık 
ülkülerine mutabık bulunduğunu teslbit etme
sidir. 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtım umumî 
olarak burada bitmektedir. Müsaadenizle bir 
noktayı daha belirtmek isterim. Anayasayı ha-
zırlıyan arkadaşlarımızın bu husustaki duygu
larını, düşüncelerini belirtmeye çalıştım. Son 
olarak şunu da arz etmek isterim : Anayasa Ko
misyonu üyeleri, bu tasarının ancak Yüksek He
yetinizin tenkid, tetkik ve tavsiyeleriyle daha 
mükemmel bir hale geleceğine inanmaktadırlar. 
Bu suretledir ki, Yüksek Heyetimizden Türk 
milletinin beklediği Anayasa, kemal halinde or
taya çıkacak ve onu refah ve saadete ulaştıra
caktır. 

Bu son arzımla birlikte Yüksek Heyetinizi se
lâmlar, dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
şükran duygularımı sunarım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Kurucu Mecliste kabul edildikten 

sonra Türk milletinin onayına sunulacağından, 
vatandaşlarımızın cereyan eden müzakereleri 
günü gününe takibedebilmelerindeki fayda ve 
zaruret aşikârdır. 

Bu bakımdan günlük müzakerelerin Radyoda 
tesbit edilecek muayyen bir saatte muntazaman 
yayınlanmasının teminini arz ve rica ederim. 

Şevket Adalah M. Gürün 
Sait Naci Ergin Vefik Pirinççioğlıı 

Adnan Başer Rıza Isıtan 
Hızır Cengiz Fethi Çelikbaş 

Bedî Feyzioğlu Hakkı Kâmil Beşe 
İhsan öğüt Adil Toközlü 

BAŞKAN — önerge üzerinde, Başkanlık 
Divanı gereğini düşünecek ve yapacaktır. 

İkinci bir önerge vardır, onu da okutuyo
rum. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugün tümü üzerinde görüşmeye başladığı

mız (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) tasarısı 
bir başlangıçtan mahrumdur. 
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Millî bir kurtuluş, bir' ihtilâl veya İnkılâp 

hareketi mahsulü olan Anayasaların bir kısmın
da Anayasanın dayandığı inançları, ahlâkı ve 
felsefî esasları belirten ve mahsulü bulunduğu 
hareketin saik ve sebeplerini gösteren bir baş
langıç bulunmaktadır. 

Bizim Anayasamızın da, bunlar gibi : 
a) Bugünkü neslin, gasbedilen hakların 

kurtarılması için en son meşru yol olan ihtilâle 
nasıl zorlandığını, 

b) Halk oyuna sunulacak bu -tasarının da
yandığı ahlâkî ve felsefî esasları, 

c) Bu Anayasanın, milletçe hakkımız olan 
muasır medeniyet ve refah seviyesine erişmek 
için kardeşlik ve beraberlik içinde sarfına mec
bur olacağımız gayretlerin muhtaç bulunduğu 
huzuru sağlıyacağına dair kavi inancımızı, 

Gelecek kuşaklara anlatan kısa ve veciz bir 
başlangıca sahibolmasmı gönüller arzu etmek
tedir. 

Bu itibarla, Anayasa Komisyonumuzun tasa
rıya bir başlangıç hazırlıyarak, görüşmeler bit
meden önce Umumî Heyete sunmasını tasarının 
tümü ile ilgili bir teklif olarak arz ederiz. 
Muharrem İhsan Kızıloğlu Daniş Koper 

Bedrettin Tuncel Esat Çağa 
Fethi Çelikbaş Ferid Melen 

Nüvit Yetkin 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun bu hu
susta bir düşünceleri var mı? Buyurun Emin 
Paksüt. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKt-
Lt EMİN PAKSÜT — Pek muhterem arkadaş
larım, Yeni Anayasamıza Türk Milletinin ver
diği ve medenî dünyanın verdiği büyük ehem
miyet muvacehesinde Anayasa ruhunu ve hava
sını aksettirecek bir başlangıcın yazılması mü
talâasına Yüksek Heyetiniz gibi komisyonunuz 
da iştirak eder. 

Anayasa Komisyonunu teşkil eden arkadaş
larınız böyle bir başlangıcın yazılması lüzumu
na kaani olmakla beraber komisyon Anayasa 
ruhunu aksettirecek havayı bizzat bu Mecliste 
bulacağı için, bu başlangıcı, buradan alacağı 
feyizle kaleme alınacak bir preambüle terk et
meyi tercih etmiştir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo-
rum, kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka-
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bul edilmiş ve Anayasa Komisyonuna verilmiş
tir. 

Bu konu ile ilgili olarak sayın üyelerden İs
met Giritli tarafından böyle bir başlangıç yazıl
mış ve Başkanlık Divanına verilmiştir. İlk öner
ge Anayasa Komisyonuna verildiği için Başkan
lık, diğer önergeyi de komisyona verecektir. 
(«münasip» sesleri) 

İSMET GİRİTLİ (Yerinden) — Sayın Baş
kanım, önergemin okunmasını rica ediyorum. 
(«Lüzum yok» sesleri) 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz, efendim. 

Temsilciler Meclisi Sayın Başkanlığına 
Anayasa tasarısının başına konulmak üzere 

aşağıdaki (Başlangıç) kısmının Anayasa Ko
misyonuna havale buyurulmasmı arz ve rica 
ederim. 

İsmet Giritli 

Başlangıç 
Millet ve Devlet anlamını toptan reddederek, 

vatandaşlar arasındaki münasebetleri, hukukî 
ve ahlâkî çerçevenin dışına çıkararak, insan hak 
ve hürriyetlerini hiçe sayan, millet bütünlüğü
nü parçalıyan, Anayasayı, hukuk, adalet, ah
lak prensiplerini devamlı ve sistemli bir surette 
çiğniyerek, Devlet müesseselerini tahrip ve ma
hiyetini fiilî olarak değiştirerek, hukuka bağlı 
sosyal bir kuvvet olması gereken Devlet kudre
tini, nüfuz ve ihtiras zümrelerinin menfaatini 
gerçekleştiren maddî bir kuvvet haline getiren, 
vatandaşları birbirine düşüren, Devlet düzenini 
bozan, siyasî ve sosyal müesseseleri işliyemez ha
le koyan ve bu müesseselerin dayandığı hukukî 
ve ahlâkî temelleri yok etmeye çalışarak, meş
ruiyetini kaybeden, anarşiye yol açan, fiilî bir 
duruma inkılâbeden zâlim bir iktidarı, meşru 
ve sosyal düzeni.yeniden kurmak için, zulme 
karşı direnme hakkını kullanmak suretiyle, ken
disinin bütünlüğünü temsil eden Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin eli ile deviren Türk Milleti: 

Çok eski ve şanlı tarihine, Millî Mücadele 
ruhuna ve ülküsüne, millî egemenliğine, Cum
huriyete, Atatürk inkılâplarına bağlı; yurdu, 
özlediği siyasî ve sosyal demokrasiye ulaştır
mak amacını güden 27 Mayıs İhtilâlinin iman ve 
azmi ile dolu bir millet olarak; 

İnsan kişiliğinin kutsallığına, birliğine ve 
eşitliğine inanan ve millî sınırlar içinde tarih, 
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kültür ve kader birliği ile bölünmez bir bütün 
halindeki Türk toplumunun, hukuk güvenliği 
içinde yaşamasını baş amaç bilen; Anayasanın 
ve Türk Milletinin mensub olduğu medeniyet 
dünyasınca kabul edilmiş hukukî, siyasî ve sos
yal temellere dayanan demokratik bir hukuk 
devleti kurmak için; 

Kuvvetini her şeyden önce sosyal adalet ve 
dayanışmadan, ferdin ve toplumun refah ve sa
adetinden alan, millî gücün geliştirilmesini, mil
lî servetin artırılmasını, maddî, mânevi ve fik
rî emeğin değerlendirilmesini ve teminat altına 
alınmasını, Türk toplumunun her alanda çağ
daş medeniyet seviyesine süratle yükselmesini 
sağlıyaeak siyasî ve sosyal bir demokrasi kur
mak için; 

Bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan Türk 
Devletinin, Birleşmiş Milletler Anayasası, însan 
Hakları Beyannamesinin prensiplerine, milletler
arası hukuk kaidelerinin üstünlüğüne, «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» ülküsüne bağlı olduğunu te
yit için; 

Bu Anayasayı kabul ve ilân eder. Onun, bu
radaki esaslar ve amaçlarla beraber, insanlığa 
ve kendisine karşı yükümlü olduğu vazifelerin 
ve mesuliyetlerin mutlak şuuru ile Anayasanın 
asıl teminatının, yurttaşlarının kalblerinde ve 
kafalarında yer aldığı inanciyle, adalete, hürri
yete ve fazilete inançlı evlâtlarının bekçiliğine 
emanet eder. 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge daha 
var. Onu da birlikte komisyona havale edece
ğiz. ^ 

KEMAL TÜRKOĞLU — TTsul -hakkında söz 
istiyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KEMAL TÜRKOÛLU— Muhite neon arkadaş

larım, bendemiz şöraidi d eğil, usul b aklimin d aa: 
sonunda söz lalaeağum.-

önergem, kanun tasar ısımın umumî görüşme
leri bittikten sonra verilecektir Önerge idi, onun 
için hazırlamıştım. Fakat Yüksek Başkanlık vesile 
verdiğine göve, bu önergeyi derhal vermek mee-
buriyetinde kalldum. önergeyi diğer aıkadaş-
la»rrma gösterecek, onllamn da ii'mizatlarmı alun-ak 
suretiyle takdim edecektim. Şimdi arkadaşı
mızın önergeleri okunduğuna göne, zapta geç
mesi için bu önergenin de okıınfrıiiatsı mee'bu-|-i-
yeti vardıır. Bu balomdan söz alldrm, onımı için 
tahammülünüzü ilstirhlaım edeceğim. 
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BAŞKAN — Başkandık Divanına, verikniş 

olafn herlıamgli bir önergenin geröktirimesinıe 
kendisini yetkili görmemiştir. 

Bu mevzuda söz alımış kırk küsur arkada
şımız vardır. Bumllaırım içerlilskıde yanım saatten 
fazla konuşacaklar vardır. Başkanlık konuşacak, 
saıyın arkaraşlann .sözlerinin bugün laikşataa ve 
yarın da dle'vaim etinıasi ihtimallerini düşündü. 
Başkanlığın gelen önergeleri geeiiktirfme yetki
sinde olmadığına imandığım ilcin elfilmizdöki tü
züğe göne birincisini derhal yüksek ıttıMarina 
sundum. Bininci ömergleınin okunan asm a .'mü
saade olunduğuna göre ikiıncisiniin de okunma
sına müsamahamıza rica edleri/m. (Bravo sesstleni) 

BAŞKAN — Kemal TürkoğluVtiUin önerge
sini okuyoruz. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresine başlanan (Türkiye Cumhuri

yeti Anayasası) nm yeniden hazırlanması se
bepleri ile bu Anayasa ruhunun kanun metnin
de yer almasını sağlamak üzere hazırladığımız 
ilişik «önsöz» ün tasarının başlığmdaa sonraya 
a'lınımıaısmı arz ve teklif ederim. 

Kem'ail Türkoğlu 

önsöz 
Dünya milletleri içinde tarihî varlığının öne

mini mifclrik ve bugünkü medenî cemiyetler sa
fında mevkiini almış bulunan Türk Milleti : 

«Millî Misafc» ile sınırları çdzilmiş ülkesi 
içinde tek ye millî bir devlet olarak dünya sul
hunun kurulması ve devamı, kendi haklarına 
riayetkar olan bütün diğer devletlerle eşit hak 
ve ödev esasına dayanan münasebetler kurul
ması, 

Türk ülkesinin bağımsızlığı ve Türk Ulusu
nun hür bir nizam altında muasır medeniyet 
seviyesine- ulaşması, 

Türk halkının en kısa zamanda her "bakım
dan refah ve saadete ulaştırılması ilkeleriyle 
hareket ederek, 

Anayasanın pervasızca çiğnenmesi ve kanun
la ra saygı ve bağlılığın kaldırılması, vatandaş 
hak ve hürriyetlerinin yok edilmesi, meşru mu
rakabenin işlemez hale getirilmesi yüzünden 
son zamanlarda bozulan devlet düzenini yeni
den kurmak ve tehlikeye düşen millî birliği ko
mim ak amaciyle milletin genel isteğine dayana
rak 27 Mayıs 1960 günü, meşruiyetini kaybet
miş idareyi devirerek geçici bir zaman içdn Dev-

368 
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let işlerine el koyan Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin egemenlik halklarını kullanmak yetkisini ve 
"memleketi idare görevdin emanet ettiği «Millî 
Birlik Komitesi» ile halk ve meslekî teşekknl-
leree sekilmiş «Temsilciler Meclisi» üyelerinden 
müteşekkil (Kurucu Meclis) tarafından hazıı-
lanan işbu (Türkiye Oun ılı uri yeti Anayasası) ııı 
halkoyu yoliyle ve bütün Tiiıik ulusunun birle
şik iradesi olarak kabııl ve ilân eder. 

BAŞKAN — Diğer- önergelerle birlikte ko
misyona veriyoruz. 

Söz istiyenlerin adlarını ve ne müddette ko
nuşacaklarını bildiriyoiTim, efendim. 'Fuat Arna 
15 - 30, Şahap Kitapçı 30 dakika. 

Buyuran, Fuat Arna. 
FUAT ARNA. — Yıllar boyunca yeni bir 

anayasa ile Devletin yeniden tanziminin ve in
san halk ve hürriyetlerine dayanan bir hukuk 
devleti nizamı kurulması müoadelesini yapan 
bir milletin mensupları olara'k bugüne erişme
mizden dolayı ne kadar bahtiyarlık duysaik hak
kımızdır. 

Bu mesut güne erişilmesini teinin uğrunda 
maddî ve manevî büyük ıstıraplara kaltlanarak 
mücadele eden bütün yurttaşlarımızı ve bu yol
da hayatlarını dahi genç yaşta feda etmekten 
çekinmiyen aziz şehitlerimizi huzurunuzda min
net ve şükranla yâdederÜm. 

Sayın arkadaşlarım; tarih, Yüksek Heyeti
nize şerefli ve şerefli olduğu kadar da ağır me
suliyet taşıyan bir vazife yüklemiş bulunuyor. 

Bizler, memleketin istikbalini, bekâsını ve 
Türk Milletinin kaderini ağartacak bir eseri 
vücuda getirmek için burada toplanmış bulun
maktayız. Vazifemizin kud-siyetini müdrik in
sanlar olarak bu eseri bir an evvel kemale ulaş
tırarak milletimizin itimadına arz edeceğimiz
den hepimiz esinin bulunuyoruz. Bu balamdan 
şu anda müşterek bir huzur ve sevine; içinde bu
lunduğumuzu da belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, evvelâ şu ciheti de memnuni
yetle ifade etmek isterim ki, huzurunuza sunu
lan bu tasarı çalışınalariinıız için sağlam bir ze
min teşkil edecek mahiyettedir. Bu bakımdan 
bu tasarıyı yorulmak bilmiyen bir gayretle ha-
zııılıyan ve bu uğurda bir fikir şehidi dairi ver
miş bulunan Anayasa Komisyonuna teşekkürle
rimi sunmayı bir vazife telâkki ediyorum. 
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Aziz arkadaşlar, 
Yüksek Heyetinize sunulan bu tasarının ben

deniz üzerinde yarattığı tesir şudur : 
Yüz yılı aşan bir zamandan beri milletçe 

hasretini çektiğimiz hak ve hürriyetleri genel^ 
olarak Batılı mânasında Demokratik müessese
lere ve teminatlara bağlamıştır. 

Bu tasarı Yüksek Heyetinizin irşat ve di
rektifleri ile tekemmül ettikten ve milletimize 
mal olduktan sonra iyi ellerde tatbikatını bul
duğu takdirde asırlık ıstıraplarımızın dinece
ğine inanıyoruz. Bununla, milletimize çok pa
halıya mal olmuş bulunan .-hürriyet mücadelesi 
bu suretle sona erecek ve .milletçe mesaimiz, 
gayretimiz bundan sona medenî kalkınma yolu
na yönelme imkânını bulacaktır. 

Anayasa tasarımız, bize genel olarak mo
dern bir sistem getirmiş bulunmaktadır. Ana
yasa hukuku ve Devlet idaresi saihaısında bu
gün insanlığın varmış bulunduğu mütekâlmil 
prensipleri ihtiva etmektedir. 

önümüzdeki tasarı insan hak ve hürriyet
lerini tafsilâtı ile ve teker, teker tesfoit ve ilân 
etmektedir. 

Milletimizin bu sahada geçirdiği acı tecrü
beler nazara alınmış (bu hak ve üıürriyetlerîn 
tali ribedile memesi için gereken tedtbirler düşü
nülmüştür. Bu tedbirler, ayrıca kanunların 
Anayasaya uygunluğunu murakabe edecek olan 
yüksek bir 'mahkemenin teşkili suretiyle mü
eyyideye (bağlanmıştır. 

Böylece artık 'her hangi 'bir vâzıı kanun bu 
hakların özüne dokunmak imkânından mahrum 
olacaktır. 

Muhteremi arkadaşlar; tasarının getirdiği 
başlıca yeniliklerden (birisi de hiç şüphesiz, sos
yal ve iktisadî haklar mevzuu ve sosyal Dev
let tel Akimidir. 

Sosyal haklar ve sosyal Devlet telâkkisi, as
rımızın kafoni ettiği mütekâmil bir anlayış tar
zıdır. 

İktisadî ve sosyal (hayatın adalete, çalışma 
esasına ve lıerkes için insanlık (haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
^öro tanzimi modern Devletin kaçınılmaz göre
vi «ayılmaktadır. 

Tasarının tanzim ettiği ve ferde tanıdığı 
sosyal haklar, diğer taraftan .Devletin fou safha
daki ödevleri olarak meydana çıkmaktadır. 
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Sayın arkadaşlar, (tasarı, vatandaşın siyasî ! 

'haklarını Anayasa teminatına bağlamış ve aynı 
zamanda ister muhalefette olsun ister iktidarda 
olsun bir Anayasa müessesesi olarak kabul et
mesiyle (bir hususiyet getirmiştir. 

Bu meyanda, seçimlerin, İkaza organlarının 
murakabe ve idaresinde yapılmasının Anayasa
da ifadesi ve ezcümle genel .seçimlerde partile
rin iştirak gideceği 'bir koalisyon Hükümeti ku
rulmasının derpiş edilmesi ile seçim teminatı 
münakaşasız ihale sokulmuştur. 

Pek sayın arkadaşlar, Anayasamız, Devletin 
teşkilâtı talkımından da bize yıllardan 'beni yay
dığımız ve beklediğimiz yenilikleri getirmekte
dir. Yumuşak bir (kuvvetler «ayrılığı sistemine 
gitmekle isabetM hareket edildiği kanaatinde
yim. 

Teşriî 'kuvvetin, iki Mecliste temsili ileriden 
beri arzuladığımız 'bir prensiptir. 

'İvaza kuvvetinin tam mânası ile istiklâli ve 
bu istiklâlin gerekli ve muhkem teminata bağ
lanmış olması 'bizlere ayrıca, huzur getirmek
tedir. 

Kaza organları bünyesinde-, Anayasa Mah
kemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu gibi iki ye
ni müessese yer almıştır. Bu müesseseler, gerek 
kuruluş tarzları ve 'gerek yetkileri itibariyle 
rejimin başlıca teminatını getirmiş 'bulunmakta
dır. Bu arada, Yargıtay, Askerî Yargıtay, Da
nıştay gibi yüksek mahkemelerin yeni teminat
larla teçhiz edilmesi Anayasamızın getirdiği 
güzel vasıflar olara'k zikredilebilir. 

Muhterem arkadaşlar. 
Siyasî 'iktidarların devamlı olarak tahribine 

maraz kalan üniversite, radyo ve mahallî ida
relerin Anayasanın bünyesinde gerçek muhta
riyete kavuşmalarının eemiy etimiz için mesut 
neticeler doğuracağına inanıyoruz. 

Demokratik nizam içinde iktisadî kalkın
mayı gerçekleştirmek ve yatırımları keyfî tak
dirlerden ve tasarruflardan kurtararak teşriî 
organın murakabesinden geçecek plân ve ka
nunlara bağlamak suretiyle tasarının getirmiş 
okluğu yeni görüşler takdire şayandır. 

Sayın arkadaşlar. 
Buraya kadarki mâruzâtımda, tasarının müs

pet olan umuimî karekteri hakkındaki görüşle
rimi arz etmeye çalıştım. Ancak hu meyanda 
tatminkâr bulamadığım ve noksan gördüğüm | 
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hususi ar üzerinde yüksek dikkatinizi çekmek is
terim. 

Evvelâ; tasarı, dil bakımından ifrata kaç
mış görünmektedir. Henüz halk diline ve ede
biyatımıza hakkiyle yerleşmemiş ve menus ol-
mıyan kelimelerin Anayasa gibi bir temel ve
sikada kullanılmaması icabederdi. 

Arkadaşlar, şu hususu da belirtmek isterim 
ki, tasarı, lâikliği ilmî mânada taım olarak ge
tirmekten uzaktır. Bu mevzuun münakaşa gö-
türmiyecek şekilde vuzuha kavuşturulmiası Yük
sek Heyetinizin himmetine kalmıştır. 

Diğer taraftan, özel iktisadî teşebbüsün tan
zimi, himayesi ve memleketin kalkınmasında 
oynıyacağı rol hususlarında da tasarı tatmin 
edici 'olmaktan uzaktır. Bu hususun da Yüksek 
Meclisinizce ele alınacağından ve buna ait mad
delerin ıslah edileceğinden emin bulunmakta
yım. Ve yine, seçmien yaşının 18 olarak Anaya
sada tesbit edilmesini, memleket gerçekleri •mu
vacehesinde şayanı kalbul görmemekteyim. Yaş 
had dinin 21 e çıkarılmasında büyük fayda mü
lâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, hep beraber hassasi
yetle üzerine eğilmemizi gerektiren bir husus 
da, bu tasarının 119 ncu maddesinin birinci 
fıkrasıldır. Buna göre, üniversiteler ancak Dev
let eıMyle kurulabilecektir. Bu takdirde Garp'-
tan gelecek teşebbüslere kapılanımızı sıkı sıkı
ya kapamış bulunmaktayız. Anayasa Komisyo
nunun pek ulvî hisle, bu maddeyi, bu mânası 
ile huzurunuza sevk ettiğimden emin olmakla 
beraber isabetli bulamadığıımı samimiyetle ifa
de etmek isterim. 

Fek sayın arkadaşlar, tasarının 4 ve ,12 nci 
maddelerinin ışığı altında sözleriım'e Son veri
yorum. Bu 'maddeler bilindiği gilbi ezcümle 
diyor ki : (egemenliğin kullanılması hiçbir su
retle belli bir kişiye, zümreye veya sosyal sını
fa /bırakılamaz) ve yine (hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınfıa İmtiyaz tanınamaz) Bu ru
hu, bu mânayı bakir olarak taşıyan yeni Ana-
vaisamızın milletimize mal edilmiş olmasının en 
büyük tarihî şeref payı hiç şüphesiz ki Millî 
Birliğin ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin olacak
tır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

ŞAHAP KİTAPÇI — Çok aziz ve muhterem 
arkadaşlarım. 

Eminim ki, şu anda hepiniz benim kadar se-
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vinçli; benim kadar heyecanlı ve benim kadar gu-
rurlusunuz; 

27 Mayıs İhtilâlinin bu memlekete kazandırdı
ğı İkinci Cumhuriyetin kurucuları olarak yüz yıl
lar boyunca özlediğimiz ve.milletçe mücadelesini 
yaptığımız hukuka bağlı Devletin kuruluşunu 
görmek sevinilmiyecek şey midir? 

Genç kuşakların birbirine devredecekleri bir 
Anayasayı görüşüp kabul ederken bu büyük ese
re emeğimizi katarken bu âzk vatanın yarınını 
düşünerek heyecanlanmamak imkânı var mıdır? 
Kötü ellerde ve iyi niyetli olmıyan emeller pe
şinde nasıl çiğnendiğini gördüğümüz fakat bu
gün dahi pek çok hükümlerinden faydalandığımız 
1924 Teşkilâtı Esasiye Kanununun kabul edildi
ği günlerin heyecanı bugün aynen hepimizde 
mevcuttur. Millî Mücadele ruhu ve heyecanı na
sıl ona canlılık vermiş ve kuvvet kaynağı olmuş 
ise 27 Mayıs Devrimi de yeni Anayasamızın kuv
vet ve heyecan kaynağı olmaktadır. 

Anayasamızı bu ruhla, bu heyecanla görüşme
ye başlıyoruz 

Bütün milletin ümit bağladığı ve dikkatini 
topladığı Kurucu Meclis ilk gün yaptığı yemine 
bağlılığın beliğ bir ifadesi olarak bu tasarının da 

. vaktinde huzurunuza getirilmiş ve millete arz edil
mek üzere tetkiklerinize sunulmuş olması da bize 
ve torunlarımıza yetecek kadar hepimizi gurur-
landırmaktadır. 

Yüksek Meclisin mevcudiyetinin ana sebebi 
olan bu tasarının tümü üzerinde ve bittabi lehin
de söz söylemek lüzumsuzdur. • Fakat duyduğum 
heyecan ve kıymetli eseri hazırlıyanlara minnet 
ve şükranlarımızı ifade etmek için bana vazife 
yüklediğinden söz almaktan kendimi alamadım. 

Bu sebeple çok çalışkan Başkan ve komisyon 
üyelerine şükranlarımı arz ederken bugünü gör
memiş olan ve tasarıda büyük emeği geçmiş bu
lunan kıymetli arkadaşımız Cafer Tüzel'i de rah
metle anmayı vazife saymaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hepiniz bilirsiniz ki, Anayasalar hemen daima 

fevkalâde zamanların mahsulüdür. Çok zaman bir 
ihtilâl veya bir inkilâptan kuvvet alır. Bundan do
layı da kendisini hazırlıyan sebeplerin ve şartla
rın tesiri altında bulunur. 

Bu vatanı yeniden kurtaran ihtilâlcilerin, 
Kahraman Ordumuzun ve topyekûn basını, üni
versitesi, münevveri ve gençliği ile bütün mille
tin bu hareketinin sebeplerini en kuvvetli şekilde 
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hemen* ertesi gün ifade ve meşruiyetini tarih 
önünde tescil eden beyannamedeki şu cümleler 
elbette bu Anayasanın hazırlanmasında kuvvet 
kaynağı olmuştur. «Millî Birlik Komitesi hare
keti yeni Devlet müessese ve kuvvetlerinin idare
yi ele almasını bu mecburiyetin yani Devlet ni
zamını bozan, halkı birbirine düşürerek anarşiye 
yol açan, sosyal müesseseleri işliyemez bir hale ko

yan ve bu müesseselerin dayandığı ahlâk te
mellerini yoketmeye çalışan fiilî bir durumu önli-
yerek meşru ve sosyal nizamı tekrar kurmak ih
tiyacının bir neticesi sayıyoruz.» 

Dedikten sonra bu şartların getireceği «Müs
takbel Anayasanın hakikî hukuk devlet fikrini 
gerçekleştirmesi, insan şeref ve haysiyeti, fert hak 
ve hürriyetlerini olduğu kadar sosyal hakları da 
teminat altına alması, Devlet organlarını, sosyal 
müesseselerini kuran ve koruyan bir muvazene 
âmili olması kanunların Anayasaya uygunluğu
nu! sağlıyacak müesseselere yer vermesi, bunun 
için de iktidarı teşkil eden bir Meclis çoğunluğu
nun meşru hak ve yetkilerini aşarak yarının ikti
darı olabilecek bir Meclis azınlığını ezememesi, de
mokrasinin en esaslı varlık şartı olan siyasî ha
yatı felce uğratmaması için gerekli bütün esasla
rı ihtiva, etmesi lâzımdır.» 

Bunun gibi 27 Mayıs öncesi siyasî ve sosyal 
şartlarının ve o günlerinin şiddetle kendini his
settiren ihtiyaçlarının tesirlerini de yeni Anaya
samızda görmek pek tabiîdir. 

Nitekim komisyon raporundaki şu cümleler 
bu hususu çok güzel belirtmektedir. 

«27 Mayıs 1960 İhtilâli öncesinde siyasî ve 
sosyal hayatımızda şu hususlar kesin birer ihti
yaç halinde belirmiş bulunuyordu : 

Millî temsil müessesesini ıslah etmek ve siya
sî iktidarın seçimlerden gelecek siyasî müessese
ler ve organlar yolu ile icrasını sağlamak, siya
sî iktidarı hem modern Devletin gerekleri, hem 
de iktisadî ve sosyal kalkınmayı tahakkuk ettir
me zorunda bulunan bir toplum isterlerine göre 
faal, dinamik ve müessir bir kuruluş olarak sağ-
lamak siyasî iktidarın icrasını hukuk Devletinin 
gereklerine uygun siyasî ve hukukî bir kontrol 
altında bulundurmak halkoyunun siyasî iktidiar 
üzerindeki kontrolünü da gerçekleştirmek.» 

I Şimdi ben bu anlayış ve bu zemin üzerinde 
hazırlanmış olduğunu gördüğüm tasarının getir
diği yeniliklere kısaca işaret ettikten sonra gör-
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düğüm noksanlara temasla bâzı temennilerimi ifa
deye çalışacağım. 

Anayasanın ruhuna hâkim olan egemenlik es
kisinden daha geniş bir ifade ile yeralmış ve mil
letin malı olan ve varlığının esasını teşkil eden 
egemenlik karşısında siyasî iktidarların, Hükü
met edenlerin malı olmadığı belirtildiği gibi kul
lanılması da birtakım kayıt ve şartlara tâbi tutul
muştur. Tasarının- ilk maddelerinde bu hususlar 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Seçim organlarının bir Anayasa müessesesi 
olarak kabul edilmiş olması da egemenliğin bir 
ifadesi olan millî iradenin tam olarak tecellisini 
gölgeliyecek teşebbüsleri önleyici hükümlerden
dir. 

Tasarının en mühim bir yenilik olarak artık 
kuvvetler ayrımı esasının kabul edilmiş olduğu 
görülmekle beraber bunun ilk tatbikatı olması 
itibariyle rapordaki tâbir ile ifade edersek yu
muşak bir kuvvetler ayırımı sistemine gidilmiş ol
masını da realist bir görüşün ifadesi olarak ka
bul etmek yerinde olur. 

Demokrat ve lâik Cumhuriyet prensibi yanın
da ek birinci maddede gösterildiği şekilde înkix 
lap kanunlarının korunması ve bunların Anaya
saya aykırılığının iddia edilemiyeceğinin kabul 
edilmiş olmasını Yüksek Meclisinizin Anayasayı 
hazırlarken tarih önünde yapmıya mecbur oldu
ğu vazife]erinin başında gelenlerinden saymak
tayım. 

Yasama organlarının çift Meclis haline getiril
miş olması yeni tasarının getirdiği yeniliklerin 
Hasında gelmektedir. Girmeye hazırlandığımız ye
ni rejimin ilk tatbikatında Millet Meclisine na
zaran Cumhuriyet Meclisinin mahdut yetkileri 
bulunması kuruluşu ve yapısı itibariyle bir istik
rar unsuru olmasına bilhassa itina edilmiş bulun
ması yerinde olmuştur. 

İstanbul ek tasarısındaki gibi kooperatif bir 
sisteme gidilmemiş olması da isabetli ve realist 
bir görüşün ifadesidir. 

Meejisin Hükümeti düşürmesi yanında Hükü
metin de Meclisin feshini isteme hakkı kuvvetler 
ayrılığı sisteminin icabı olan, bu yetkilerin za
manında en iyi şekilde kullanılmasını ve birtakım 
aksaklıklara sebebolmamasmı temenniye şayan 
bulmaktayım. 

Hemen bütün Devlet ve Hükümet faaliyetle
rinin derece derece kazai murakabeye tâbi tutul-
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I muş bulunması da büyük bir ihtiyacın cevabı

dır. 
I Anayasa mahkemesi, Yargıtay Danıştay, As-
j kerî Yargıtayı n da birer anayasa müessesesi ha

line getirilmiş olması da yine kolaylıkla müda-
, faası kaaibil esaslardandır. Kalbul olunan geniş hak 

I ve hürriyetlerin teminatı da ancak bu yollarla 
I sağlanabilir. 
I Tasarı hürriyetler rejimini üç noktada topla-
I m ıştır. 
I a) Kişi hakları ve ödevleri 
I b) Demokratik siyasî hayat kavramı ile ilgili 
I haklar ve hürriyetler, 
I e) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bil-
I hassa bunlardan demokratik siyasî hayat kavramı 
I ile ilgili haklar ve hürriyetler arasında memleke

timizdeki siyasî rejimin halk efkârına istinadet-
I mesi ve ondan kuvvet alması bakımından getir

diği özellikler arasında; 
Siyasî partilerin ister iktidarda ister mıuiha-

I lefette olsun demokratik siyasî hayatın vaageçil-
I mez unsuru olduğunu ortaya koyan esaslar bu 

uğurdaki mücadelelerin boşa gitmediğini göste
ren gönül rahatlığı ile rey verilecek hükümlerden
dir. 

Sosyal ve e'konomik haklar ve ödevler bölümü-
I ne lüzum gösteren gerekçeler üzerinde dikkatle 
I durmak ve birer Anayasa müessesesi olarak ifa-
• desini bulan bu hak ve ödevlerin ma/hiyeti üzerin

deki görüşleri dinlemekte fayda umuyor ve bu 
. hakların bilhassa Anayasada yer almış olmaları 
'bakımından en ziyade münakaşaya değer bulu
yorum. 

Bu cümleden olarak mülkiyet hakkı ve bunun 
kullanılması, kamulaştırma sebep ve şekilleri, 
çalışanların haklan üzerinde Yüksek Meclisin dik-

I katle duracağını kuvvetle ümidediyorum. 
Bütün bu yeni müesseseleri memleketimizin 

•bugün içinde bulunduğu ve senelerin ihmalleri
nin teraküm ettirdiği iktisadî, sosyal ve ahlâkî 
şartlar muvacehesinde kıymetlendirmek gerektiği 
kanaatindeyim. 

Siyasî hak ve ödevler bölümümde yer alan ve 
56 ncı maddede ifadesini bulan, 

«Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına 
sahiptir. Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği 
niteliklerden başka lıiçjbir ayırım 'gözetilemez» 
şeklindeki bir maddeye bir Anayasada yer olma-

j dığı yeknazarda hatıra gelelbilir. Fakat nıemleke-
i timizin hepimizin gözü önünde cereyan etmiş olan 
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yakın tarihinde bunun acı neticelerini partizan- I 
lığın bu memleketin maddî ve manevî kıymetle
rimi nasıl heder ettiğini düşünerek böyle bir mad
denin yarının partizan görüşleri ile bir tarafa 
bırakılamıyacak şekilde Anayasada yer almasını I 
thoş karşılamak icabeder. I 

Aynı şekilde memur ve hizmetlilerin de gö
revlerini yerine getirirlerken vatandaşlar ara- I 
sında siyasî kanaatlerinden dolayı her hangi bir 
ayırım yapmamaya medbur olduğuna dair ola'n I 
118 nei maddeye de yerimde bir hüküm olarak ka- I 
tılırım. I 

Şimdi, görebildiğim noksanlıklara işaret ede- I 
rek, bâzı temennilerimi izalıa çalışacağım. Hemen 
ilâve edeyim ki, bu görebildiğim yenilikler yanın-' 
da eski Anayasada mevcudolan ve kolay kolay de
ğiştirilmesi mümkün olmıyan birçok maddelerin I 
daha vazıh bir şekilde bu tasarıda tekrar edilmiş 
olması yerinde olmuştur. 

Hemen ilâve edeyim ki; arkadaşlar, bir ihti
lâlin Anayasası olan, inkılâptan sonra ve inkılâp- I 
ta, ondan evvelki zamanların getirdiği sebeplerle 
hazırlanmış olan bu Anayasa tasarısının esbabı 
mucübesini çok kısa buldum. Birçok yeni müesse
seler ihdas edilmiş ve eski müesseselerin yerine 
başkaları ikame edilmiş -olduğu halde, bu yeni 
müesseselerin mucip sebeplerini bütün genişliği 
ile görmek ve incelemek maalesef mümkün olmu
yor. Esbabı mucibe raporundan da bunu elde et
mek kolayca kabil değil. Bu itibarla bendeniz, I 
Yüksek Riyasetin ve Yüksek Heyetinizin şu nok
ta üzerimde müsamahasını rica edeceğim : Bu 
Anayasanın esbabı mueibesi belki zaman darlı
ğından belki de getirilen müesseselerin öneminin 
sizler ve milelt tarafından bilinmesinden dolayı 
kısa yazılmış olabilir. Sizler, buradaki münakaşa 
ve müzakerelerle bunu elbetteki genişleteceksiniz. 
Ve zabıtlara geçecek fikirler bu noksanı tamam-
lıyaeaktır. 

Arkadaşlar, Kurucu M*eelisin vazifesi, bu 
memlekete bir seçim kanunu ve bir Anayasa yap
maktır. Yâni hepimizin asıl vazifemiz bir Ana
yasa hazırlamaktır. 157 sayılı Kuruluş Kanununa 
göre, kurulmuş olan Anayasa Koıms> onu eski 
Mecliste olduğu gibi bir Anayasa Komisyonu de
ğildir. Bu Komisyon Anayasayı hazırlama komis
yonudur. Halbuki Anayasa Komisyonunun Tüzü
ğümüze göre bireo#k vazifeleri vardı. Bazan Ada- { 
let Komisyonu ile müştereken içtima eder, bâzı 
hususları teshil eder ve bâzı kanunlar Anayasa I 
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Komisyonundan geçerdi. Şimdi karşımızda bu
lunan komisyon bizim namımıza ve bizim verdiği
miz salâhiyete göre, bizim tâyin etmiş olduğumuz 
müddet içinde Anayasayı hazırlıyan bir komis
yondur. 

Tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman ihiçbir muhale
fet şarhine raslamıyoruz. Niçin muhalefet şerh-
siz çıkmıştır diye bir tezi savunmak istemiyorum. 
Bilâkis eminim ki, çok kıymetli arkadaşlardan 
terekkübeden, AnSyasa hukuku ve politika saha
sında geniş tecrübe ve bilgileri bulunan arkadaş
lar, bu maddeleri bu şekle sokuncaya kadar ara
larında tartışmışlar, ve fikir birliğine vararak bu 
maddeleri Yüksek Huzurunuza getirmişlerdir. 
Ama ben demin ifade etmeye çalıştığım sebepler
le esbabı mucibedeki bu noksanlığı telâfi etmek 
maksadiyle, Riyasetin de müsamahası altında, mu
halefet şerhi bulunmıyan veya söz hakkının mah
fuz tutulduğuna işaret edilmemiş bulunan arka
daşlara da burada konuşma imkânının verilmesi 
hususunun bu komisyona sağlanmasını rica ede
ceğim. Teype alındığını bildiğimiz ilmî münakaşa
lar kadar, komisyon âzası arkadaşlarımız gelsin
ler burada görüşlerini, yaptıkları tartışmaları yi
ne huzurunuzda izah etsinler. Böylece hem mad
delerin esbabı mucibesini daha iyi anlamış ve hem 
de yarının nesillerine tevdi edeceğimiz bu mad
delerim nasıl bir anlaışla ve nasıl bir ahenk içinde 
teessüs ettiğini göstermiş olacağız. Bu sebeple de 
hem noksanlık izale edilmiş olacak, hem de Yük
sek Heyetiniz rey verirken büyük bir rahatlık 
içinde bulunacaktır. 

Nitekim, etüd metni olarak ittihaz edilmiş 
olan İstanbul tasarısına bakacak olursanız; bütün 
kıymet ve kuvvetini, tasarının metni kadar değer
li ve ehemmiyetli olan muhalefet şerhlerinde top
lamaktadır. Onlardan hepimiz çok fazla istifade 
etmiş bulunuyoruz. Aynı şeylerin burada da gö-. 
rüşülmesi ve bu fikirlerin burada da serd edilme
si çok büyük faydalar sağlıyacaktır. Bu itibarla, 
muhalefet şerhi olmasa dahi, komisyon âzalarının 
konuşmalarını temin için Riyasetin icaJbediyorsa 
bir karara varmasını rica edeceğim. 

Ben de Anayasanın dili, mevzuuna temas et-, 
mek istiyorum, itiraf etmek lâzımdır ki, bizim 
nesil, bizden evvelkilere nazaran kanun dili ba
kımından biraz daha geridir. Bir Mecellenin, 
bir Kanunu Medenînin, 1924 Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun dilindeki kuvvet, terimlerdeki mâna
yı kavrayış, üslûp bugünkü metinlerimizde yok-
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tur. Bunun muMelif sebepleri vardır. Anayasa 
sahasında bu, evvelâ bir reaksiyon olarak kendi
ni göstermektedir. 1924 Anayasası dil yönünden 
değiştirilince yeni bir çığırın açılmasına ve bir
takım anlaşmazlıklara, yeni kanun ve tâbirlerin, 
diğer hususî kanunların yazılışında yer almasına 
'sebebolmuştur. 1950 den sonra iktidara gelenler 
bu tesir altında veya tamamen irticaî görüşlerinin 
'bir eseri olarak eski metni aynen meriyete koydu
lar. Bu bakımdan muhafazasffLa yemin ettiğimiz 
inkılâpların başında gelenlerden Jbirisi olan dil 
inkılâbı yeni Anayasamızda lâyık olduğu yeri 
almış bulunuyor. Yalnız açıkça ifade etmek gere
kir ki, biz gerek ilim dili olarak, gerekse kanun 
dili olarak bu sahada fazla bir mesafe almış deği
liz. Hâlâ bu memlekette dilcilerle hukukçular işti
rak halinde değildir. Bm noksanlık kanun ve ni
zamnamelerde kendisini daha şiddetle göstermek
tedir. Şimdi eskinin tamamen zıddı öz Türkçe 
olarak yeni maddeler tedvin ediyoruz. Bir keli
menin veya bir tâbirin, bir müesseseyi tanzim 
eden ifadenin bir Anayasada yer alması başka; 
•bir hususî kanunda, bir nizamname veya talimat
namede yer alması başkadır. Eğer o tâbir Anaya
sada yer almışsa, bundan sonra diğer bütün hu
susî ve umumî kanunlar ve nizamnamelerde muh
telif şekilde tefsire ve yenilerinin eklenmesine se-
be'bolur. Bu itibarla, Anayasalara geçecek keli
melere, tâbirlere ve müesseseleri tanzim eden ıs
tılahlara çok dikkat etmek ve onları yerine oturt
mak ve ıbu hususta dilcilerin fikirlerinden •fayda
lanmak lâzımdır. Anayasa tasarısına hazırlık ya
pılırken, bizim Dil Kurumunun komisyona hiz
metini arz ettiğini 'basında okumuştum. Bu fikir 
'birliğinin ışığı altında bu kelimelerin bulunmuş 
olduğunu öğrenmek bizim için faydalı olacaktır. 

Şimdi maddeler üzerinde görüşmiyeceğimiz. 
iein, yadırganacak kelimeleri teker teker -izah 
edip, bundan dolayı vaktinizi alacak değilim. 

Yukarıda izaha çalıştığım, şekilde, her Anaya
sa gibi, bizim hazırlamaya gayret ettiğimiz Ana
yasamız da kendisini hazırlıyan sebeplerin tesiri 
altında kalmış bulunmaktadır. Birçok yeni mü
esseseler, tasarıda bu suretle yer almış bulunmak
tadır. Bütün bunlar üzerinde ben de dikkatle 
durdum. İçlerinde bir Anayasa müessesesi olup 
olamıyacağı hususunda münakaşa edilebilecek 
hususlar olduğunu zannediyorum. 

Anayasamızın, bütün Devlet faaliyetlerinin 
ve idarî tasarrufların keyfîlikten kurtarılması vo 
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hepisine şâmil olmak üzere kazaî murakabeyi te
sis etmek hususunda gösterdiği titizlik yerinde
dir. Bu sebeple Anayasada yargı organlarına 
geniş bir yer verilmiştir. Raporda, Anayasa mev
zuu olarak bir husus üzerinde durulmamış oldu
ğunu zannediyorum. Bu da, bu memleketin bir 
hukuk meselesi olarak yıllardan beri ilim saha
sında, basında ve hattâ politika kürsülerinde 
münakaşası yapılmış olan ve eskilerin vahdeti 
kaza dedikleri mevzudur. Bendeniz Yargıtaym 
yambaşmda Danıştaym, Askerî Yargıtaym bir 
Anayasa Mahkemesinin yer almasına itiraz etmi
yorum. Ama esbabı mucibe lâyihasında görme
diğim içindir ki, birçok ahvalde münakaşa mev
zuu olan muhtelif kaza mercilerini kabul etmekle 
kaza organlarının tevhidi mevzuunun bu memle
ketin Anayasası hazırlanırken ne şekilde ele alın
dığını, neden iltifat görmediğini öğrenmek isti
yorum. 

Anayasamız sadece bugünkü* şartlar ve iıhti-
yadları ve ihtiyaçları düzenlemekle kalmamış 
114 neü maddesinde olduğu gibi, eğer lüzum gö
rülürse istikbale muzaf olmak üzere bâzı illeri 
toplıyarak bir başka kuvvet halinde, bir başka 
organ olarak, bir vilâyetler topluluğu yapılması
na mezunryet veren maddeyi de koymuş bulun
maktadır. İşte bundan cesaret alarak bendeniz 
yargı organları ve kademelerini sayarken, bugün 
artık hakikî vazifesini yapamaz hale gelen ve 
seçimler sırasında kendisine büyük hizmetler 
tevdi etmiş olduğumuz mevcut kaza organları
mızın büyük ihtiyaç halinde kendisini gösteren 
üst mahkemelerin kuruluşuna müsaade eden bir 
ibarenin, bir anlayışın madde metinlerinde mev-
cudolmasım arzu ederim. Belki bu yarının ihti
yaçları itibariyle yargılama usullerini tâyin ede
cek kanunlar da bir organ olarak kendisini gös
terebilir. Fakat, şimdi olduğu gibi Anayasada 
yargı organlarının tadadedilmiş, birer Anayasa 
müessesesi halinde ffadesini bulmuş olması ba
kımından, yarın bir imkânsızlık olduğu şeklinde 
bir akademik münakaşa haline gelmesi dahi ar
zu odilmiyen bir şey olduğu cihetle. 114 ncü 
maddede olduğu gibi, bu kabîl imkânları sağlı-
yan bir kaydın bulunmasında faide olduğunu 
zannediyorum. 

Görüşmelere başlarken, verilen takrirlerde 
belirtildiği gibi, ben de bir ihtilâlin getirdiği ve 
yıllardan beri çektiğimiz sıkıntıların bir netice
si olan bu Anayasamızın bir baslık ile ihtilâli 
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hazırhyanlarm ve emeği geçenlerin, hizmet ve I 
anlayışlarım bu Anayasa ile gelecek nesillere in- I 
tikal edecek şekilde tesbit eden başlığa ihtiyacol- I 
duğu kanaatini taşıyan arkadaşlarmızdanım. Ko
misyonun bu yoldaki beyanı şükranlarımızın tek- I 
rar ifadesine vesile vermiştir. I 

Anayasamızın, eminim ki, üzerinde en fazla I 
münakaşa edilecek bölümü, sosyal ve ekonomik I 
haklar ve ödevler bölümüdür. Burada mülkiyet I 
hakkının bâzı takyitlerine Taslamaktayız. Hemen 
her Anayasada kamulaştırma mevzuu mülkiyet 
hakkının bir takyidi olarak kendini göstermek- I 
tedir. Kamulaştırma deyince artık ou memleket- I 
te, parası ödenmeden kamulaştırmayı düşünme- I 
ye imkân yoktur. Ana kaide olan, parası peşin 
ödenmeden kamulaştırma olmıyacağı, prensibi- I 
nin yanında bu tasarı bâzı hususlarda taksitli I 
ödemeyi de getirmektedir. Bu da kalkınma plân- I 
lan gereğince yapılacak kamulaştırma bedelleri- I 
nin takside bağlanmasının mümkün olduğu kay- I 
dıdır. Bu husus her zaman bir münakaşa mev- I 
zuu olabilir. I 

Bu itibarla şu veya bu anlayışla bir kalkın- I 
manın zarureti şeklinde gösterilen ve kalkın- I 
manın icabı şeklinde takdim edilen bir kamu- I 
laştırmanın, hakikaten zarurî bir kalkınmanın I 
icabı olup olmadığı dikkatle ele alınması her I 
zaman mümkündür ve her zaman münakaşa ko- I 
huşudur. Bu sebeple şu veya bu tarzdaki bir I 
görüşle ileri sürülecek olan kalkınma sebe- I 
biyle yapılmış olduğu kaydiyle gayrimenkulle- I 
rin istimlâkinde, mülkiyet hakkının tahdidi ve I 
burada âmme menfaatinin izahı yanında, be- I 
delinin taksitlendirilmesi meselesi de ele alı- I 
narak bunun üzerinde bu kürsüde dikkatle I 
durmak çok yerinde olur. I 

Şu veya bu anlayışla bir kalkınma olarak I 
ele alınır ve milyonlarca lira sarf edilerek bir- I 
yatırıma gidilebilir. Vatandaşın bu suretle ba- I 
zan tek geçim kaynağı olan gayrimenkulu alın- I 
diktan sonra Anayasanın verdiği imkânlardan I 
faydalanılarak, o günün getireceği malî şart- I 
lar sebebiyle o şahsın mülkünün değerini mu- I 
ayyen taksitlerle almaya mecbur tutulması hu- I 
susu üzerinde düşünülmesi yerinde olur. Bu I 
hususta Anayasamızın getirdiği münakaşaya 1 
müsait yeniliklerden birisi olarak göze çarp- I 
maktadır. Bunun gibi eski Anayasamızda bu I 
genişlikte mevcudolmıyan müesseselerden biri- I 
si de tevkif .müessesesidir. Yeni tasarı tutma | 

. 1981 0 : 1 
sebeplerini tadadediyor. Bunu izah ederken 
Ceza muhakemeleri usulü Kanununun tevkife 
dair olan hükümlerinin incelenip incelenmediği 
kaydına bendeniz raporda tesadüf edemedim. 
Malûmdur ki bunlar, Ceza muhakemeleri usu
lü Kanununda tevkife mütedair olan kayıtlar 
birer misalidir. Hâkim bu misallerle mukayyed-
olmadığı gibi, bu misallerin dışında birtakım 
sebeplerle de tevkife karar verebilir. Tatbi
kat, içtihat ve ilmî görüş budur. 

Şimdi, tevkif müessesesini bütün sebepleriyle 
Anayasaya yerleştirmenin yarın mahkemeleri, 
hâkimleri bu sebeplerin mevcudiyeti halinde 
hukukan tevkifi gerekir yolunda bir anlayı
şa sevk etmesinden endişe ederim. Bu sebeple , 
anlayışın bu olmadığının, hiçolmazsa bu mad
denin müzakeresi sırasında, komisyon tarafın
dan, sarahaten bu kürsüden, ifade edilmesinde 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Hâkimlerin özlük haklarına ve Hâkimler 
Kanununun hususiyetlerine taallûk eden mad
de de bence uzundur. Bu maddenin bu şekil
de kaleme alınmasında hiçbir zaruret olmadı
ğını zannediyorum. Diğer bâzı maddeleri de 
aynı şekilde göz önünde tutarak bâzı madde
leri kısaltmakta bir Anayasa tekniği bakımın
dan zarui-et görmekteyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, idarenin bü
tün tasarruflarının kazaî murakabeye tâbi tu
tulması bu tasarının getirdiği yeniliklerden 
biridir. Bunun yanında yine bu mezvuda, es
kiden mevcudolan 94 ııcü maddeye nazaran 
daha geniş olan 124 ııcü madde vardır Eski 
94 neü maddenin - çok lüzumlu, cok zarurî ol
masına rağmen - pek tatbik' görmemesi bu 
maddenin çok muğlâk olması ve memleketi
mizde idarî ve sair tasarrufların adlî muraka
be altında bulunmaması sebebiyle olmuştur. 
Eski 94 ııcü maddedeki, kanuna muhalif olan 
umurda âmire itaat memuru mesuliyetten kur
taramaz, hükmünün tatbikatını görmek müm
kün olamamıştır. Eğer bunun yıllardan beri sı
kıntısı çekilmemiş ve yukardan verilen kanun
suz emirlerin tatbikatından doğan ve çok defa 
Devlet otoritesini sarsan müessif olaylarla kar- ' 
şılaşılmanıış olsaydı, arkadaşlarımız belki daha 
geniş şekilde 124 ncü maddeyi getirmezlerdi. 
Bu bakımdan eskiden tatbik kabiliyeti-bulma
mış olan bu hükmün 124 ncü madde olarak da-
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ha geniş, bir şekilde getirilmesini bendeniz gö
nül rahatlığı ile karşılıyorum. Bu maddenin bi
ze beraber getirdiği bir mesele var. Madde met
nini tetkik ettiğimiz zaman görüyoraz ki, me
mur âmirin verdiği emri, kanun, tüzük, yönet
melik ve Anayasa hükümlerine aykırı görürse 
bu emri yapmaktan çekinecek, yapmıyacaktır. 
Yapmadığı bu emre, âmiri tarafından ısrar edi
lir ve yazılı şekilde verilirse yapacaktır. Bu çok 
mühim bir hükümdür arkadaşlar. Bir yandan 
Devlet otoritesini tesis etmek ve ayın derecede 
kıymet verdiğimiz vatandaş hak ve hürriyetleri
nin teminatını bulmak ve iyi ellerde ve anla
yışta, Hükümet ve idare otoritesi yanında va
tandaşın haklarının da. korunduğunu ve bu 
maddelerin böyle bir tatbikata mazhar okluğu
nu görmek bizim için bahtiyarlık olacaktır. Ak
si halde Devlet otoritesinin sarsılmasından, gü
vensizlik ve arzu edil m iyen neticelerin doğma
sından endişe edileceğini ifadede kendimde hak 
buluyorum. 

Bunun yanında, bütün idarî tasarruflarda ve 
malî mevzularda, kazaî murakabe mevzuu ya
nında bendeniz bir noksanlık olduğunu zannedi
yorum. Bugün Devlet, sermayesi ile kurulmuş ve 
senelik bütçeleri yekûnu Devlet bütçesinin üç 
misline varan iktisadî Devlet Teşekküllerinin 
murakabesinin, yasama organının hakikî kon-
troluna bırakılmasını ve bunun bir madde ola
rak, bir Anayasa müessesesi olarak yer alma
sını, uygun buluyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım ; elbette ki mad
deler üzerinde geniş tartışmalar olacaktır. Bu 
tasarının tümü üzerinde daha fazla durarak va
kitlerinizi almak istemem. Yalnız 27 Mayıs ihti
lâlinden sonra bu memlekette yeniden kuraluş, 
yeni şartları tesis ediş ve aydınlığa kavuşma 
çabası içindeyiz. Anayasamız bize bu imkânı 
verdiği için müteşekkiriz. Şimdiye kadar geçir
ttiğimiz sıkıntılar ve içinde bulunduğumuz eko
nomik, sosyal ve ahlâkî şartlan göz önünde bu
lundurmamız ve müesseseleri iyi bir şekilde iş-
liyebilir hale sokmamız lâzımdır. Anayasa hepi
mizin müşterek eseri olacaktır. Yarın iyi niyetli 
olmıyan politikacılar kötü emellerine alet et
mek istedikleri zaman yine ^Atatürk gençliği 
1961 Anayasasının müdafii olarak onlaraı kar
şısına ç-ıkacak ve bu büyük eseri hazırlıyanlan 
her gün hürmetle yâd edeceklerdir, 
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I Hepinizin kıymetli vakitlerini aldım, vözür 

dilerim. Anayasamızın millete hayırlı olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ismet Giritli. 
İSMET GİRİTLİ — Sayın Başkan, Temsilci

ler Meclisinin sayın üyeleri • 
Anayasa tasarısının tümü üzerindeki sözle

rime başlarken bu tasarıyı en kısa bir zaman 
zarfında, aksaklıklar ve eksiklikler ne olursa ol-

I sun, bir bütün halinde ve en mükemmel şekilde 
hazırlamaya muvaffak olan Anayasa Komisyo-

I ,ımnun Başkan ve üyelerini tebrik etmeyi ve 
kendilerine teşekkür etmeyi zevkli bir vazife 

I bilmekteyim. 
Gerçekten, hepinizin bildiği gibi, Anayasa 

Komisyonu 27 Mayıs Devriminin enerjik ve fe-
I ragatli havası içinde geceyi gündüze katarak bu 
I eseri, yine arz ediyorum, eksikleri ne olursa ol

sun bu mükemmel eseri kısa bir zamanda fera
gatle çalışarak hazırlamaya muvaffak olmuştur. 
Nitekim bu tasarının sadece bir tek muhalefet 
şerhi ile çıkmış olması, bu muhalefet şerhinin 
de .yalnızvyaş haddi gibi, Meclis üyelerinin sa
yısı gibi, esasa değil de teferraata taallûk eder 
zoraki bir mahiyet taşıması da, Komisyonun 
ahenkli ve müttehid havasını göstermeye kâfi
dir. 

Şimdi kısaca tasarı üzerindeki fikirlerimi 
arza çalışacağım : Evvelâ şunu arz edeyim ki, 
demin konuşan kıymetli arkadaşımız Şahap Ki-
tapçı'nın işaret ettiği gibi, bu Anayasa memle
ketimize modern ve yeni bir egemenlik telâkkisi 
getirmektedir. Bu tasanyla artık 18 nci yüz yı
lın heyecanlı çoğunluğu her şeye kaadir olduğu 

I telâkkisi yerine, hukuka ve adalete saygılı mo
dem millî egemenlik telâkkisi gelmektedir. Ta
sarıda hâkimiyetin millete aidolduğu zikre
dildikten sonra Devlet yetkilerinin nasıl kulla
nılacağı ve sınırları gayet güzel bir şekilde be-

I lirtil m ektedir. Malûm olduğu üzere kayıtsız ve 
şartsız bir irade sırf keyfî hareket etmekten baş
ka bir şey değildir, öyle üraidediyorum ki, 

I bundan sonra bu kubbe altında hiçbir başvekil 
j dayandığı siyasî çoğunluk ne olursa olsun, siz 
• isterseniz hilâfeti de bu memlekete getirebilirsi-
i nîz diyemiyecektir. Anayasa tasarısının ikinci 
i önemli hususiyeti de memleketimize getirdiği 
i ikinci Önemli yeniliktir, ikinci Cumhuriyet ta-
; sarısının siyasî, sosyal ve ekonomik demokrasiyi 

tam anlamı ile gerçekleştirmiş olmasıdır. 1924 
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Anayasamız 18 nci yüz yıldan mülhem olan, 
münhasıran siyasî demokrasiyi getirmiştir. 
Bugün ise tasarı en geniş şekilde sosyal Devlet 
telâkkisi ve demokrasiyi en güzel şekilde huzu
runuza getirmiş bulunmaktadır. Böyle bir me
tin getirdiklerinden dolayı, komisyon arkadaş
larını huzurunuzda tebrik ederim. 18 nci yüz yıl 
sadece siyasî olan demokrasisi biliyorsunuz bu
gün bir şey ifade etmemektedir. Sosyal ve eko
nomik hürriyetlerle takviye edilmeden bunların 
kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olduğu göz 
önünde tutulmuş bulunmaktadır. 

Tasarının getirdiği bir başka yenilik de hür
riyetlerin teminatını sağlamaya çalışmasıdır. 
Bilhassa büyük Fransız hukukçusu müteveffa 
Gaston Jeze'in dediği gibi «Hürriyetleri ilân 
eıtmek kâfi değildir. Esas mesele onları temi
nat altına almaktır.» işte önümüzdeki Anayasa 
tasarısında bu yapılmaya çalışılmıştır. Bir kere 
tasarıda hürriyetleri ilân etim ekle yetdnilmdyor. 
Kanun vâznnm hürriyet serbestisi sınırlanıyor. 
Yani kanun vâzımın sınırları birer birer fesbit 
ediliyor. 

1924 Anayasasında buna ait bir misal ver
mek lâzımgelirse, en güzel misal muhakkak kî, -
77 nci maddedir. Bu madde basın hürriyetine 
aittir. Hepinizin malûmu olduğu üzere, basın hür
riyetinin kanun dairesinde serbest olduğu bu 
madde ile belirtiliyor. Fakat siyasî çoğunluklar 
basın hürriyetinin,' bu teminata rağmen, canına 
dkuyaJbilmişlerdir. Tek parti devrinde ve çok 
partili hayata girdiğimizden sonra bilhassa 1954 
yılından bu yana bunun birer misallerini gör
dük. işte Anayasa tasarısı bu realiteden mül
hem olarak kanun vâzımın, teşriî organın suiis
timalini önlemek gibi birtakım tahditler, birta
kım kayıtlar koymuş bulunmakta ve bu suretle 
siyasî iktidarın sınırları tesbit edilmektedir. 
Başka blir ifade ile kanun koyucunun takdirine 
hürriyetlerimizi bundan böyle (mutlak olarak 
teslim etmemekteyiz. Ayrıca Anayasa Mahke
mesi de kanun vâzımın .suiistimallerini önle
mek yolunda ciddî ve kâfi bir ölçüsüdür. Ve 
Anayasa tasarısı bu şekilde tanzim edilmiştir. 
Bunun gibi Anayasa tasarısınız memleketimizin 
eski bir hastalığı olan ve demokrasinin temel 
meselelerinden biri olan hâkim teminatı mese
lesinin de en güzel bir şekilde ve. hâkimleri Ba
ğımsız Hâkimler Kuruluna bağlamak ve siyasî 
tesirlerden azade kılmıalk suretiyle bir hal tar-
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zina bağlamıştır. Anayasa tasarımızın getirdiği 
bir başjka önemli yenilik siyasî partilerle demok
rasi rejimi arasındaki zarurî irtibatı kurmuş 
olmasıdır. Bir Fransız siyasetçisinin dediği gibi 
«Fakat siyasî partiler olmasa sizin demokrasi 
yaşıyamjaz ve yine ilâve ediyor, aynı demokrasi 
siyasî partiler yüzünden ölebilir de» bu mah
zurları da gözden uzak tutmıyarak siyasî parti
lerin devleti yıkmasına ımâtuf tahribediei tesir
lerini de bir nkaıma bağlamak lâzımdır. Gerek
çede ifade edildiği gibi, 1949 Batı - Almanya 
Anayasasından mülhem olarak birtakım mura
kabe sınırları tesis edilmiş bulunulmaktadır. 

Anayasa tasarımızın bir başjka yeniliği de, 
yine gerekçede ifade edildiği gibi, hürriyet
lerle birlikte iktisadî kalkınımanın gerçekleş-
ımesi 'hususunun gözden uzalk tutulmamasıdır. 
Kalkınma politikası yapmak, kalkınma plânını 
yürütmek demektir. İktisadi plânlama kullanıl
dığı maksada göre bir değer ifade eder. Bazan 
husûsî rejimi, husûsî sermaye rejimini ve mül
kiyet rejimini takviyeye matuf olabilir, ikti
sadî plân, bir doktirin değil sadece bir teknik
tir. Bizce mühim olan başka bir yenilik, Ana
yasa hukukuna bir contribüsyon telâkki edîle-
bilerek bu Anayasa tasarısında kenar başlık
lara yer verilmiş olmasıdır. Dünyada bu pek 
revaç gören bir sistem değildir, istisnası is
viçre Medenî Kanununda bu kenar başlıklara 
yer verilmiştir, öyle zannediyorum ki, fay
dalı bir şeydir, aynı zamanda Anayasanın halk
oyuna arz edilmesi sırasında kolaylıkla anlaşı-
labilmesini ve- okunmasını sağlamak bakımından 
iyi bir şeydir. Bu sebeple noktai müspet ve ye
rinde bir yenilik olarak telâkki etmekteyim. 

Efendim, çok kısa olarak ve ileride daha 
uzun konuşmak ümidiyle Anayasanın bu müs 
pet tarafları üzerinde durdum. Şimdi de ek
sik gördüğümüz hususlara da kısaca temas ede
yim. 

Anayasanın bir başlangıç, bir dibace kıs
mından mahrum olması büyük bir eksikliktir. 
Esasen Sayın ikinci Başkanın da bu hususu 
ifade etmiş olması bizi teyidetmektedir. Filha
kika modern anayasalar ve istanbul Anayasa ta
sarısında birtakıîm. dibaceler vardır. Sayın Ana
yasa Komisyonu Başkanı, Anayasamızı devrim
ci olarak addetmiş olmasına rağmen,. 27 Mayıs 
Devrimine ait bir tek kelimenin dahi Anayasa-, 
da yer almaması bizce büyük ve affedilmesi im-
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kansız bir noksamıktır. Bunun dibacede mu
hakkak yer alması 2 nci Cumhuriyet 27 Mayıs 
Devrinin sebep ve amaçları üzerinde kurulaca
ğına göre 27 Mayıs Devriminin hedeflerini iyice be
lirtmek ve bu suretle İkinci Cumhuriyetimizin te
mellerini bu şekilde belirtmek lâzımdır kanaa
tindeyiz. Bu husustaki önergemizi ve taslağı
mızı da komisyona havale buyurmuş bulunuyor
sunuz. 

Tasarıda bir başka tehlikeli gördüğüm hü
küm şudur : Anayasamızı karekterize eden en 
güzel tarafı sosyal ve ekonomik hak ve müessese
lere yer vermesidir. Fakat aynı Anayasanın 
51 nci maddesinde, «İktisadî ve malî imkân
lara göre bütün sosyal ve ekonomik hakların 
gerçekleştirileceği» ifade edilmektedir ve aynı 
zamanda bunun takdiri de Devlet ve Hükümet
lere bırakılmaktadır ki, bu da şu demektir; 
bir elden veriyoruz, öbür elden alıyoruz. Biz 
böyle bir hükmün Anayasa tasarısında yer al
masına Anayasa tasarısının ruh ve sistemine 
uygun olmıyacağını, bu bakımdan bu madde
nin behemehal çıkarılması gerektiğine inanıyo
ruz. Bu husustaki görüşlerimizi maddeler gö
rüşülürken arz edeceğiz. 

Yine üzerinde durulması gereken ikinci bir 
meVzu- da İkinci Meclisin durumudur. Türki
ye federatif ve regionaliste bünyede bir mem
leket olmadığına göre İkinci Meclisin kurulma
sındaki esas sebep, olsa olsa, bunu bir basi
ret ve bir teenni organı olarak tesis etmek ama
cı olabilir. Halbuki tabiî uygun görülürse, 
tasarıdaki halinde 2 nci Meclis, yolunmuş bir 
tavuk manzarası arz etmektedir. Bana öyle ge
liyor ki, 2 nci Meclis tasarıda yer alması sırf 
memleket umumî efkârında sihirli bir kelimeye 
prim vermek için olmuştur. Ya bu organı büs
bütün kaldıralım veya birinci Meclise yakın bir
takım yetkiler vererek bu organın fonksiyonunu 
yapmasını sağlıyalım. 

Arkadaşlar, yine belki ilk bakışta mühim 
addedilmiyecek olan bir başka husus üzerinde 
daha durmak gerekiyor. Bu da birinci ek mad
dedir. Filhakika ek madde bâzı kanunlarının 
aleyhinde Anayasa mahkemesine gidileni iyeeeği 
hükmünü ifade etmektedir. Müsaade buyurur
sanız bir hususu hemen arz etmek istiyorum. 

Demokratik rejimleri ve demokratik Anaya
saları antidemokratik esaslar üzerine inşa' et
meye ve antidemokratik mizanı kullanmaya im-
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kân yoktur. Antidemokratik kokan ve bâzı ka
nunları antidemokratik kanıunmuş gibi Anaya
sa ile tescil eden böyle bir maddeye demok
ratik bir tasarıda yer vermemek lâzımdır. Bu hal 
Anayasayı zayıflatmaktan başka bir işe yara
maz: Onun için bu maddenin Anayasa tasarı
sından çıkarılması lâzımdır kanaatindeyim. 

Bu arada şunu bir kere daha söylemek iste
rim ki, bütün eksikliklerine rağmen, bu Anaya
sa tasarısı bütünü itibariyle mükemmel bir eser
dir. Şahsan temennim şudur, birtakım retuş-
lar yaparken bu bütünlüğü az zedeliyelim ve sis
temi bozmamaya dikkat edelim. Esasen benim 
tenkidlerim şu ve bu maddenin veya maddelerin 
retuşlanması, şu veya bu maddenin veya ek bir 
maddenin çıkarılmasına matuf bulunmaktadır. 

Sözlerime nihayet verirken şunu da söylemek 
istiyorum ki, bildiğiniz gibi, memleketler lâyık 
oldukları rejimlere kavuşurlar. İyi bir Anaya
sa hazırlanmış olması bir memlekette demokra
si rejiminin yerleşmesi işini çabuklaştırılacak 
,ve kolaylaştıracak bir tesir icra etmekle beraber, 
yalnız başına bir Anayasa kabul etmek demok
ratik rejimin yerleşmesi için kâfi değildir. Bir 
Anayasası olmıyan İngiliz milletinin arz ettiği 
gerek demokrat manzarasına rağmen, gözleri
mizi yaşartacak kadar güzel Anayasalara sahib-
olan Güney - Amerika memleketlerinin buhran
lardan kurtulmaması bu sözümüzü teyideder 
mahiyettedir. Bu Anayasanın memleketimize 
hayırlı olmasını, işimizin Anayasa ile bitmediği
ni, ancak başladığını, başarıya ulaşmak için 
Hükümet edenler ve edilenler olarak hepimize 
büyük sorumluluklar ve ödevler düştüğünü arz 
etmek isterim. Sizleri hürmetle selâmlarım aziz 
arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY — Muhterem arkadaşla

rım, bir bakıma ikinci, bir bakıma 4 ncü Ana
yasamızın tasarısının hazırlanmasında büyük 
emek ve gayretleri g^qen İstanbul ilim heyeti
ne ve kendisinde bir memleket vazifesi görmek 
üzere böylo bir vazifeyi yüklenerek ayrıca bir 
tasarıyı hazırlıyan Ankara Siyasal Bilgiler Fa
kültesi öğretim üyelerine ve Kurucu Meclisin 
Anayasa Encümeninin muhterem Reis ve azala
rına candan teşekkülü büyük bir haz duyarak 
ifade etmek isterim. 

Anayasa tasalısını dikkat ve itina ile oku
dum. Arkadaşımızın ifade ettiği gibi, mükem-
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mel olmıyan hususlan yanında mükemmel kı-
kımlariyle insan gücünün tesbit edebileceği çok 
güzel bir Anayasa tasarısiyle karşıkarşıyayız. 
Anayasa şeklî veya maddî mânasiyle sert ve 
yumuşak olabilir. Muhtevaları ve şekilleri itiba
riyle ideal olabilir. Demokrasi esasında bu iki 
özelliği de taşıyabilirler. Bu hiçbir zaman o Ana-

\ yasanın o memleket bünyesinde başarı ile tatbik 
1 edilebileceğinin ve büyük bir talihe mazhar ola
cağının ifadesi değildir. Sert Anayasalar olmuş
tur, bu Anayasa ile iktidarlar dikte rejimi kur
muşlardır. Yumuşak Anayasalar olmuştur, o 
Anayasalarla da dikta rejimleri kurulmuştur. 
Gene sert Anayasalar olmuştur, demokratik ha
yat devam etmiştir, yumuşak Anayasalar olmuş
tur, demokratik düzen tehlikeye girmemiştir. 

O halde Anayasaların şeklî mükemmeliyetini 
ve maddî üstünlüğünü tamamlıyan o memleket
lerin Anayasaya matuf olan bir tatbikatta şa
hısların davranışlarıdır. Anayasaya vâki teca
vüz ve ihlâller karşısında sessiz kalırsak, Anaya
sayı korumaz ve muhafaza etmezsek ortada Ana
yasa kalmaz. 

Bu bakımdan şunu ifade etmek istiyorum ki, 
mühim olan Anayasanın mükemmeliyeti değil, 

•bizim zihniyet ve davranışlamnızdır. Memleket 
bünyesine uygun bir seçim kanununun da ehem
miyeti aşikârdır. Bunlar temin edilmedikçe Ana
yasanın 'mükemmeliyeti büyük bir kıymet ifade 
etmez. Anayasa meselelerinde yüreklerimiz tit
rer en az .kaşlarımız çatılırsa bunda garanti var
dır. 

Anayasa hakkında düşünce ve tahlil -erimi arz 
etmek için 1924 Anayasası meselesine şöyle bir 
göz atmak istiyorum: Bu Anayasanın görüşül
mesi sırasında da ikinci bir meclisin zarureti 
üzerinde duruluyor. Muhalefette bulunan veya 
muhalefet zihniyetini temsil eden milletvekilleri 
bunu hararetle, savunuyorlardı. İktidar mensup 
ve çevreleri ile muhalefette olanlar veya böyle 
düşünenler bu mevzuda iki ayrı fikri etraflıca 
tartışıyorlardı. Bu tartışma devam etti. Buna 
karşı direniyorlar, ikinci meclise zaruret olmadı
ğını ifade ediyorlardı. Refet Beyin kulaklarım
da o sırada ileri sürülen sözler çınlamaktadır. 
Şöyle demişti;-ikinci Meclis kurulmadığı takdir
de Birinci Meclis his ve heyecan yeridir. Ora
da hâkim olacak bir zihniyet barajsız bir mil
letin "kaderini tâyin edecektir. Kanunlar gelecek, 
Anayasa çiğnenecek, kasa organları ve siyasi ik-
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t idann tasarrufuna tasalutlarına ugrıyacaktır. 
Bunu Refet Bey söylemişti. Son 10 yıl tecrübe
leri bunu göstermedi mi Refet Beyin bu beya
natı bir keramet değildi, tecrübe ve siyasî hu-
kukun ifadesi idi. Zaman ona hak verdi. 1924 
Anayasasının bir meselesi olan İkinci Meclise 
kavuşuyoruz. Ama ben bu hususta müsterih de
ğilim. öyle bir fonksiyonla gelmektedir M, va
zifesini yapması güç ve şüphelidir. Snyın İsmet 
Giritli arkadaşımızın fikrine iştirak etmemeye im
kân yoktur, öyle bir İkinci Meclis ki, millet mu
kadderatının nirengi noktasını teşkil edecek, bütçe 
müzakerelerinde dahi belli müddet içinde görüş
meye tâbi, bu görüşmenin hukuld şekli ise yok
tur. Bu durum İkinci Meclisin fonksiyonunun ne 
olduğunu göstermektedir. Kanun müzakereleri 
ne şekilde cereyan edecektir ve belirli zaman ve 
kayıtlar içinde bu vesayet altında hakkı takdir
lerinize bırakıyorum. Japonya'dan Fransa'ya ka
dar medeni Devletlerin tesis ettiği İkinci Mec
lis bu fonksiyonu taşımamaktadır. Böyle bir mil
let meclisinde İkinci Meclis halk tarafın azala
rı seçilmiş bir komisyonun durumu düşürülmüş 
durumdadır. O halde beni\ affetsinler diyeceğim -
ki, 1924 Anayasasının birinci müzakerecinde tar-

ş tışılan mesele tam mânasiyle halledilmiş değil-
| dir. 1924 Anayasasında münakaşa mevzuu olan 

ikinci husus Reisicumhurun hâriçten seçilip se-
çilemiyeceği meselesi ve Reisicumhura geniş sa
lâhiyet verilip verilemiyeceği meselesi idi. Bu 
cihet uzun uzun münakaşa edilmiş fakat kabul 
edilmemişti. 

Tasanda da Reisicumhurun Meclis dışından 
seçilmesi fikri kabul edilmiş değildir. Gerekçe
de bu hususun bir demogoji havası yaratabilece
ğini ifade etmektedir ki, basit bir sebebe bağ
lamış bulunmaktadır. Başka hiçbir sebep yok
tur, yalnız bu cümle vardır. Halbuki bu cihet 
ehemmiyetli bir Anayasa mevzuudur ve çeşitli 
bakımlardan leh ve aleyhindeki fikir! erin tah
lili gerekmektedir. 

Demekki, 1924 Anayasasının bu meselesi de 
uzun münakaşalara rağmen halledilmiş değildir 
ve mevzu ehemmiyetini muhafaza edecektir. 
1924 Anayasasında müzakere mevzuu olan 3 ncü 
mühim mesele de Meclisin fesh edilip edilemi-
yeceği mevzuu idi. Uzun münakaşalardan sonra 
rahmetli Recep Peiker bu fikri tek basma müda
faa etti. Başkaca bir mebus dahi bu fikre katıl
madı. Meclisin bu mevzuda o zaman gösterdiği 
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hassasiyet ve mukavemetin tarihî içtimaî ve psi
kolojik veçheli sebepleri mevcut idi. Tasarıda iki 
defa Hükümet düşer, üçüncüsünde de Hükümet, 
itimat oyu alamazsa Başvekil Reisicumhurdan 
Meclisin feshini istiyebilir. Hükmü vardır. Ve 
İkinci Meclis Reisini dinledikten sonra Reisi
cumhur fesh cihetine gidebilecektir. Belki bu 
nisbî seçim dolayı siyle alınmış bir hükülmdür 
ama 1924 Meclisinin üzerinde hassasiyetle dur
duğu bu mevzu istenmediği halde bu sefer ters 
oranla şimdiki tasarıda yer almaktadır. Ve endi
şelerin mahsulü olarak kayıtlarla Meclisin feshi 
mümkün olacaktır. Seçim sistemlerinin doğura
cağı mahzurların tedbiri mahiyetinde olan bu 
feshin, müessiriyeti ve bizatihi mahzurları istik
balin getireceklerine bağlıdır. 1924 Anayasası
nın meselelerini bu şekilde kısaca izah ettikten 
sonra tasarının bize getirdiği yeni Anayasa met
ninin çatısını teknik bakımdan tahlil etmek is-
tiyorıı'm. Anayasa 93 Anayasasına teknik bünye 
bakımından daha yakın bir durumdadır. Teknik 
bakımdan Garp memleketlerinin modern Anaya
salarına uymaktadır. Anayasamızda temel görüş 
olarak 6 kısım, yer almaktadır. 

1—• Genel esaslar, 2 — Temel hak ve Ödev
ler, 3 — Cumhuriyetin temel kuruluşu, 4 — 
Ek hükümler, 5 — Geçici hükümler, 6 — Son 
hükümler. Anayasalar birbirinden mülhem olan 
ve_ birbirine yardım ederler. Son anayasalar 
umumiyetle bu bünyeye uygun bulunmaktadır. 
Bünye bakımından ek maddeler kısmını ele 
alacağız. Ek hükümler de bize bâzı yenilikler 
getirmektedir. Anayasalar bir de anayasalara 
yardımcı kanunlar vardır. 1948 Fransa Ana
yasası da Danıştay ve Seçim kanunları yar
dımcı Anayasa mahiyetinde idiler. İtalya'nın 
bugünkü Anayasasının 138 nei maddesi bu du
rumdadır. Bizim Hilâfetin ilgasına ait Nisabı 
müzakere Kanunu gibi Anayasa mahiyetinde 
olan bir ek maddenin Anayasa tekliflerinde 
yer alması mümkündür. Tasarının bir de aynı 
şekilde bulunan 128 nci maddesi vardır. Ayılı 
durum için bir yerde ek madde, bir yerde tam 
madde doğru olamaz. Ya ikisi de ek, ya ikisi 
de madde hükmü olmalıdır. 8 nci İnkılâp Ka
nunu için bir ek madde 128 nci maddesinde 
Millî Kalkınma programını tesbit edecek ka
nunun hazırlanmasında tüzük hükümlerinden 
ayrı hükümler olacağına ve bu hükümleri ted
vin edecek bu kanunun değiştirme şeklinin adî 
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kanunlardan tamamen farklı olarak bir statü
ye bağlanacağını tespit eden madde şekilleri 
doğru olamaz. Daha sonra. çıkması istenen ka
nunlara Anayasaya yardımcı bir kanun hüvi
yeti verilmektedir ki ayrı CM bu cihet de yan
lıştır. Şimdiden çıkması istenen bir kanuna 
muhayyel bir işe Anayasaya yardımcı bir ka
nun hüviyetine varılıyor. Bir taraftan Anaya
sanın hüviyetine ve prensibine bir ek madde 
olarak sıra numarası almak suretiyle bir hüküm 
öteyanda aynı şekil için ek madde şeklini 
Anayasanın haşmeti ve onun tekniğine uygun 
bulmamaktayım. Anayasalar gayelerin tahak
kuku bakımından birbirinden farklı olan hu
suslar vardır. Anayasalar düzenleyici hüküm
ler ve prensipler vaz'ederler. Bâzı anayasalar 
vardır ki, bilhassa gelişmemiş memleketlerde 
her ihtiyaca bir çare bulan, her devaya deva 
ariyan prensipler vazetmişlerdir. Maalesef bi
zim Anayasa tasarımızda düzenleyici prensip 
ve hükümlerin biraz uzağında kalarak her dâ
vaya ve her ihtiyaca çare ariyan anayasala
rın serisine katılmak şekli tercih edilmiştir. 
Ümit ve arzu edilir ki model ve modern, başarılı 
ve mükemmel bir Anayasa karakteri olan, pren
sipleri ve esasları düzenleyici Anayasa istika
meti hâkim olsaydı ve bu cihet tercih edilseydi. 
Anayasanın umumî tutumcu, vasfı teferruata 
'dnımeısi ve her ihtiyaca cevap, her derde d'eva-
ıbııılıması iddiasıdır. Misallerini sıralamak ınüm-
Ikündür. Meselâ, kooperatifçiliğin hıiımaye edile
ceğinle ait 50 nei maddede İtalya Anayasasına. 
'benzer bir hüküm bulmak mümkündür; Hükü-
ııııet .programında yer alması lâzıımgelen 'koope
ratifçiliğim teşvik ve himayesini bu kanunla, 
temin de mümkündür. Anayasada bir hüküm 
olarak görülım.ektedir. Vâzıı kanun hususî bir 
kanunla, tanzimi mümkün olan Basın Kanunun
daki cevap halklkmı getirmiş Anayasaya koy
muştur. Bunlar Ceza. Kanununun yahut Basın 
Kanunu hükmü olması iktiza ederken getiril-
ımiş Anayasaya ilâve edilmiş. Bu sebeple Ana
yasamız prensipler vaz'eden bir dunumdan çık
makta teferruatlı ve her derde deva anayasa
lar mahiyetini iktisabetmiektedir. Ceza Kanu
nunun 104 neü maddesindeki tevkif sebebi ceza 
Muhakemeleri Usul hükümlerinden başka bir 
şey değildir. Anayasaya koyuyoruz. Yani mah
kemelere ait tevkif hüküm ve sebeplerini âmir 
bir hüküm olarak Anayasaya koyacağız ki, bun-
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lar çolk mahzurludur. Ve bu sebeplerin mevcu
diyeti yüzünden her halükârda Anayasa' hük
müdür, diye mahkemelerce az ve zayıf delillere 
rağmen tev'kif sebepleri olabilecektir. Bu mah
zurları düşünmek zorundayız. Bir tüzük olması 
icabeden bir hal ve tüzük hükmü ile tanzim ve 
tedvin «dilen bütçe müzakereleri sırasında tü
mü ürerinde görüşülmesi esası vazedilmekte, 
maddeler ve fasıllar üzerinde görüşülmesi im-
ikanı ortadan kaldırılmaktadır. Gerekçede izah 
ediyorlar ve diyorlar ki, Kurucu Meclis bütçe 
müzakereleri dolayıısiyle bunun pratik faidesi 
görülmüştür. Kurucu Meclisin ayrı hususiyeti 

, olduğunu arkadaşlar takdir ederler. Tümü üze
rinde görüşüp fasıllara geçmenin daha iyi mi, 
ydksa fasılları geçmemenin, daha iyi olduğunu 
arkadaşlarımın takdirine bırakalım. Tüzük hük
müne aidolan bir hükmü Anayasaya koymaları 
hiç yerinde değildir. Tüzükler, kanunla halle-
diliı*. hususları Anayasada dondurmak hele 
bütçe görüşmeleri gibi hâkimiyet hakkının baş
langıcı olan hususları sınırlandırmak demokra
tik usullerden değildir. 
/ Orman suçları içlin af çılkarılmıyacağı.Ana

yasada yer almaktadır. Belki bu esasında doğ
rudur, falkat sert (kalıba sokmak iyi değildir. 
İlerde memleketin içtimaî şartları bunu icbar 
edecektir, belki de iktidarlar af cihetine gide
ceklerdir. Bunu Anayasa maddeleri içinde bu 
şekilde göstermeleri her halde doğru olmasa 

' gerektir. 
Yine 138 nci maddede yer alan adlî zabıta 

adaletlin emrindedir, deniyor. Bunun da bir ka
nun, hattâ Hükümet kararına dahi uygun hal 
şeikli mümkündür. Anayasa meselesi ve mevzuu 
değildir ve olamıyacalktır. Hattâ bir Hükümet 
tasarrufiyle ve Hükümet karardyle imkân dâ
hilinde bu husus bir kanunla, bir tüzükle ted
vin edilebilecelk iken, bunu Anayasaya getirip 
Anayasaya renkli yamalı bir bohça şeklinde 
sokmaya hakkımız yoktur. 

Anayasa tasarısında ulaşmak istediğimiz 
gaye balkıınnndan bu tahlili yaptıktan sonra mâ
ruzâtımı temel hürriyetler prensibiyle bağdaş-
ımıyan hükümlerin izahına bağlıyacağım.' 

Muhterem arkadaşlar, bir taraftan Anayasa 
tasarısı gönlümüze sevinç dolduran, bizlere gu
rur veren, insanların haysiyet ve işereflerini te
minat altına alan hükümler (mevcutken, bu 
prensiplerle bağdaşmayan bâzı hükümler bulun-

makitadır. Bu hususlta bir örnek teşriî masuniyet 
(meselesidir. 78 nci madde hükmünde teşriî ma-
ısuniyeti kaldırılan ve kaldırılmış olan millet
vekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin top
lantılarına iştirak edemiyeceğini derpiş etmiş 
bulunmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Anayasa Ko
misyonu maddeyi bu şekilde hazırlamıştır. Şa-

. yet bu madde geçmiş iktidarın elinde olsa idi 
bir silâh olarak kullanabilecektir. Muhalefete 
mensup teşriî masuniyeti kaldırılan milletve
killeri mahkeme huzuruna gittiği zaman tev
kif edilmiyor. Vazifelere devam ediyorlardı. 
Eğer bu hüküm o zamanki iktidarın elinde olsa 
idi bu kanun hükmünde dilediği milletvekille
rini Meclisin dışına atabilecekti- Bu demokra
tik hürriyet prensipleri ile nasıl bağlaşacak-
tır. Bunun sebebini bilmiyorum. Masuniyeti 
teşriiyesi kaldırılan .milletvekilinin teşriî vazi
fesine devam etmemesinin mânasını anlamıyo
rum. Belki bir gün gelecek milletvekillerini teş
riî vazifeden uzak tutmak imkânı olacaktır. 
Bunun temel hürriyetlerle telifine imkân yok
tur. Çok hâzindir ki, Anayasa tasarısında in
san haklarına aykırı düşen bâzı hükümlerini 
görüyoruz. Teşriî masuniyetler kaldırılarak mil
letvekilleri teşriî faaliyetten uzak tutturulup 
parlâmento ekseriyetinin zayıf olduğu yerlerde 
ezici ekseriyetleri, vazife ifa eden kuvvetli 
milletvekillerini tesirli hizmetten menetme yet
kisini iktidar çoğunluğuna teslim etmek, demok
ratik görüşlerin mahsûlü olamaz. Mahkemelerin 
görüldüğü sırada teşriî organdan sualler so
rulamayacak, siyasî iktidar bu hususlarda be
yanda bulunamıyacak esasında doğrudur bu 
düşünce fakat teşriî organa sual sormak mah
kemeye tesir değil duruşmanın mahiyeti itiba
riyle değil, dâvanın takibettiği seyir hakkında 
malûmat istemek mebusun hakkıdır. Bu memle
ketin yüksek menfaatini alâkadar eden dâvalar 
olacak, teşriî organ da onun seyri hakkında 
malûmat istenmelidir ki, bunu önlemeye hakkı
mız yoktur. Hükümet onun seyri hakkında mü
dahale etmek veya baskı altında- bulundurmak
tan uzak olarak vatandaşı malûmat sahibi kıl
mak için' beyanatta bulunacaktır. Anayasamız
da bunları önlemek, hak ve hürriyet prensiple
riyle pek bağdaşamıyân hususlardır. 

Kitapçı arkadaşımızın beyan ettiği gibi tak
sitli istimlâk temel hükümleri ile asla bağdaşa-
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maz.* Eğer bu geçmiş iktidarın elinde olsaydı | 
başka bir şekilde hepimizin acı acı ifade ettiği- 1 
miz husı^slar birkaç misli artmış olacaktı. 
Geçmiş iktidarın durumu ve tutumunu bu hü- I 
kümlere göre meşru bir hale getirmiş olacaktı-
Siyasî iktidar vatandaşın mülkünü istimlâk 
edeeck, ama takside bağlıyacaktır. Anayasa 
mucibince hiçbir mahkemeye çıkamıyacaktır. I 
Yargı organına başvurmryacaktır. Çünkü Ana
yasa hükmüdür? Geçmiş iktidarın kötü icraatı 
meşru bir şekle sokmaya çalışmaktır. Ferdin 
mülkü istimlâk edilecek alacağı otuz sene 20 
sene takside bağlanacak, mülkiyet hakkını 
bu derece tahribe hakkımız yoktur. Anayasa ta
sarısındaki organların muvazene durumunu d« 
tahlil etmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, 
zannediyorum ki, biz kötü bir tatbikat gördüğü
müz zaman o kötü tatbikatı ıslah veya bu kötü 
tatbikat üzerinde yürümekten ziyade derhal I 
büyük bir süratle onun mutlak surette aksi mev
kiinde yer almak itiyadını gösteriyoruz. Geç
miş iktidarın takdirine bağlı tasarruflar, ge
rek Hükümet tasarrufu olsun, gerekse âdi 
idarî tasarruflar olsun bunlar hiçbir zaman 
kaza organına tâbi değildir. Bu bir idarî tutum 
meselesi idi ve çok pürüzlü, kötü tecellileri ol
muştu. 

Anayasa ile bir hüküm getiriyor ve diyoruz 
ki, siyasî iktidarların takdiri ve idarî bütün ta
sarrufları ister takdire barrlı olsun ister idarî 
tasarruf olsun, ister Hükümet tasarrufu ol
sun, bütün tasarruflar ve kaza organlarının 
kontroluna tâbi olacaktır. Dünya mevzuatını 
işgal eden idare hukukunun bir numaralı me
selesi olan bu husus tasarrufların ne nispet dâ
hilinde kaza organlarına verilip verilmiyeceği 
meselesidir. Âdi tasarruflar, takdire bağlı ta
sarruflar yargı organlarının kontroluna tâbi ve 
bağlıdır ve bağlı olabilir, fakat Hükümet ta
sarrufları tamamen ve kayıtsız şartsız yargı or
ganlarının kontroluna bağlanmamıştır. Belki 
bu tasarrufların hududu daraltılmış sayısı azal
tılmıştır. Şimdi ne olacaktır. Çeşitli Hükümet 
tMtrrufları ve bu tasarrufların oluşları "yargı 
kontroluna verilecek, iktidarın yapmış olduğu her 
şey, her eylem kazanın kontroluna tâbi tutulacak
tır. Ve bir Başvekil bu tasanya göre bir hademe- ı 
yi dahi işinden çıkaracak olursa o kaza organın? 
başvurup tekrar vazifeye başlaması mümkün ola- i 
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çaktır. Tazminat dâvası açması mümkün olacak
tır.. Bir memurun maaşı şu miktara çıkarıldığı 
veya tenzil edildiği zaman bu Anayasaya göre yi
ne vatandaş yargı organına gidecek bir iddia ve
ya tazminat dâvası açabilecektir. Bu takdirde ken
disinden hizmet bekliyeceğkniz icrayı asıl işleri 
dışındaki işlerle meşgul etmemiz halinde durum 
ne olacaktır? Bu memlekette Hükümet var diye
ceğiz! Artık memleketteki geçmiş misallerden ağ
zımız yandı diye, çalışamaz bir Hükümet mi isti-
yeceğiz. Çay fiyatları arttığı zaman, orduda di
sipline mugayir Ibir hareketten ötürü bir disiplin 
eezası verildiği zaman veya meselâ sâri bir hasta
lık bir âfet sırasında bir tedibir alındı mı, siyasî 
bir tasarruf yapıldı mı yahut öğretmen talebeye kı
rık not verdi mi, bütün bu eylemleri yargı orga
nına nasıl tevdi edeceğiz. Beklenmiyen çeşitli ih
timallerle karşıkarşıya geleceğiz, bu ne olur bilir 
misiniz? Sözde Anayasalar şekline bizi alıp zorla 
götürebilir. İhtilâlci Anayasanın siyasî felsefele
ri Hükümete hâkim kılar, o sözde Anayasalar bu
nu pekleştirir, ihtilâlci Anayasaların bir kısmın
da teşriî organın üstünlüğü görülür. Tasarı icra 
organını teşriî ve kaza organın çifte tesirinde 
eritip yok etme temayülündedir. Bizim siyasî ka
derimizde olduğu giibi zamanla hükümetler yasa
ma organlarına hâkim oldular. Biz icranın ser
best. ve rahat çalışması için lâzım gelen şeyi ha
zırlamazsak icra dolambaçlı yoldan keyfî bir re
jim kurabilir. Bu gösterilen tedbirler hiçte müs
pet tedbirler değildir. Bendeniz bunları yerinde 
bulmamaktayım. Yine 128 nci maddede bir hü
küm vardır, bunu biraz önce de arz etmiştim. 
Hükümetler, millî kalkınma programı için yapı
lan bir kanuna göre hareket edeceklerdir denil
mektedir. Ve bu kanun Anayasaya yardımcı ka
nun mahiyetinde olacağından şekil ve madde ba-
kımıpdan kolay kolay ibu kanun değişmiyecektir. 
Biliyorsunuz siyasî iktidarlar programlarının tat
biki için iktidara gelirler. Siyasî iktidarlar evvel
den belli olan muayyen iktisadî meselelerin ta
hakkuku için geleceklerdir. Eğer 128 nci madde 
hükmü burada baki kalırsa, siyasî iktidarların 
ve partilerin vazgeçilmez bir usulleri olan prog
ramların tatbikatını ve demokrasinin bir, icabı 
olan bu hususu bununla telif ötmeye nasıl imkân 
bulacaklardır. Bu kadar dar ve sıkı kalıplar 
içinde Hükümete kıskıvramak mahzurludur. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanınızı çok alı
yorum, özür dilerim konuşmalarımı kısa olarak 
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kesmeye çalışacağım, Reisicumhurlar hakkında J 
yeni bir siyasî statü tesis edilmektedir. Biraz ev
vel arz ettiğim gitoi Reisicumhurun Meclis dışın
dan seçilmemesi yeni tasanda gösterilmiş bulun- I 
maktadır. Bu suretle de Reisicumhurun ilgisi 
meclislerden kesilmektedir. Bizim bâzı hukukî 
müesseselerimiz vardır. Ve (bunların bâzı gele
nekleri olmalıdır. Şimdiye kadar vâki olan usul I 
Reisicumhur Meclisin açılışı sırasında bir nutuk 
iradederdi. Bu usulü gerekçesiz ve sebepsiz kal
dırmayı yerinde görmüyorum. Şimdi Komisyon I 
hunu ortadan kaldırmaktadır. Bundan sonra Rei-

. sicumhurlar meclisi açamıyacaklar, açılış nutku j 
söyle-miyeceklerdir veya başka memleketlerde* ol
duğu gibi bir mesaj gönderemiyeceklerdir. Bunun I 
gerekçesini bulamıyorum. Niçin? Sdbep nedir? 
Meclisin Reisicumhurla münasebetlerini bu şekil
de kesmeye gitmeyi bendeniz anlıyamadım. Sonra 
Reisicumhur iki defa'üst üste seçilememektedir. 
Sebebi nedir? Mümkündür ki, memleketimizde 
Reisicumhurlar büyük basan göstereceklerdir ve 
belki memleketin içinde bulunacağı şartın icabı 
onların bir defa daha iş başında kalmasını gerek
tirecektir. Anayasa ile bunu menediyor\ız. Sen 
ikinci defa reisicumhur olamazsın demek doğru I 
olmaz. I 

îstanibul tasarısında movcudol'an gönlümü 
kendisine çeken bir hükmü tasarıda görememek
teyim.. Bütün hürriyetçi görüş ve düşüncelerin 
Asyada ve Afrika'daki memleketler için örnek 
ve önder olan Türkiye'nin, hürriyet ve fikir mü- j 
cadelesi yapmış demokratik ideallere sahip insan
lara ve onların, mücadelelerine neden bir melce' 
bir sığınak olmasın : Hürriyet ve istiklâli için 
siyasî demokratik mücadele yapanlara Anayasa
mız sığınma hakkı tanımalıdır. Bu aynca tarihî 
bir geleneğimizin teyideder olacaktır. Ümid, kuv- I 
vet olarak hürriyet mücadelesi yapan insanlara 
Türkiye'de sığınma hakkı tanıyalım. 

Anayasada bunu görmek isterdim. Eski Ana
yasanın 59 ncu maddesi vardı. Buna göre her va
tandaş mahkeme önünde meşru bütün delillerini 
gösterip ondan istifade etmesi gerektiğidir. Bu I 
da tasarıda yer almamıştır. Bunun da Anayasa- I 
da yer alması icahederdi. 

Tasarının tümü üzerindeki maruzatımı, ten- j 
kid ettiğim hususları burada bitirirken Anayasa 
metninde övülmesi gereken diğer birçok hususlar I 
vardır; 10 -11 nci maddeler ispat hakkı, Anayasa I 
mahkemesi gibi çeşitli hükümleri ihtiva etmek- | 
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tedir. Bunlar övülmeye değer hususlardır, bun
lardan bahsetmiyeceğim. Sözlerimi bitirirken su 
temennide bulunacağım. 

Yeni Anayasamıza upuzun bir tarih diliyelim. 
Diyelim ki, upuzun tarihi apaydın talihi olsun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Hazer... (Yok sesleri; 
Buyurun, Şefik İnan... 
ŞEFÎK İNAN — Muhterem 'arkadaşlarım; 

Anayasa Komisyonumuzun, iki ay geceli gündüz
lü, takdire lâyik çalışmaları sonunda hazırladığı 
tasanyı gündemimize alıp tetkike başlamak su
retiyle,' tarihî vazifemizi yerine getirmek üzere, 
yol almaya başlamış bulunuyoruz. 

Bu şerefli vazifeyi yaparken, Türk tarihine, 
bugünkü ve yannki Türk milletlerine karşı olan 
sorumluluğumuzu, şuurumuzun ta derinliklerine 
kadar hissetmemiz lâzımgelmektedir. 

Şerefli vazifemizi bihakkın yerine getirebil
memiz ve sonra da ; vazifesini kusursuz yapmış 
olmanın vicdan huzuru içinde buradan ayrılabil
memiz için, gözlerimizi tarihimize çevirmek, onun 
dehlizleri arasında, yürümek, tesbit ettiği olay
ları gözden geçirmek, verdiği öğütleri içimize sin
dirmek zorundayız. 

Tarihimize baktığımız zaman, gördüğümüz 
manzara şudur : 

Ecdadımız zamanın şartlan içinde, temeli 
Türk kahramanlığı, Türk teşkilâtçılığı,. Türk ima
nı ve Türk adaleti olan, üç kıta üzerinde yayılmış 
muazzam bir imparatorluk kurmuştur. Dünyanın 
en uzun, ömürlü imparatorluklarından biri olan 
bu imparatorluk, zamanla, Türk teşkilâtçılığına 
ve Türk adaletine ânz olan bâzı iç hastalıklarla, 
gerileme devresine girmiş, hastalık artıkça, geri
leme hızlanmış, gerileme hızlandıkça hastalık art
mıştır. 

Bu hastalığa teşhis koymıya çalışan Türk ay
dınları, hastalığın sebebini araştırmışlar ve bıı 
sebebin keyfî idare olduğu kanaatine varmışlar
dır. Ve Devleti kurtarmak üzere keyfî idare ile 
mücadele etmeye başlamışlar, bu mücadelenin ilk 
zaferi, 3 Kasım 1839 tarihli (Gülhane Hattı Hü
mayunu) olmuştur. Bu Hattı Hümayun bizim, ilk 
Anayasamızdır. Bu Hattı Hümayun ile, padişahın 
mutlak idaresi, vatandaşa tanınan bâzı haklarla 
sınırlandırılmıştır. «Devleti Aliye ve memaliki 
mahrusamızm hüsnü idaresi zamanında bâzı ka-
vanini cedide vaz'ı tesisi lâzım ye mühim görüle
rek, iş bu kavanini muktaziyenin mevaddı esasiye-
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si dâhi, emniyeti çan ve mahfuziyeti, ırz ve na
mus ve mal ve tâyini vergi ve asakiri muktazi-
yenin sureti celp ve müddeti istihdam kaziyelerin
den ibaret olup....» denilmek suretiyle, vatandaşın 
can ve mal emniyetini, dokunulmaz birer temel 
hak olarak tanımıştır. 

Fakat Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile, hastalık 
şifa bulmuş değildir. Mütemadiyen nüksetmekte, 
aydınların mücadelesi de devam etmektedir. De
vam eden bu mücadele, 18 Şubat 1856 tarihli 
(İslâhat Fermanı) nı elde etmiştir. Bu fermanla, 
revabıtı kalbiyei vatandaşı ile, birbirine merbut 
olan ve nazarı madeleti eseri müşfikânemde müsa
vi bulunan kâffei sünufu tebaayı şahanemin..,.'» 
denilmek -suretiyle, vatandaşların kanun önünde 
eşitlik hakları tanınmış; vatandaşlar arasında 
kardeşlik münasebetlerinin idamesi esası teyid-
edilmiştir. 

Buna rağmen, hastalık gene nüksetmiş, aydın
ların mücadelesi de gene devam etmiştir. 

Bu mücadele, Abdülâziz tarafından, cülusunu 
mütaakıp, sadarete gönderilen 1861 tarihli Hattı 
Hümayunu elde etmiş, bu Hatt-ı Hümayun «Kâf
fei sekenei memaliki mahruşamızm temini can ve 
ırz ve malları zımnında tesis olunmuş olan kâf
fei kavanini esasiyei adliye, tarafımızdan tama
men tekit ve teyit • kılındığını cümleye ilân ede
rim.» diyerek, vatandaşların can ve mal emniyeti
ni tekrar teyidetmiştir. 

Bu fermandan sonra da, hastalık, gene zaman 
zaman nüksetmiş, aydınların mücadelesi de de
vam etmiştir. 

Bu mücadele, 1875 tarihli (Ferman-ı Adalet)! 
elde etmiştir. Bu ferman, «temini hukuku tebaa
da aslolan şeyler, Kuvvei Adliyeye, Kuvvei le-
raiyenin müdahale etmemesi...» 
denilmek suretiyle, mahkemelerin istiklâli pren
sibi konulmuş bulunmaktadır. 

Türk aydınlarının bu müdahalesi, nihayet 
18?6 Kanunu Esasiyesinin elde edilmesine mün
cer olmuş ve Birinci Meşrutiyet kurulmuştur. 

Fakat kısa bir zaman sonra, meşruti idareye 
tahamül göstermiyen Abdülhamit, 1876 Kanu
nu Esasiyemizi rafa kaldırmış, 33 yıl süren mut
lak bir istibdat idaresi kurmuştur. Bu devre zar
fında, Devletin bünyesinde arız olan hastalık, 
bütün şiddetiyle, tahribatını devam ettirmiştir. 
33 yıl süren bu istibdat idaresi, Türk aydınları 
için, memleketi kurtarmak üzere ihtilâlden baş
ka çıkar yol bırakmamış, büyük çoğunluğu ordu 
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j saflarında bulunan Türk aydınları, Türk Silâhlı 

Kuvvetlerinin yardımiyle, 33 yıllık istibdat ida
resine son vermişler ve böylece 1908 de İkinci 
Meşrutiyet kurulmuştur. 

Böylece Türk aydınları, Türk Silâhlı Kuv
vetleriyle birlikte, memleketi, susadığı hürriye
te kavuşturmuş, çok partili siyasî hayat da te
essüs etmiştir. 

Memleketin eriştiği bu mutluluk uzun müd
det devam edememiş, hastalık bu defa da, başka 
şekilde nüksetmiş, memleket az zamanda parti 
diktatoryası şeklindeki keyfî idare altına gir
miş, çeşitli iç ve dış gailelerle kıvranmış, bir 
iki kişinin kimseye danışmadan verdiği kararla 
sokulduğu 1 nci Cihan Harbinde, mağlûp ve pe
rişan düşmüş, İmparatorluk batmış, anavatan 
her tarafından yabancı orduların istilâsına mâ
ruz kalmış, millî bir varlık olarak yaşamamız 
dahi şüpheli ve ümitsiz bir duruma girmiştir. 

Yurt ufuklarının baştan başa karanlıklara 
gömüldüğü, iktidar sahiplerinin kendi şahsî 
menfaatleri uğruna, Türk Milletine ihanet et
tikleri milletin ümitsizlik ve perişanlık içinde 
bulunduğu o karanlık günlerde Birinci Cihan 
Harbinin başarılı bir komutanı, Anafartalar 
Kahramanı, Mustafa Kemal Paşanın, Türk Mil-

I letini, «Ya istiklâl, ya ölüm»1 kararma ulaştır
dığım görüyoruz. 

Yoktan var ettiği ordularının, gösterdiği ilk 
hedefe ulaştığını, ' (Belkahve) den dürbünle 
seyreden bu büyük Ijomutan, yanında duran 

I silâh arkadaşı, Garb Cephesi Komutanı İsmet 
Paşa'ya, «Bu iş böylece bitti. Fakat asıl yapa-

| eaklarımız bundan sonra; göreceksin neler 
olacak, derken zamanlar ötesini görerek konu
şuyordu. 

I Mustafa Kemal Paşa biliyordu ki, Türk Mil-
I leti, tarihi boyunca, pek çok askerî zaferler ka-
I zanmıştır. Bu da onlardan biridir, ve pek önem-
I lisidir. Fakat asıl mesele, askerî zaferin sonrası

nı emniyet altına almaktır. Askerî zaferin son
rası, başka bir mesele idi. Türk Milleti, kahra
man, çalışkan, zeki ve fedakâr bir millet olma-

I sına rağmen, niçin geri kalmıştır? Mesele bura-
I d aydı. 
I Mustafa Kemal Paşa, Türk tarihini iyi bi-
I len, Türk ferdinin kabiliyetlerini; istidatlarını 
I iyi tanıyan, Türk cemiyetini medeniyet yolun-
I daki ilerlemesinde köstekliyen engelleri iyi teş-
j his eden bir liderdi. Türk Milletinin elini ko-
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lunıı bağlıyan, onu çağdaş medeniyet yolunda ; 
köstekliyen prangaları birer birer ve süratle 
kaldırmak lâzımgeldiği kanaatine vardı. Salta
nat kaldırıldı. Cumhuriyet kuruldu. Hilâfet kal
dırıldı ve birbirini takiben, Türk tarihine şe
ref veren inkılâplar başarıldı. 

Atatürk ve arkadşalan, daha bir şeyin ihti- j 
yaeı içindeydiler. O da murakâbeli bir demok- i 
rasi mekanizması idi. ideal arkadaşlarından bi
rini rahmetli Fethi Okyar'ı bu işe memur etti. 
1930 da bir murakabe partisi olarak, «Serbest 
Cumhuriyet Partisi»' kuruldu, inkılâplar henüz 
tazeydi. Gericiler, bu partinin kadrolarını, ken
dileri için bir faaliyet sahası sandılar. Az za
manda, bu partiyi, kurucularının düşünceleriyle 
taban tabana zıt istikametlere sürüklediler. 
idealist kurucular, partiyi kapatmaktan başka 
çare göremediler. Böylece, çift partili demokrasi 
hayatı, kısa ve başarısız bir tecrübe ile sona 
erdi. 

Atatürk ve arkadaşları anladılar ki, bu ide
allerinin gerçekleşmesi için, yeni nesillerin, cum
huriyeti ve inkılâpları koruyacak sayıya, yaşa 
ve güce erişmeleri, gericilerin kalabalık bulun
duğu nesillerin de, hayatın tabiî kanunu icabı 
olarak, azalmaları için zarurî olan müddetin 
geçmesini beklemek gerekmekte idi. 

10 Kasım 1938 de, Atatürk'ün fâni vücudunu 
kaybettik. Yerine seçilen Sayın Inönji, Cumhur
başkanı oluşunun dördüncü ayı içinde, 6 Mart 
1939 da, istanbul Üniversitesi balkonundan, on 
binlerce üniversiteliye hitaben söylediği nutukta, 
«Halkçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri tekâ
mülleri siyasî hayatımızda mütemadiyen ta
hakkuk ettirilecektir. Milletin murakabesi, ida
re üzerinde hakikî ve fiilî olmadıkça ve böyle 
olduğuna milletçe kanaat edilmedikçe, halk ida
resi vardır ^denilemez.» t (Biz, halk idaresinin, 
milletiımizin bünyesine ve arzusuna en uygun 
geldiği kanaatindeyiz) derken, murakaibeli de
mokrasi rejiminin getirileceğini haber veri
yordu. 

Bu nutku takibeden aylarda, Avrupa'nın si
yasî ufuMarı süratle kararmaya başladı. Niha
yet yedi ay öonra, ikinci Cihan Harbi başla
dı. Artık bizim için haş mesele, ikinci Cihan 
Harbinin facialarından ve harekesinden, vata
nımızı ve milletimizi, tek hir Türk'ün burnu 
kanamadan kurtarmafktan ibaretti. 
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Harb sona erip, silâh sesleri kesilir kesil

mez, 6 Mart 1939 da, IsitJanlbul Üniversitesi 
(balkonumda haykırılan tarihî vazifenin yerine 
getirilmesi düşünüldü. Sayın inönü, 19 Mayıs 
1947 de, Gençlik Bayramı münesefbetiyle söyle
diği nutukta, «Memleketimizin siyasî idaresi, 
Cumhuriyetle kurulan halk idaresinin her isti
kamette ilerlemeleri ve şartları ile gelişmeye 
devam edecektir. Harb zamanlarının ihtiyatlı 
tedbirlere lüzum gösteren darlıkları ikallddıkea, 
memleketin siyaset ve fikir hayatında, demok
rasi prensipleri daha ıgeniş ölçüde hüküm sü
recektir.» demek suretiyle, çok partili hayata 
geçiş zamanının artık gelmiş olduğunu ilân edi
yordu. 

Sayın inönü, Kasım 1945 tarihinde söyle
diği bir nutukta «Bizim tefe eksiğimiz, Hükü
met partisinin [karşısında, hir parti (bulunma
masıdır. Bu' yolda, memlekette geçmiş tecrübe
ler vardır. Hattâ iktidarda bulunanlar tara
fından teşvik olunarak teşje'bibüse girişilmiştir. 
iki defa memlekette çıkan /tepkiler .karşısında, 
(başka siyasî partinin de kurulması mümkün 
olacaktır.» demek suretiyle; ikinci hir parti 
kurmak istiyeçekleri davet ve teşvik ediyordu. 
7 Ocak 1946 da, bu davet ve /teşvik cevaplandı 
ve çift partili siyasî hayat haşladı. 

1839 Gülhane Hatt-ı Hümâyunundan beri, 
Türk aydınlarının, uğrunda mücadele ettikleri 
ve zaman zaman aralarından hlrçok feıırhanlar 
verdikleri fikirler, safha safha hakikat olmuş
tur. Artık, Türk vatankiaşı, kendi hür iradesi
nin ifadesi oları oyu ile, iktidarlara nöhet de-
ğiştirtehilecefe ve artık hep fböyle .olacaktı. 

FalkaJt Türk Milleti 'büyük bir talihsizliğe 
uğramıştı. O talihsizlik de, Sayın inönü'nün, 
19 Mayıs 1945 ten itibaren yaptığı davet ve 
teşvikle, 7 Ocak 1946 da, kurucu sıfatiyle .ce
vap verenlerden, 'başlıcalarmm, hâdiselerin is-
padetliği üzere, kültürden, idealizimden, vatan 
aşkından, millet Sevgisinden pek «kıt nasipli 
kimselerden iharet hulunımaları ildi. işte bu
nun içindir ki, hir müddet ıS'onra, demokrasi 
mekanizması iyi işlememeğe başladı. ÎKeyfî 
idare) hastalığı yine nüksekftti. 

Türk milleti, yirminci yüz yılın ikinci ya
rısı içinde, 1839 Gülhane Ha!tt-ı Hümayunu ile 
elde edilen can ve mal emniyetini, 1856 ferma
nı ile elde edilen eşitlik hafekını, 1875 fermanı 
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ile elde ©dilen müstakil mahkemeyi kaybetti. 
Böylece Türk milleti, tam 121 yıl geriye gö
türüldü. 

Suiistimalden suikaste kadar her çeşit suç
la iliklerine ıkadar kirlenmiş 'bulunan İktidar, 
yaptığı sondajlar sonumda, seçilme giderse, ikti
dardan düşeceğini, artık bu defa hiçbir seçim 
hilesinin kendisini kurtarmaya kâfi gelemiye-
ceğini anlamış, seçitmi kaybetmeyi, ileri gelen
lerinin hatıra defterlerinden öğrenildiği üzere, 
kendisi için bir felâket saydığı cihetle, tek kur
tuluş yolunu Anayasa'yi çiğneyerek, çok par
tili idareye son vermek ve diktatörlük kurmak 
olduğu (kararma varmış, 'bu sonuncu,suçu da iş
lemek suretiyle .% 100 gayrimeşru'hale 'gelmiş 
ibulunuyordu. 

Aittik .millete, zulme karşı direnime (hakkını 
kullanmaktan başka çıkar yol k'altaaımıştı. 

Bu direnmenin ilk işaretini, Aydın Türk 
Gençliği verdi. 28 Ms-an 1960 da başlıyan genç
lik hareketi, halkın 'koruyucu sinesinde, İstan
bul'da 3 Mayıs'a kadar, Ankara'da 20 Mayıs'a 
kadar , devam etti. Bu devre zarfında, bütün 
gözler orduya çevrilmişti. Ordu mensupları, 
üniversite 'gençliği tarafından ve bu gençliği1 

destekliyen halk tarafından, lisanı hal ile vazi
feye davet 'ediliyordu. 21 Mayısla Harb Okulu 
talebeleri ve subayları, sessiz bir yürüyüş yap
tılar Bu yürüyüş, ordunun, halkm bu dâ
vetine en genç unsurları, üniformalı Atatürk 
gençliği tarafından verilmiş bir icabet işareti 
idi. Halk bu işareti anlamıştı. Silâhlı Kuvvet
lerin idareyi elo alışı, halkın o derece arzula
dığı bir işti ki, idealist ve kahraman müteşeb
bislerinin giriştikleri harekât, netice itibariyle 
bir sanık toplamaktan başka bir şeyi icabettir-
memişti. Filhakika, iktidar ileri gelenlerinin 
tevkifi, iki saat içinde başarıldı. Halk suçlulu
ğuna milletçe kanaat getirilmiş olanların bulun
dukları yerleri, genç harbiyelilere ye subayla
ra, kendiliğinden gösteriyor, bunların tevki 
fino yardım ediyordu. 

Bütün bu olaylar, Cumhuriyeti, inkılâpları 
koruyacak sayıda, yaşta ve güçte Atatürk ne
sillerinin artık yetişmiş ye vazifelerini müdrik 
bulunduğunu açıkça gösteriyordu. Filhakika, 
bugün 28 ımlyonluk Türk'ün, 14 (milyonu, 20 
ve daha aşağı yaşta olduğu gibi, Atatürk'ün 
Samsuna ayak bastığı gün on yaşına kadar olan-
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| Jarla, o günden sonra doğmuş bulunanlardan 
I hayatta olanların sayısı bugün tam 24 milyon

dur. 
I Muhterem arkadaşlarım, 
I Yirminci asrın, en asil, en şuurlu, en temiz 

ihtilâli, işte böylece yaratıldı. Bu ihtilâl, em-
I şali her memlekette görülen askerî bir Hükü-
I met darbesi olmaktan ziyade, kırk yıl önce ya-
I pılmış olan Atatürk ihtilâlinin korunması ve 
I nihaî hedefine ulaşması için girişilmiş bir mil-
I let hareketidir. 
I Şimdi, bu çatı altındaki çalışmalarımız, 

m Mayıs 1960 sabahı, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin genç, gür ve erkek sesiyle ilân edilen he-

I deflere ulaşmak üzere, % 100 Batılı bir Dev-
I let yapısının temel müesseselerini düzenliyecek 

olan İkinci Cumhuriyetin Anayasasını hazırla
mak noktası üzerinde toplanmış bulunmaktadır. 

I Şimdi müsadelerinizle, elimizdeki Anayasa 
tasarısının, buraya kadar olan izahlarımın ışığı 

I altında tetkik, tahlil ve tenkidine geçiyorum. 

Elimizdeki tasarı, iki ek madde, on bir ge-
çiei madde haricolmak üzere, yüz elli altı mad
dedir. Eski Anayasamız yüz beş maddeden iba-

j retti. Bu yüz beş madde, yeni Anayasa tasa
rısının seksen maddesine % 95 oranında aynen, 
% 5 oranında değişik olarak, yerleştirilmiş 
bulunmaktadır. Yeni tasarının yetmiş altı mad-

I desi ile, eski Anayasamızın değişikliğe tâbi tu-
I tulan maddelerindeki yenilikler geniş Ölçüde, 
I birkaç istisna ile, Batı medeniyetinin başlıca 

unsurlarından olan üç memleketin, Fransa'nın, 
Almanya'nın, İtalya'nın yeni Anayasalarından 

I alınmıştır. Yeni Anayasa tasarısının seksen mad
desi, eski Anayasamızı hemen hemen tamamen 
içine almış bulunması, İkinci Cumhuriyetimde, 

I Birinci Cumhuriyetimizin devamı ve daha da ilo-
I ri bir merhalesi hüviyetini vermektedir. Ana

yasa Komisyonumuzun bu davranışı, bu bakım
dan isabetli olmuştur. Geri kalan yetmiş altı 
maddenin tedvininde, birkaç esaslı istisna ha
ricolmak üzere, Batı âleminde, İkinci Cihan Har
binden sonra kaleme alınmış bulunan Alman, 
Fransız, İtalyan anayasalarından faydalanılmış 
olması, kezalik çok çok isebetii olmuştur. Böy
lece, hem Atatürk Anayasasına sadık kalıyo
ruz, hemde Batın m y<ni devlet görüşlerini be
nimsemiş oluyoruz. 

I Yeni Anayasa tasai'Si, 1 nci Meclisin tek 
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Meclisi yerine, çift Meclis kurmıaMadır. Bu 
mühim bir yeniliktir. Aynı zamanda, Atatürk 
ve arkadaşlarının gayelerine 'de uygundur. Fil
hakika, çatısı altında toplandığımız Yeni Mec
lis binasının inşaası, Atatürk tarafından 'düşü
nülmüştür. 'Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yüksek kudretine yakışacak binanın, ancak foöy* 
le .muhteşem hir Ibina olması lâzımgeleceğine 
Atatürk karar vermişti. 

İki yepyeni, 'muhteşem, her tarafında Ata
türk 'ün mânevi varlığı hissedilen binada çalışan: 
Kurucu Meclisin biz üyelerine, fon ibinanın tak
simatı dahi Ibâzı telkinlerde 'bulunmaktadır. Şöy-
leki, (bu Ibinada Atatürk 'ün emriyle, iki Meclis 
için, ayrı ayrı iki Cenel Kurul salonu inşa edil
miştir, Anayasa Komisyonumıız, tasarıda iki 
Meclis derpiş etmekle, bu binanın taksimatı ile 
maddeleşmiş '-bulunan Atatürk 'ün fikrini tahak
kuk ettirmek istemiştir. isabet etmiştir. Çünkü, 
böylece, «eğer gençlik bilse, eğer ihtiyarlık ya
pabilse,» şeklindeki atasözü, Türk siyasî haya
tında bir arada gerçekleşecek demektir. Bundan 
sonra, Millet. Meclisinin kabına sığmıyan coşkun 
en'erjişi ve yapma kudreti, Cumhuriyet Meclisi
nin tecrübeli bilgisi ile birleşerek ve böylece 
Türk Devleti hayatı, daha ahenkli, daha mu
vazeneli Ibir otoritenin, sevk ve idaresi altına 
girecektir. 

Anayasa, Komisyonumuz, bu binanın taksi-
matı ile maddeleşmiş bulunan, Atatürk'ün bir 
diğer fikrine de, tasarıda yer vermiş bulun
maktadır. Filhakika bu binada, Atatürk'ün 
emriyle inşa edilmiş, • iki salon daha vardır. 
Birisi iktidar partisi- grup toplantılarına, diğe
ri de muhalefet' partisi veya partilerinin grup 
toplantılarına tahsis edilecek olan salonlardır. 
Anayasa Komisyonumuz, hazırladığı tasarının 
54 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ile Atatürk'ün 
bu fikrini de Anayasanın teminatı altına almış
tır. Artık İkinci Cumhuriyette, «siyasî parti
ler, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, 
demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurla
rıdır.» Anayasa Komisyonumuzun bu düşüncesi 
de çok isabetlidir. Ancak, bendeniz muhalefe
tin, demokratik idaredeki ehemmiyetini daha du 
belirtmek üzere, Meclisdeki en büyük muhale
fet partisi liderine İngiltere'de olduğu gibi, 
Başbakana verilen makam tahsisatı kadar bir 
ödenek ile bir de makam otomobil verilmesini 
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derpiş etmek yerinde olur kanaatindeyim. Böy
lece, son on yılın siyasî hayatında hatırlandık-
ça elem duyduğumuz üzere, muhalefet lideri, 
kendisine karşı sövülen, yolu kesilen, suikast
lar tertibedilen bir baş olmayıp, tıpkı iktida
rın başı gibi, bir Devlet vazifesi gören, nasıl 
İngiltere'de Hükümet, zati şahanenin hükümeti, 
muhalefet, Zatı Şahanenin muhalefeti diye anı-
lıyorsa, Türkiye'de de, Türkiye Cumhuriyetinin 
Hükümeti karşısında, Türkiye Cumhuriyetinin 
muhalefeti olarak anılan ve vazife gören bir or
gan olması keyfiyeti Anayasa tarafından temi
nat. altına alınmış olacaktır. 

Tasarının ihtiva ettiği yeni müesseselerden 
bir diğeri olan Anayasa Mahkemesini, sön on 
yılın sayısız,- haksız kanunları karşısında hasre
ti çekilen bir müessese olarak karşılamakta, bu 
mahkemede vazife alacak Türkiyemizin yüksek 
hâkimlerini şimdiden hürmetle selâmlamakta, 
Türk milletinin kendileri hakkında beslediği 
ümit ve itimada lâyjk olmaya çalışmalarını dile
mekteyim. 

Tasarının ihtiva ettiği bir diğer yeni mües
sese de. Yüksek Hâkimler Kuruludur. Bu kurul 
ile, icranın, mahkemeler üzerinde, her hangi bir 
rolü kalmamış bulunmaktadır. Artık, «Adalet 
Mülkün Temelidir» ilkesi, Türkiyemizde, tam 
bir gerçek halini almaktadır. Adalet cihazımız, 
yüksek vazifesinin icaplarına tamamen kavuşmuş. 
demektir. Bu cihazın, Türk milletinden istiye-
ceği bir şey kalmamıştır. Türk milleti de, bu 
cihazdan, ahlâk, fazilet, karakter, yüksek bir 
kültür seviyesi ve nihayet adalet beklemektedir. 
Hâkimlerimizin, Türk milletinin kendilerine 
olan itimadına lâyık olmak hususunda birbirle
riyle, ahlâk, fazilet, karakter ve yüksek bir kül
tür seviyesine ulaşmak üzere yarışacaklarından 
hiç şüphe edilemez. 

Muhterem arkadaşlarını; Anayasa Komisyo
nu, eski Anayasamızın 2 nci maddesi yerine, ye
ni bir 2 riei madde yazmak istemiş; Türk Dev
letinin niteliklerini belirten eski 2 nci madde 
yerine, ikinci Cumhuriyetin niteliklerini göste
ren bir 2 nci riıaddt yazmak üzere kendisini 
zorlamış, «Türkiye Cumhuriyeti Demokratik ve 
lâyiktir» dedikten sonra bu cümleye pek kısa, 
pek güdük olarak, daha bir şeyler ilâve etmek 
istemiş, aranmış durmuş, İtalya'nın Anayasa
sına bafemış, orada 1 nci maddede, «Çalışma» 
kelimesini bulmuş, Alman anayasasına bakmış, 
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20 nci maddede «Sosyal» kelimesini bulmuş, 
1946'referandumunda reddedilmek talihsizliğine 
uğrıyan Fransa Anayasa tasarısına bakmış, 
orada da, 40 neı maddede, «Sosyal» kelimesini 
bulmuş, ve maddeyi muhakkak surette biraz uzat
mak azmi ile, «insan hak ve hürriyetlerine, çaı-
tışma ve sosyal adalet ülkelerine dayanır» cüm
lesini ilâve etmiştir. 

Bendenize kalırsa, Anayasa Komisyonumuz, 
bu maddeyi uzatmak üzere boşuna gayret sarf 
etmiştir. Bunca gayretleri sonunda buldukları, 
bendenizoe tatminkâr olmamıştır. Yeni Anaya
samızın 2 nci maddesinde «insan hak ve hürri
yetlerine» kelimelerinden sonra gelen kısım, yer
li yerine konulmamış kelimeler olarak görünmek
te ve ilk bakışta sanki bâzı arka fikirlerin ifa
deleri imiş gibi bir intiba uyandırmaktadır. Sos
yal ve iktisadî hak ve ödevler başlığını taşıyan 
3 ncü bölümde 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 
nci maddelerde, en sarih şekilde ifadesini bulan 
bu müesseselere, 2 nci maddede de, mevcut şek
liyle yer vermenin isabetli olmadığı kanaatinde
yim. 

Henüz istihsal dâvasını halletmemiş, hal yo
luna girememiş bir memleketin, Anayasasının 
2 nci maddesinde, bölüşmenin prensibini koy
mak, bendenizce hakikaten, yersiz gibi görün
mektedir. 

Bendenize göre, «Türkiye Cumhuriyeti de
mokratik, lâik, inısan hak ve hürriyetlerine 
bağlı, milliyetçi, ilerici bir Devlettir» demıek kâ
fidir.' 

Diğer taraftan, lâiklik ilkesi, gerekçede, sa
dece üç satırla izah edilmiştir. Bu kâfi değildir. 
Lâikliğin ne demek olduğu iyice izah 
edilmeli idi. Bu kelimenin mânasının, bü
yük kütleler tarafından, hattâ ibazan aydın 
geçinenler (tarafından iyice anlaşılmamış 
olduğu 'bir vakıadır. Bu ilke, yıllardan 
'beri, yersiz münakaşalara yol açmıştır.. Filha
kika, lâiklik ilkesi, dinimize hakikî ulviyetini, 
Ikudsiyeftini temin etmiş olmasına rağmen, bir-
çfolkları tarafından yanlış anlaşılmış, hattâ son 
on beş yıl içinde, vicdansız ve kültürsüz politi
kacıların elinde siyasî istismar mevzuu olmuş
tur. Böyle bir mevzua üç satirlik gerefkçe yaz.-
mak isabetli olmamıştır. 

Yüksek müsaadenizle bir çocukluk hâtıramı 
nakledeceğiım. Sene 1918. Henüz altı yaşmday-
dıım. Doğu/m yerim olan Simav kaza.merkezin

de gördüğümü hatırladığım manzara şu : Her 
gün öğle namazı yaklaşırken, zaptiyeler, (jan
darmalar) çarşıları dolaşmaya başlarlar, dük
kânları kapattırırlar ve halkı, camiye öğle na
mazına gitmiye zorlarlar, ikindi namazı vakti 
yaklaşınca, aynı şey ftekrarlanır. Esnaf, fesup
hanallah, diye homurdanarak, alışverişini ya
rıda bırakarak, kimisi apteslt alarak, kimisi ap-
teıstsiz olarak camiye gider. 

Şimdi düşünüyorum. Bu nedir? Bu, Devletin 
dine müdahalesidir. Devlet, burada, müteddidir. 
Devlet kuvveti olan jandarma, halkı, öğle ve 
akşam namazını camide kılmaya zorlamıştır. 

Tarihlerden öğrendiğimize göre, bütün Os
manlı tarihinde, hele cephelerden yenilgi ha
berleri geldikçe, bu böyle olmuştur. Bu mudur 
ımüslümjanUk? Müslümanlık, fert ile Allah ara
sında geçen (bir iştir. Fert ile Allah arasında 
olan bu işe hiç kimsenin, bu m'eyanda Devletin 
karışmaya hakkı yoktur. Kuran'da, «insanı Al
lah'a götüren yollar, kul sayısmcadır.» der. Ya
ni her fert, Allak'ına, araya kimse girmeden, 
kimsenin her hangi toir müdahalesine ihtiyaç 
duymadan bağlıdır. Bizim dinimizin temel fel
sefesi, icabı budur. Bu, o derece böyledir ki, 
ecdadımız, feshettikleri memleketler halkıma 
islâmiyeti kabul etmelerini teklif etmişlerdir. 
Ama sadece teklif etmişlerdir. Çünkü, dinin 
emri şu idi. «Islâmıyelti teklif edersin. Zor kul
lanmak yolk. Kendi hür iradesi ile kabul ederse 
ne alâ. Etmezse, bırak dinince dinlensin.:» Gö
rüyoruz ki, bizim dinimiz, kendisi esasen lâik. 

Atatürk inkılâpları Ibu konuda ne yaptı? 
Anayasaya lâiklik ilkesini koydu. Sonra da, bu 
ilkenin icabı olarak,.hiç kimseyi, jandarma kuv
ve/ti kullanarak, öğle ve ikindi namazına git
meye zorlamadı. Devlet olarak, vatandaşımla 
Allah, arasındaki işe karışmam. Her koyun ken
di bacağından asılır. Herkes, öteki dünyasını 
kendi düşünsün, dedi. Bunu yapmakla, birinci 
eumlhuriyet, dinimizin icaplarına tam mâna-
siyle kürmsett etti. 

Anayasa tasarısının 2 nci maddesinde yer 
alan lâiklik ilkesi, iş(te bu mânadadır. Bunun bu 
mânada olduğunun, komisyon üyelerinin daha 
yetkili kalemlerinden-uzun uzun izahını, gerek
çede görmeyi,çok arzulardım. Kanaatimce, ge
rekçenin bu kısmındaki kısırlık, hakikaten bir 
noksanlıktır. Tasarının 2 nci maddesinde, Tür
kiye Cumhuriyetinin niteliklerini sayarken, lâ-
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ildik ilkefclini tek bir kelimeyle belirtmekle ye
tinmesinden dolayı Anayasa Komisyonumuza 
teşekkür etmek istiyorum. Lâikliği bir anayasa 
hukuku ordinaryüs profesörümüz gibi anlama
ya kalkınmamıştır. Çünkü, İtalyan Anayasasının 
6 ncı maddesinde, «Devlet ve katolik kilisesi 
her biri kemdi alanında, müstakil ve hâkimdir
ler» hükmü vardır. Bir anayasa hukuku ordi
naryüs profesörümüz, İtalyan Anayasasının bu 
maddesini «Din ve Devlet her birli kendi saha
sında, müstakil ve muhtardırlar» şe&linde ter
cüme edip, kendi buluşu olarak, İkinci Cumhuri
yet Anayasasına girmesini gazetelerde çıkan yazı-
lariyle teklif etmiş ve lâikliğin böyle tarif edil
mesi lâzımgeldiğini ileri sürmüş ve buna ilâve 
ettiği bâzı teşkilât maddeleri ile dinimizi kato
lik kilisesi gibi teşkilâtlandırmaya kalkışmıştır. 
Dinimizin temel felsefesine tamamen aykırı olan 
bu görüşe hiç iltifat etmemiş olan Anayasa Ko
misyonumuz, bu tutumundan dolayı, cidden teb
rike lâyıktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa tasarısı, basın hürriyetini, 22, 23, 

24, 25, 26 ncı maddeleri ile, Batılı bir görüşle 
düzenlemiştir. Artık dördüncü kuvvet, uğrunda 
çok zahmet çektiği ve fedakârlık yaptığı hürri
yetine Anayasa teminatı altında kavuşmuş ola
caktır. Ancak, bendenizce, son on yılın olayları 
karşısında, basınımıza, hürriyetine daha çok, da
ha kuvvetle sahip kalabilmesi için, iktisadî ba
kımdan da hürriyet sağlanmalıdır. Basın, kâğı
dını, mürekkebini, dizgi ve baskı makinasmı te
darik hususunda, iktidardan ricacı durumuna 
düşmemelidir. Bunların tedariki hususunda Ana
yasa ile, kendisine öncelik tanımalıyız. Bunları 
istediği piyasadan, istediği zamanda, istediği 
miktarda tedarik edebilmelidir. Ancak bu tak
dirdedir ki, basın hakikaten hür olur ve dör
düncü kuvvet olarak vazife görebilir. Bu itibar
la, 23 ncü maddenin 2 nci fıkrasının son kısmı, 
bu öncelik hususunu belirtecek şekilde tâdil edil
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
tasarı , 36 ncı maddesinde mülkiyet hakkını 

tanımaktadır. Eski Anayasamız bu hakkı, 70 nci 
maddesinde, Türklerin tabiî hakkı olarak vasıf-
landırmıştır. Yeni tasarı, bu hakkı, Fransız ta
sarısından mülhem olarak, sosyal ve iktisadî hak 
ve ödevler bölümünde ele almıştır. 
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Sadece tasnif bakımından yer değiştirmiş 

olan mülkiyet hakkı, temel haklardandır ve ki
şinin sahibolduğu hak ve hürriyetlerin en sağlam 
teminatıdır. Filhakika fert, Devlete karşı, ken
disini ancak mülkiyet hakkı sayesinde hür his
sedebilir. Mülkiyet hakkı ve bu hakka istinaden 
kurulan serbest teşebbüs nizamı, ferdin Devlet 
karşısında hürriyetlerini savunabileceği bir mü
dafaa mevziidir. Bütün batı medeniyetinin te
mel direklerinden biri ve başlıcasıdır. Hür dün
yayı, esaret dünyasından ayıran başlıca müesse
selerden biridir. 

Fakat, Anayasa Komisyonumuz, mülkiyet 
hakkını tanıyan maddeden önce, «Aile Türk top
lumunun temelidir.» maddesini tedvin etmekle 
beraber, aile ve mülkiyet müesseselerinin zaru
rî neticesi olan veraset hakkından hiç bahsetme
miştir. Bu noktayı meskût geçmiştir. Halbuki, 
çok faydalandığı Alman Anayasasında, İtalyan 
Anayasasında, veraset ve vasiyet hakkı da Ana
yasa hükmü olarak teminat altına alınmıştır. 
Batı medeniyetinin, hür dünyanın temel müesse
selerinden birisi de budur. İnsanları, hürriyet 
içinde çalışmaya, çok çalışmaya teşvik eden bir 
muharrik de budur. Ananavî müesseselerimiz 
arasında bulunan, Batı medeniyet âleminin Ana
yasalarında yer alan bu müessesenin, İkinci 
Cumhuriyetin Anayasasında da, sarahaten yer 
alması şarttır. Çünkü, aksi takdirde, ilerde, bâzı 
sapık tatbikata yol açılabilir. 

Dört - beş yıl önce, Maliye Vekâletimi1?;, öy
le bir Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hazır
lamış ve bunu Meclisten geçirmişti ki, bir ko
operatife üye olarak bütün ömrünce çalışıp, tak
sit taksit borç ödeyerek edindiği bir evi, çoluk 
çocuğuna bırakmak istiyen bir vatandaş, gözünü 
yumarken, bu evin bedeli kadar bir miktar pa
rayı da ayrıca, nakit olarak bırakmak zorunda 
idi. Aksi takdirde, Veraset Vergisi için, aile, ölü
sünün arkasından ağlarken, evi de Hazineye tes
lim etmek durumunda idi. Bereket versin ki, bu 
vergi bu haliyle, uzun müddet devam etmedi. 
Bu misal, veraset ve vasiyet hakkının, Anayasa 
teminatı altına alınması için iyi bir ders olmalı
dır. Mülkiyet hakkiyle ilgili bir diğer madde de, 
3<"' nci maddedir. Bu madde, kamulaştırmadan 
bahsetmektedir. Bu madde, kamulaştırmayı «ger
çek karşılıklarım peşin ödemek şartiyle», kabul 
etmektedir. Şart burada müspet şekilde ifade 
edilmiştir. Halbuki eski Anayasamızda, 76 ncı 
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maddede, «Değer pahası peşin verilmedikçe», 
şartı vardır. Burada ifade menfidir. «Değer pa
hası peşin verilmedikçe», şartı daha kuvvetlidir. 

' Bu kayda rağmen sakıt ve sabık iktidarın ne
ler yaptığı, on binlerce aileyi nasıl ıztırap için
de kıvrandırdığı, hepimizin malûmudur. 

Bendeniz, eski Anayasamızın, «Değer pahası 
peşin verilmedikçe», şeklindeki ifadesini, yeni 
tasarının «gerçek karşılıklarım peşin ödemek 
şartiyle», kaydına tercih etmekteyim. 

•Muhterem arkadaşlarım, 
oH nci maddenin 21 nci fıkrası, memleketimi

ze, yeni, nevi şahsına münhasır, Batı memleket
lerinde örneğine rastlanmıyan bir müessese ge
tirmektedir. Bu, taksitle istimlâk müessesesidir. 
Hiçbiı Batı memleketinde ıneveudolmıy-an bü 
nevi icat istimlâk müessesesinin tasandan çıka
rılıp atılmasında, komisyonunda yardımcı olma
sını rica. edeceğim. Mucip sebeplerini arz ede
yim : 

Tasarıya göre, «Kalkınma plânına giren te
sislerin kurulması ,( ) amacı ile gerçek ve 
tüzel kişilerden alınan ( ) taşınmaz mal
ların karşılığı taksitle ödenebilir, denilmektedir. 
Kalkınma plânına ise 128 nci madde gereğince, 
iktisadî, sosyal ve kültürel tesisler girecektir. Şu 
halde, bir fabrika kurulacaksa, arsası ve bu ar
sa üzerindeki yapılar, bir baraj kurulacaksa su
lar altında kalacak arazi, binalar ve tesisler, ve 
belkî bir köy kamilen, bir hastane yapılacaksa, 
bir okul yapılacaksa arsası ve üzerindeki bina 
ve tesisler, sahiplerinden, taksitle istimlâk edi
lecektir. Niçin? Her halde kalkınmaya harcana
cak kaynakların bir kısmının istimlâk bedeline 
gitmemesi ve böylece eldeki imkânların daha eok 
tesislere harcanması için olsa gerek. 

1948 den 1960 a kadar olan 13 yıllık Dev
let bütçelerimizi tetkik edecek olursak, yatırım 
harcamalarının istimlâk bedeline tahsis edilen 
kısımları şöyle görülmektedir: 1948 de % 1.8, 
1949 da 2.5, 1950 de % 0.02, 1951 de %' 0.29, 
1952 de % 0.45, 1953 te % 0.91, 1954 te % 
0.25, 1955 te % 0.41, 1956 da % 0.52, 1957 de 
% 5.2, 1958 de %5.9, 1959 da % 0.7, 1960 da 
% 0.69 olmak üzere 13 yıllık ortalama % 1.49 
dur. Görülüyor ki, yatırımlarda, istimlâk bede
linin payı cüzidir, öyle, kaynakları belli ede
cek ölçüde değildir. Diğer taraftan, iktisadî li-
taratürde, yatırımlar konusunda, yakın zamana 
kadar transfer ödemeleri mahiyetinde telâkki 
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edilen Ibu harcamalar, 1958 den beri, milletlerara
sı litaratürde artık yatırım masrafı olarak kabul 
edilmektedir. Kaldı ki, arazisinin, arsasının, bi
na ve tesislerinin kamulaştırılması karşılığı olan 
bedeli alan vatandaş, her halde, bu parayı, yeni 
arsa, yeni arazi, yeni bina ve tesisler edinmekte 
veya kurmakta harcıyaca'ktır. Böylece Devlet 
sektöründen yapılan harcama, hususî sektörde yi
ne yatırım olarak vazife görecektir. Memleket eko
nomisi bakımından ortada kaynaklardan bir ka
yıp asla bahismevzuu değildir. Şu halde, taksit
le istimlâkin iktisadî bir izahı yoktur. Diğer ta
raftan taksitle istimlâkin hukukan izahı da müm
kün değildir. Bununla, vatandaşların, külfetler 
karşısında eşitliği prensibi ihlâl edilmektedir. 
Böylece yeni Anayasamız, kendi kendisiyle teza
da düşmüş olacaktır. Ne hakla, bir tesisin bü
tün külfeti bir veya birkaç fert üzerine yükletil-
mektedir. Bunun cevabı yoktur. Bu itibarla 38 
nci maddenin 2 nci fıkrasının bu kısmı, her hal
de, tasarıdan çıkarılmalıdır. 

Aynı fıkra ile derpiş edilen, ormanların dev
letleştirilmesi konusunda da, peşin verilecek mik
tarın % desi taksitlerin en fazla kaç sene olacağı, 
Anayasası ile tahdidedilmelidir. 

Çiftçinin toprak sahihi kılınması için yapı
lacak kamulaştırılmalarda, kamulaştınlacak arazi 
şayet sahibi tarafından işletilmekte ise, bedelinin 
mutlaka peşin olarak verilmesi şarttır. Şayet ka
mulaştınlacak arazi işletilmiyen arazi ise, peşin 
olarak verilecek miktarın % desi taksitlerin en 
fazla kaç sene olacağı, mutlaka tasrih edilmeli
dir. Kanunun hu fıkrası bu haliyle, icranın elin
de bir zulüm vasıtası olabilir. 

38 nci maddenin 3 neü fıkrası, bâzı özel faali
yet ve teşebbüslerin millîleştirilebileceği esasını 
kabul etmektedir. Alman Anayasasında da mev-
cudolan bu hükmün, memleketimiz gibi, iktisadî 
gelişmesini Devlet teşebbüsleri yanında ve onlar
la birlikte, özel teşebbüslerden bekliyen ve ona 
Anayasası île imkân veren bir memlekette böyle 
bir hükmün bulunması özel teşebbüsün cesaretini 
kıracak ve iktisadî inkişafımızı köstekliyecek bir 
mahiyet taşımaktadır. 

Yurdumuzun sanayileşmesi, artan nüfusumu
za çalışma sahası (bulmak, hayat seviyemizi yük
seltmek, bir zarurettir. Bu itibarla, imkânları
mızı mevcut tesislerin değiştirilmesinde değil, ye
ni tesisler kurulmasında harcamak durumunda
yız. 
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Bir hususî teşe'b'büsün, tekel niteliği taşıdığı 

için ekonomiye yapacağı zararları bertaraf etme
nin, millîleştirmekten gayrı, pek çok iktisadî ça
releri vardır. Ayrıca, memleketimizin kalkınma
sı için; yalbancı sermaye yatırımlarını istiyorsak, 
bu sonuncu fıkrayı, böyle bir istekle telif etme
nin mümkün olabileceğini sanmıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tasarının, 41 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

2 nci cümlesinde de, Batılı anlamlarla'bağdaşamı-
yan bir mecburî iş mükellefiyeti müessesesi yer 
almış (bulunmaktadır. Eski Anayasamız 73 ncü 
maddesiyle angaryayı kaldırmıştır. ,Yeni tasarı
da kapalı ifadelerle mecburî iş mükellefiyeti ih
das edilmektedir. Bu maddeyi okuyunca, harb-
den önceki Nazi Almanya'sında, kazma ve kürek
leri omuzlarında, yüz binlerin, Nüren'berg'de Füh-
rerlerinin önünde, muntazam askerî birlikler ha
linde, geçit yaptıklarını hatırlar gi'bi oldum. 

Paramiliter teşkilât kurmak istiyeceklere bu 
arzularını tatmin etmek imkânlarını verecek olan 
bu madde bütün meselelerini hürriyet ve demok
rasi prensiplerine uygun olarak halletmek istiyeıı 
bir memleketin Anayasasında yer alacak bir mad
de olmaktan uzaktır. Şurasını belirtmek isterim 
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ki, bir cemiyetin bütün meselelerini, 'hürriyetler 
rejimi içinde halletmek mümkündür. Kalkınma
nın ancak, zor rejimiyle mümkün olabileceğini dü
şünmek, hatalı bir görüştür. Bu görüşlere asla 
iltifat etmemeliyiz. Bu itibarla, 41 nci maddenin 
•bu kısmının da, tasarıdan çıkarılması gerekmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
2 nci Cumhuriyetin Anayasası olarak hazır

lanmış olan tasarının tümü ile, şurasına, burası
na yerleşmiş bâzı müesseseler hakkındaki görüşle
rimi arz etmiş 'bulunuyorum. 

Çalışmalarımız sonunda vücut bulacak olan 
Anayasa, her halde, Türk Milletinin kabulüne 
mazhar olacak, parlak Türk.lstiklâlini hazırlıyan 
bir vesika olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Anayasa gibi 
en önemli bir konu üzerinde sayın üyelerin gün
düz ve daha değerli bir zamana malik olmaları 
bakımından günde 6 saat çalışılması Başkanlık 
Divanınca uygun görülmüştür. (Muvafık sesleri) 
Sizlerce de*.uygun görüldüğüne göre yarın saat 
10 da toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,50 
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Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanun ve Temsilciler Meclisi içtüzüğüne göre, yeni Anaya
sa tasarısını hazırlamakla görevli Komisyonumuz, 9 Ocak 1961 tarihinden itibaren, Alt komisyonlar 
ve Redaksiyon Komitesi toplantıları hariç, kırk bir toplantı yaparak, devamlı çalışmalar sonunda, 
Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün 13 ncü maddesinin âmir hükmüne göre hazırlayıp karara bağla
mış bulunmaktadır. Tasarının genel gerekçesiyle madde gerekçeleri aşağıdadır, 

GENEL GEREKÇE 

Kurucu Meclisin kabulüne hürriyetsever Türk halkının tasvibine sunulan bu tasarı, iki yüz 
yıla yaklaşan demokratik siyasî gelişmemizin Çağdaş Batı Demokrasisi esaslarına uygun sonucu
nu ve Anayasa Tarihimizde dördüncü yazılı Anayasamızı teşkil etmektedir. 

I. 

Tarihî Gelişme 

1. Tarihçe. Batının demokratik gelişmelerine 'katılışımız, ıslahat hareketleriyle başlamış ve ta
rihimiz içinde, kesintili olmakla beraber sürekli bir seyir takibetmiştir. Mutlak hükümdar ikti
darının sınırlanması teşebbüsleri, bizde, Batıya nazaran geç başlamıştır. Halife Sultanın iktidarını 
kayıtlayan, ilk metin 1807 senedi ittifakıdır. Tanzimat hareketinin ise, Devletin siyasî yapısında 
esaslı bir değişme gayesini güttüğü ve insan hak ve hürriyetlerine içinde bulunduğu çağın değe
rini verdiği görülür. 1868 de «Büyük Şûrayı Devlet» in kuruluşu, pek yetersiz de olsa, bir parlâ
mento hazırlığını ifade ettiği gibi, aynı tarihli «Teşkilâtı Vilâyat Nizamnamesi» de seçim pren
sibini, mahallî idareler yoluyla, İmparatorluğun idarî yapısına sokmuştur. İlk yazılı Anayasamızı 
teşkil eden 1876 Kanunu Esasisi, Batı anayasalarmdaki örneklere uygun bir şekilde anayasa mü
esseselerinin kuruluşu, aralarındaki münasebetler ve Devlet karşısında kişi hak ve hürriyetleri 
tanımını getirmiştir. Ancak, Meclisi Mebusanm varlığını ve hak ve hürriyetleri teminat altına ala
madığı için, Padişah, kendisine tanınan yetkilerden faydalanmasını bilmiş ve Birinci Meşrutiyet 
kısa bir süre sonra, yerini otuz yıllık bir istibdad idaresine bırakarak tarihin malı olmuştur. 

Yarım yüz yıla yakın bir zaman devam eden bu istibdat sistemi, memleket içinde ve dışında geli
şen Jön Türk mücadelesi sonunda hürriyetçi gelişmelerimizin sayılı merhalelerinden biri olan İkinci 
Meşrutiyete ulaşmıştır. 1876 Kanunu Esasisi 1909 da ve 1914 te olmak üzere iki defa değiştirilmiş 
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ve Anayasayı çiğnemiş olan fiilî mutlak hükümranlık sistemi, yerini parlmanter bir monarşiye terk 
etmiştir. îlk defa olarak, hürriyetler Anayasa teminatına bağlanmıştır. Fakat iç ve dış sebeplerin 
baskısı altında pek çabuk bozulan siyasî iktidar, Meclis içindeki çoğunluğu muhafaza edebilmek 
kaygusu ile, her -türlü antidemokratik tedbire başvurarak fiilen bir tek parti tahakkümü kurumş ve 
sonunda büyük ümitler bağlanan îkinci Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşının kaderine terk edil
miştir. Rejimin teokratik monarşi karakteri, bu suretle, 1876 dan 1920 ye kadar devam etmiştir. 

Teokratik monarşi kadrosu dışında lâik, millî hâkimiyete dayanan yeni bir devletin kurulması, 
Birinci Dünya Savaşı sonunda tarihî bir zorunluk olarak ortaya çıkmış ve Türk Devriminin eseri 
olmuştur. Türkler, millî irade esasına dayanan ve millî misak hudutları içinde bağımsız bir vatan 
ve demokratik bir Devlet kurma hakkını, kollektif bir hürriyet mücadelesi olan Müdafaayi Hukuk 
hareketiyle kullanmışlardır. 1920 de kurulan T. B. M. M., millî temsili gerçekleştirmiş ve 1921 Teş
kilâtı Esasiye Kanunu ile ikinci yazılı Anayasamızın yapıcısı olmuştur. Tarihimizin buhranlı bir 
devrinde yapılmış olan bu Anayasa, temsilî rejimin bir tatbik şekli olan Meclis Hükümeti sistemini 
kurmuştur. T. B. M. M. yasama ve yürütme yetkilerini, büyük bir titizlikle, kendisinde toplamış
tır. 1921 Anayasasındaki bâzı noksanlıklar ve kurduğu sistemin normale yönelmiş bir rejimin işle
yişini güçleştirmesi 1923 değişikliğini getirmiş ve fakat Meclis Hükümeti sisteminden uzaklaşılma-
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti rejiminin T. B. M. M. Hükümetinin yerine geçmesinden kısa bir süre sonra, 
yeni şartlara uygun bir Anayasa hazırlığına girişilmiş ve üçüncü yazılı Anayasamız 1924 te vücu
da getirimiştir. Böylece 1876 metni tamamen kaldırılmış, 1921 metninin noksanları tamamlanmış, 
Heyeti Umumiye kararları ile düzenlenmiş bâzı hususlar da yeni Anayasada yer almıştır. Devrimci 
bir Devletin şartlarına uygun bu kısa metin, sosyal ve siyasî hayatın düzenleyicisi olmuş ve de
mokratik, lâik ve devrimci gelişmelere uygun olarak çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramıştır. 1924 
Anayasasının parlman tarizin e kaydığı ileri sürülmüşse de, kuvvetler karışımına dayanan bir Mec
lis hükümranlığını muhafaza ettiği de bir vakıadır. Bu metnin kurduğu sistemi bozan ve başarı
sızlığa götüren âmillerin başında seçim usulünü zikretmek gerekir. Gerçekten, değişen Devlet ve 
Hükümet şekillerine ve devrim hareketlerine rağmen, seçim sistemi 1876 tarihli İntihabı-Mebusatı 
Kanununun kabul etmiş olduğu âdi çoğunluk sistemine ve bunun tatbikatına dayanan şekli ile mu
hafaza edilmiştir. Çok partili hayatın yerleşmesinden itibaren, bu sistemin adaletsizliği belirmiş ve 
ezici bir çoğunluğu kazanan partilerin T. B. M. M. ne hâkimiyeti önlenememiştir. 1924 Anayasasının 
kurmuş olduğu kuvvetler karışımı sisteminin siyasî hayatın buhranlarını karşılayamadığını da bu 
arada ifade etmek gerekir. Duruıiı bu haliyle zamanımız;! intikâl etmiştir. 

2. Yeni bir anayasa yapılmasını gerektiren sebepler: 1945 yılında, çok partili siyasî hayatın ku
rulmasından bugüne kadar tatbik edilmiş olan Seçim kanunlarının eksikleri ve büyük seçim bölgeii, 
liste usulü, tek turlu, âdi çoğunluk usulünün doğurduğu adaletsiz sonuçlar, değişik muhalcfetîer 
tarafından devamlı olarak şikâyet konusu yapılmış ve siyasî buhranın önde gelen âmilleri arasında 
ileri sürülmüştür. 1946 yılından itibaren seçim ameliyelerinin temel prensiplerinin değiştirilmesi 
yoluna gidilmiş, fakat âdi çoğunluk usulü ipka edilmiştir. 1954 ve 1957 de değiştirilmiş bulunan 
1950 tarihli Milletvekilleri Seçim Kanunu, seçimler üzerinde siyasî iktidarın baskısını artırmış, 
muhalefeti tamamen zor durumda bırakmış ve Hükümetin T. B. M. M. nde ezici bir çoğunluk sağla
masını mümkün kılmıştır. 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanununun Meclis Hükümeti sistemine 
dayanışı; yasama, organının kazaî murakabeden yoksun oluşu; Meclisteki-ezici çoğunluğuna daya
nan siyasî iktidarın memlekette tam bir tahakküm kurması sonucunu doğurmuş ve halk oyunun te
şekkülüne yarıyân müesseseler işlenıez bir hale getirilmiştir. Bu suretle demokratik gelişme esas 
yolundan sapmıştır. İktidar partisinin, grupuna dayanarak, herhalde mevkiini muhafaza etmek iste
mesi, hem Anayasanın sisteminden hem Batı demokrasisi prensiplerinden, hem de Türk Devriminin 
dayandığı ilkelerden ve bu ilkelere dayanan millî bir politika takibinden kendisini tamamen uzak-
laştırmıştır. 
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Anayasa sisteminden ve Batı Demokrasinin ilkelerinden ayrılış iki noktada kendisini göstermiştir. 

Birincisi çoğunluğun her şeye muktedir olabileceği kanaatinde 'birleşmedir ki, bu, azınlığın (ha
kir görülmesine kadar gitmiştir. İkincisi, halkoyunu meydana getiren ve açıklayan müesseselerin. 
işleyişine engel olunup, hak ve hürriyetlere ağır darbeler vurulmasıdır. Muhalefetin inkârı, siya
sî partilerin teşkilâtlanma, çalışma ve gelişmelerinin engellenişi; basın hürriyetinin hukukî ve ik
tisadî tedbirlerle kayıtlanışı; Devlet Radyosu ve kanun dışı yollarla desteklenen gazeteler ve ya-
ynı yasakları ile halk oyun un yanlış yola sevkedilmesi; adalet üzerine ağır baskı; memurlara tat
bik edilen rejim, sosyal ve ekonomik hayatın her alanına yayılmış partizan davranışlar, nihayet 
türlü kanunlarla vatandaşların temel hatlarının kayıtlanması ve baltalanması Anayasa ve Batı 
Demokrasisi.ilkelerinden ayrılışın başlıca tezahürlerini teşkil etmiştir. İktidar bir taraftan da Türk 
Devriminin esaslarından ayrılmış, devrimlere karşıt çevrelerin oylarını kazanmak amacıyla dev
rimler inkâr edilmiştir. 

27 Mayıs 1960 İhtilâli öncesinde siyasî ve sosyal hayâtımızda şu hususlar kesin birer ihtiyaç 
(halinde belirmiş bulunuyordu: Millî temsil müessesesini ıslah etmek ve siyasî iktidarın seçimler
den gelecek siyasî müesseseler ve organlar yoluyla icrasını sağlamak; siyasî iktidarı hem modern 
devletin gerekleri, hem* de iktisadî ve sosyal kalkınmayı tahakkuk ettirme zorunda bulunan bir 
toplum isterlerine göre faal, dinamik ve müessir bir kuruluş olarak sağlamak; siyasî iktidarın ic
rasını hukuk devletinin gereklerine uygun siyasî ve hukukî bir kontrol altında .bulundurmak; 
halkoyunun siyasî iktidar üzerindeki kontrolünü da gerçekleştirmek. 
» Milletçe bir meşru müdafaa ve ihtilâl hakkının kullanılması, bir yandan İnkılâp prensipleri
ne dönüşün, bir yandan yukarda yazılı esaslar dairesinde bir 'hukuk Devletinin kuruluşu yolun
da aşağıda sunulmuş olan yeni bir Anayasanın yapılışının selıehi olmuştur. 

3. Yeni Anayasanın hazırlanışı. Yeni bir Anayasanın hazırlık çalışmalarına başlanması, 
Millî Birlik Komitesince 27 Mayıs İhtilâlimi ilk saatlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinde davet edilen 7 öğretim üyesine tevdi edilmişti. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk 
ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin üç öğretim üyesinin de katıldığı Anayasa Komisyonu derhal 
çalışmaya başlamıştır. Hazırladığı öntasarıyı 15 Ekim 19.60 tarihinde Millî Birlik Komitesine 
teslim etmiştir-. Üyelerin muhalefet şerhleri daha sonra gönderilmiştir. 

İstanbul Komisyonu, ('alışmalarına bir Anayasa anketi hazırlamakla başlamıştır. Çeşitli siya
sî, meslekî' ve sair teşekküllerin, üniversite öğretim üyelerinin, gazetecilerin ve .fikir adamları
nın görüşlerini İm yoldan elde etmiştir. Ayrıca her vatandaş anket sorularını elde edebilmek 
ve yeni Anayasa, hakkında fikirlerini bildirme!', imkânına sahi}) olmuştur. Komisyon gerekli 
gördüğü alanlarda uzmanların bilgilerine başvumıuştur. Bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal 
«Bilgiler Fakültesi de, kısa bir süre içinde, gerekçeleriyle birlikte, bir Anayasa tasarısı hazırla
mış ve Türk secim sistemi hakkındaki tekliflerini de bu metne eklemiştir. İstanbul Komisyonu 
çalışmaları sırasında bir taraftan anket cevaplarını tasnif ve değerlendirme yoluna gitmiş, bir 
taraftan da dünya anayasaları üzerinde mukayeseli incelemeye başvurmuştur. Bilhassa İtalya ve 
Batı Almanya gibi dikta rejimlerinden henüz kurtulmuş ve batı demokrasisine dayanan bir re
jim kurmuş olan Devlet anayasalarından faydalan il nnştır. Mukayeseli inceleme sırf metinlere 
inhisar etmemiş, fakat tatbikat da, göz önünde bulundurulmuştur. 

Bu tasarıyı hazırlamakla görevlendirilmiş olan Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu da. 
ilîv toplantısında verdiği karar gereğince, İstanbul Komisyonunca hazırlanmış olan öntasarıyı 
etüd metni, Siyasal Bilgiler tasarısını da ya.-dımcı metin olarak kabul etmiştir. Ayrıca bütün dün
ya Anayasa sistemlerini ve tatbikatını yeniden gözden geçirmiştir. 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanu
nundan da daimî surette faydalanmış ve bu kanunun günün ihtiyaçlarına cevap verebilen hü
kümlerini muhafaza etmiştir. 

Bütün bu çalışmaların Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaştırılması yönüne gidilmiş ve geride 
bırakılan devrenin demokratik siyasi hayatı zedelemiş ve hürriyetleri ortadan kaldırıreasma tah-
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didetmiş olduğu gözden uzak bulundurulmamış ve böyle bir durumun geriye dönmemesi isteği 
bilhassa çalışmalara . hâkim olmuştur. Yeni metnin memleketimiz için anlaşılır, ihtiyaçlarımıza 
uygun, fazla tafsilât ve teferruatı ihtiva etmiyen bir metin olması bilhassa düşünülmüştür. Bu 
bakımdan Anayasanın sadece belli organların kuruluşu ve münasebetlerini tesbitle yetinen bir 
metin olması istenmemiş, fakat belli ideolojik esasları, geniş bir hürriyetler bölümünü ihtiva 
etmesi lüzumu da nazara alınmıştır. 7 Ocak 1961 de çalışmalarına başlamış olan Temsilciler 
Meclisi Anayasa Komisyonu aşağıda esasları özetlenen tasarı metnini 9 Mart 1961 tarihinde Tem
silciler Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

I I 

GENEL ESASLAR 

1. Egemenlik (Hâkimiyet) ve siyasî iktidar';• 

Tasarının 4 ncü maddesi, Türk Devriminin temel bir siyaset kuralı Haline gelmiş ' olan Millî 
Hâkimiyet prensibini teyid etmekte, bu suretle Türkiye Cumhuriyetinin temelinde var olan bir 
prensibi devam ettirmiş olmaktadır. Millî Hâkimiyet, millet varlığının bir iradesidir. Siyasî ik
tidara gelince, Anayasada yazılı şartlar içinde, hükümet edenlerin, belli organlar tarafından 
'kullanılan yetkilerdir. Bu yetkiler Devletin idaresini sağlamak için «mirler ve yasaklar koy
mak ve bunlara riayet ettirme vasıtalarını ihtiva eder. Fakat, Milletin, egemenliğe kayıtsız ve şartsız 
sahibolmasma karşılık, siyasî iktidar, hükümet edenlerin malı olmadığı gibi, kullanılması da birta
kım kayıt ve şartlara bağlıdır. Tasarının 4, 5, 6, 7 nci maddelerinde bu. modern ayınım açıkça 
belirtilmiştir. , 

Demokratik rejimlerde siyasî iktidar, seçim yoliyle • kurulur. Bu sebeple tasarı millet iradesi
nin en geniş şekilde, hür ve her türlü tesir ve şüpheden uzak olarak tecellisini sağlıyacak hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Gerçekten seçimlerin her safhasında bağımsız hâkimlerin denetine verilmesi ve Yüksek Se
çim Kurulunun bir Anayasa müessesesi haline getirilmesi, seçimler esnasında geçici bir karma Ba
kanlar Kurulu kurulması bu amaca yönelmektedir. 

2. Temsilî rejim ve parlmanter hükümet : 

Tasarıda millî hâkimiyetin kullanılış şekillerinden olan temsilî rejim üzerinde karar kılındı
ğı görülür. Böylece doğrudan ve yarı doğrudan demokrasi şekilleri (referandum, halkın kanun 
teklifi, halkın vetosu) kabul de edilmemiştir. Temsilî rejimin vücut verdiği hükümet sistemleri arasın
da bir tercih yapılmş ve kuvvetlerin yumuşak ayrılığına dayanan parlamanter sistem benimsenmiş
tir. 

Temsilî rejim, Anayasa tarihimizde 1876 dan bugüne kadar memleketimizin içinde bulunduğu 
şartlara göre uygulama alanı bulmuştur. Parlmanter sisteme gelince, bu da İkinci Meşrutiyet de
ğişikliği ile, yakın tarihimizde, talihsiz ve parti tahakkümüne kurban giden mahdut bir uygula
ma imkânı bulmuştur. Fakat 1920 de kurulan T B. M. M. Hükümeti rejimi, 1923 tadilâtı ve 1924 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun bu sistemi bir tarafa bırakarak, tarihî, bir reaksiyon halinde ve dev
rimin icaplarına uygun bir şekilde teşriî meclisin üstünlüğünü ifade eden bir meclis hükümeti sis
temi (konvansiyonel sistem) kurmuşlardır. Fakat bu rejim, bir meclis hâkimiyetini vücuda getir
mekten ziyade tatbikatta Anayasanın ruhuna tamamen aykırı bir icra üstünlüğünü tesis etmekte 
gecikmemiştir. 

Bu tasarıda benimsenmiş olan parlmanter rejim, millî hâkimiyete dayanan Devletimizin tari
hinde tamamen bir yenilik ifade eder. Zira Meclis Hükümetinin dayandığı kuvvetler karışımını 
değil yumuşak bir, kuvvetler ayırımını esas almıştır. Bugünün açısından baKildığı zaman, tasarı-
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mn kurmuş olduğu hükümet sisteminin demokrasiyi gerçekleştirecek ve halk iradesini en iyi ak
settirecek bir mekanizma olarak benimsendiği görülür. 

3. Demokratik ve lâik cumhuriyet prensibi: #1921 metninin bâzı maddelerini değiştiren 1923 
tarihli Kanunun birinci maddesi, Cumhuriyeti, Türkiye Devletinin Hükümet şekli olarak kabul 
etmiştir. 1924 metni ise, birinci maddesinde, Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğunu ifade 
etmiştir. Bu maddenin müzakereleri sırasında Teşkilâtı Esasiye Encümeni Mazbata Muharriri, 
Cumhuriyetin, yalnız Hükümeti değil, aynı zamanda /Devleti de ifade ettiğini ve bundan bilhas
sa demokratik bir cumhuriyeti kasdettiğini anlatmak istemiştir. Komisyon, Türk Devriminin ger
çek bir ifadesi olan bu kurucu hükmü aynen ve tasarının ilk maddesi olarak muhafaza etmiş. 
Dokuzuncu madde ile de Cumhuriyetin tadil edilmezliği hükmünü koymuştur. Bu suretle, bu Ana
yasa ile kurulacak siyasî sistemin büyük bir devrim -hareketinin müspet ve medenî eseri olan, 
Türkiye Cumhuriyetinin devam etmekte olduğu gösterilmek istenmiştir. 

Lâiklik ilkesine gelince; Türk Devriminin temel ilkelerinden biri ve demokratik bir zaruretin 
de ifadesi olan lâiklik, bir devrim ilkesi olarak devam etmektedir. Nitekim tasarı, din istismarını 
önleyici tedbirler alınmasını sağlıyan hükmü ile, lâiklik esasını devam ettirmekte ve bu hususu te
min etmiş bulunan İnkılâp kanunlarını da korumuş ve değerlendirmiş bulunmaktadır. 

III. 

İktidarın Yapısı 

Tasarı, Cumhuriyetin temel kuruluşunu üç kısımda mütalâa etmiş ve her alana dâhil kuvvetler 
arasındaki ilgileri de tesbit etmiştir. 

» 
1. Yasama maddelerin özel gerekçelerinde de görüleceği gibi, yasama aslî ve genel (mukaddes ol

mayan) bir yetkidir. Bu yetki doğrudan doğruya T. B. M. M. ne aittir. T. B. M. M., Anayasanın 
çizdiği sınırlar içinde kalmak şartıyla, gerekli gördüğü bir alanı düzenliyefoilir. T. B. M. M., Türk 
Devriminden almış olduğu ismini muhafaza etmekte, fakat bu isim altında iki Meclisi kapsamak
tadır. Yenilik, genel seçimle kurulan Cumhuriyet Meclisindedir. Cumhuriyet Meclisinin kurulması, 
demokratik düzenin bir teminatı ve memleketimizdeki siyasî buhranın hal çarelerinden biri olarak 
ileri sürülmüştür. Cumhuriyet Meclisi, iki Meclis sisteminin, bilhassa federal yapıda olnııyan dev-
letlerdeki tatbikatına uygun olarak, birinci .Meclisle farklı yetkilere sahip kılınmıştır. Bu Mecli
sin Hükümetin teşkilinde ve sorumluluğunun tesbitinde yetkisi olmamasına rağmen; soru, genel 
görüşme ve Meclis tahkikatı gibi parlmanter kontrol vasıtalarını kullanarak Hükümetin denetlen
mesinde rolü kabul edilmiştir. Kanunların yapılmasına katılmakta, nihaî kararda müessir olmakta
dır. Yapısındaki ve kuruluşundaki' farklılıklardan dolayı bir istikrar unsuru hüviyetini taşımak
tadır. 

. 2. Yürütme : İktidar yapısının temel unsurlarından birisi de yürütmedir. Yürütme, esas itiba
riyle yasamanın gösterdiği alanda hareket eden tabî bir organdır. Parlmanter sistemlerde olduğu 

' gibi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan ibaret olmak üzere iki yönlüdür. Cumhurbaşkanının 
siyasî yetkileri, 1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki Devlet Başkanının yetkilerinden bâzı farklı
lıklar göstermektedir. T. B. M. M. tarafından ve özel bir çoğunlukla seçilmesi, üst üste iki defa 
seçilememesi, görev süresinde partisi ile ilgisinin kesilmesi, seçim ile Meclis üyeliğinin sona etmesi, 
süresinin bitiminde Cumhuriyet Meclisinin tabiî üyesi olması, Cumhuriyet Meclisine ve bâzı organ
lara üye. seçmesi giıbi yetkileri dolayısı ile siyasî münasebetler alanında bir denge .unsuru olmasını 
sağlamaktadır. O, bu yetkilerle siyasî münasebetler alanında bir muvazene unsuru olma vasfını ka
zanmıştır. Bir Başbakanın sevk ve idaresindeki Bakanlar Kurulu ise, Yasama Organının çizdiği 
hukuki alan içerisinde Hükümet etme fonksiyonunu faal ve müessir bir şekilde yürütecek bir or
gan seviyesine çıkarılmıştır. 
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Yasama ile yürütme arasında karşılıklı ilgiler kurulmuş ve belirtildiği gibi yumuşak bir kuv-

• vetler ayrılığı tesis edilmiştir. Bu münasebetler Millet Meclisinin Bakanlar Kurulunu, güven oyu 
vermemek suretiyle düşürebilmesi. Bakanlar Kurulunun da, buna karşı ve muayyen şartlar altın
da Millet Meclisinin yenilenmesini istiyebilmesîdir. 

3. Yargı: 

Hukuk Devletinin temel 'unsuru bütün Devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması
dır. Bu uygunluğu sağiıyacak makamlar yargı organlarıdır. Tasarı bütün Devlet faaliyetlerini 
kaideler hierarşisi içinde kazaî murakabeye tâbi tutmuş bulunmaktadır. 

Yasama organının faaliyetleri yeni kurulan Anayasa Mahkemesinin kazaî denetimi altında
dır. Bu denetimin müessiriyetini sağlamak için ilgililere tanınan iptal dâvası yetkisi yanında, 
defi yoluyla .murakabe imkânı da açık bırakılmıştır. 

Tasarının 113 üncü maddesi de kazaî denetimi -bütün idarî eylem ve işlemlere teşmil etmek 
suretiyle Devlet faaliyetlerinin kazaî denetim sistemini tamamlamaktadır. 

Kazaî denetimi yapacak organların bağımsızlığı bu denetimin ciddiyet ve müessiriyetmin şar
tıdır. Bu bakımdan, hâkimler ve mahkemeler üzerinde her çeşit tesirleri bertaraf edici hükümler 
tasarıya konulmuş, mahkemeler yürütme ve yasama organı karşısında tamamiyle bağımsız hale 
getirilmiş, hâkimlerin her türlü hakları teminat altına alınmış ve bu maksatla bir «Yüksek Hâkim
ler Şûrası» kurulmuştur. „ 

Tasarı, Yüksek Mahkemelerimizi Anayasa organları haline getirmektedir. Anayasa, Mahkemesi 
yanında, Yargıtay, Danıştay ve Askerî Yargıtay, tasarının kabul ettiği üs kaza sisteminin en yük
sek organı olmak üzere Anayasada yer almıştır. Bunlar arasında doğabilecek göveY uyuşmazlık
larını çözecek olan Uyuşmazlık Mahkemesi de sistemdeki yerini bulmuş olmaktadır. 

Her üç kaza sisteminin hususiyetleri göz önünde bulundurularak ayrı tanzimlere tâbi tutulması 
uygun ıgörülmüştür. Bu bakımdan Yargıtay!a Yüksek Hâkimler Kurulu arasında bir bağ tesis edil
miş, Danıştayın bağımsızlığı ve teminatı ise idarî rejimin ve idarî yargının hususiyetleri göz önün
de bulundurularak farklı esaslara bağlanmıştır. Ayrıca idarî alt mahkemeler tesisi imkânları da 
açık bırakılmıştır. 

Askerî yargıtay, ve askerî yargı hizmetin icapları ile, yargı görevinin gereklerini telif esasımı 
göre tanzim olunmuştur. 

IV. V', 

JlüfriypMer Rejimi 

Tasarı, hürriyetler rejimini, üç plânda ele almıştır. 

1. Kişi hakları ve ödevleri. Kişi hakları, Anayasa Tarihimizde uzun bir gelişmenin ulaştığı 'bir 
merhalenin ifadesidir. Bu tasarıda, genel mahiyetiyle, kişi hakları iktidarı sınırlayıcı bir demok
ratik prensip olarak yer almaktadır. Gerçekten, siyasî iktidar karşısında ferdin serbest kalacağı 
ve siyasî iktidarın müdahale edemiyeceği maddî ve mânevi alanlar, bugün artık tartışılması bile 
mümkün olmıyan bir gerçektir. Tasarının özelliklerinden birisi, siyasî iktidarın sının olan bu kişi 
ve hak ve hürriyetlerinin kendi sınırlarının tâyini, kanun koyucunun takdirine mutlak olarak bı
rakılmamıştır, kanun koyucunun, hürriyetleri tanziminin sınırını esas itibariyle Anayasanın ken
disi tâyin etmiştir. Anayasa bir yandan geniş bir kişi hak ve hürriyetleri listesi tanzim etmiş, bu
yandan da kanun koyucunun bunları, hangi ahvalde, hangi mülâhazalarla ne ölçüde sınırlayabi
leceğim işaret etmiştir. Ve nihayet, bu sınırlamanın, her ıhal ve kârda, hürriyet ve hakkın özünü' 
tehlikeye sokacak noktaya kadar inemez. 

(S. Sayısı : 3§) 

* 
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2. Demokratik siyasî hayat kavramı ile ilgili haklar ve hürriyetler. Tasarının yeni ve temel 

vasıflarından birisi, şüphesiz, demokratik siyasî hayat kavramına açıkça yer vermiş olmasıdır; 
siyasî hayat, siyasî kuvvetlerin açık ve serbestçe 'hareket imkânını bulacakları bir ortamdır. Si
yasî hayatın demokratik olabilmesi için, iktidarın karşısında halkın fikrini, reaksiyonlarını kısa 
bir deyimle umumî efkârı açıklıyacak, ortaya çıkaracak, kanalize edecek vasıta ve müesseselerin 
bir hürriyet iklimi içinde çalışabilmeleri; bu vasıta ve müesseler üzerinde siyasî iktidarın (baskısı, 
vesayeti veya tekelinin olmamasıdır. Bu fasıldaki siyasî haklar önce, siyasî iktidarı halkın ser
best rızasına, halkın muvafakatına dayatmaktadır. Siyasî haklar, bu suretle, kişi hakları bölü
münde zi'krolunan haklarla birlikte Türkiye'deki siyasî rejimi, kaynağını halktan alan bir umumî 
efkâr rejimi haline getirmektedir. Siyasî partilerin kuruluş, işleyişleriyle ilgili hükümlerle bun
ların ister iktidarda, ister muhalefette bulunsunlar, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surları olduğunu belirten esaslar; dernek kurma ve toplantı hürriyetleri, basın hürriyeti ve bil
hassa siyasî ha'kjar 'bu maksadı temine elverişli bir şekilde sevkedilmiştir. 

3. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler. Batı demokrasisi, hürriyetçi yollarla, daha fazla 
hürriyet elde etme rejimidir. Çağımızın karmaşık sosyal ve iktisadî dünyası içinde daha fazla 
hürriyet ise, iktisadî ve sosyal bakımdan zayıf olan kişileri, grupları korumak, (bunların maddî 
ve manevî varlıklarını geliştirme şartlarını hazırlamak ve 'bunlara klâsik kişi hak ve hürriyetleri 
yanında iktisadî ve sosyal haklar tanımakla kabildir. Zamanımızın demokratik devleti hu ödeve 
sahiptir. Devlet hayatı içinde, bu himayenin ve hizmetlerin sağlanmasını, bu alandaki engellerin 
kaldırılmasını istemek de sosyal bir haktır. Türkiye'de, çağdaş bir demokrasinin gereklerini ye
rine getirmek için bu yolda yürümek zorundadır. 

Tasarı, sosyal ve iktisadî haklar bölümü, kişinin, aile ve meklek grupu gibi kategorilerin gö
receği ve talebedeceği himayelerin nelerden ibaret olduğunu belirtmektedir. Çünkü tasarı, kişi
nin yalnız hürriyete değil, sosyete içinde bir iktisadi ünite olarak varlığını devam ettirmeye de 
haklı olduğunu kabul etmektedir. Tasarı, bu fasılda tanıdığı ve sağladığı iktisadî ve sosyal haklar
la sosyal adaleti gerçekleştirme amacını da gütmüştür. Bu cümleden olmak üzere, Türkiye'deki ik
tisadî ve sosyal münasebetler alanında tek başına veya bir meslek grupu içinde yer alan insana; ça
lışabildiği müddetçe kabiliyet ve bigisine göre bir iş ve meslek edinme hakkı; bir meslek işinde ge
lişme ve ilerleme hakkı, gördüğü işe karşılık haklı ve âdil bir ücret alma imkânı; işini ve mesleğini 
maddi ve mânevi gücünü, sıhhatini koruyacak, israf olunmaktan alıkoyacak şartlar içinde görme 
hakkı; kendi elinde omıyan sebeplerle işini göremiyeck hale geldiği zaman yapabileceği bir yeni 
işe intibak etmek imkânı; keza, elinde olmıyan sebeplerle çalışamıyacak bir hale geldiği zaman da 
kendisini ve ailesini sefalete düşmekten koruyacak garantiler elde etmek hakkı; iş ve meslekî menfaat
lerini mensubolduğu grup içinde ve bu grup ile beraber diğer gruplara karşı koruma hakkı gibi 
imkânlar geniş ölçülerde tanınmıştır. Nihayet, bizzat aile olarak, bir meslek olarak bâzı sosyal mü
esseseler de himaye edilmiştir. Hülâsa insana ve onun içinde bulunduğu türlü gruplara böyle imkân
lar tanınmıştır. Devlete de bu hususta bir ödev ve onu yerine getirmek üzere de sosyal ve iktisadî 
bakımdan teşkilâtlanma vecibesi yüklenmiştir. Fakat yina zamanımızın bir gereği ve gerçeği olarak 
iktisaden az gelişmiş bir memleket olan Türkiye bakımından bir zaruretle karşılaşılmaktadır: Yüz 
yılların ihmali sonunda gelişememiş olan sosyal ve iktisadî yapımızı kalkındırma. Bu da iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınma yoliyle Devlete bir ödev olarak yüklenmiştir. Devlet, bu geniş kalkın
ma politikasını millî tasarrufu artırmak gibi, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere 
yöneltmek suretiyle plânlama zorundadır. Bu görevini yerine getirebilmesi için de Devletin gerek
li yetkiler ve hareket serbestliği ile teçhiz edilmesi sonucu ile karşılaşılır. Devlet, bunu, demokratik 
usullerle, demokrasi müesseselerini zedelemeden yapmak zorundadır, bu suretle bir hürriyet ve kal
kınma sentezinin gerçekleştirilmesi Türk toplumunun temel meselesi olarak tasarıda ortaya konmuş
tur. Bu sosyal meselenin mesut bir şekilde çözümü demokrasinin gerçek teminatı olacaktır. B\ı 
sentez, nazik denge ve kontrol organlarına dayanan parlmanter rejim mekanizması sayesinde* ger
çekleştirilecektir. Bir taraftan Batı dünyasını olgunlaştıran siyasi gelenek terk edilmiyecek, bir ta* 

(S . Sayısı: 35) 
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raftanda millî ihtiyaçlar bir plâna bağlanacaktır. Türk demokrasisinin temel unsurları bu sen
tezde saklıdır. Ferdî mülkiyet, özel teşebbüs, aile gibi esaslar toplumsal değerleri içinde düzenlen
miştir. Bilhassa çalışmanın değerlendirilmesi ve toplumda gerçek yerini alması Türkiye Cumhuri
yetinin niteliklerinden biri olarak kabul edilmiştir. » 

4. Hürriyetlerin teminatı: »Tasarıda, memleketimizin son yıllar içinde uğradığı Anayasa inhi
raflarını önleyici ve hürriyetlerin teminatını teşkil edici tedbirler de yer almıştır. 

Tasarı, rejimin demokrasiden bir inhiraf yapmaması, hürriyetlerin tecavüze uğramaması için, 
önce, rejimin müdir prensiplerini genel hükümler kısmında zikretmiştir. Sonra da, bütün Anaya
sanın içinde yer alan esasların bir dokunulmazlık, bir ihlâl edilmezlik ile tahkimi yoluna gitmiştir. 
Bu tahkim «Anayasanın üstünlüğü» prensibini kabul etmekle müeyyideye bağlanmıştır. 

Tasarı, hürriyetlerin tecavüze uğramamasını sağlama noktasından hassasiyet göstermiştir. Bu 
maksatla, bir yandan Devletin her türlü idarî tasarrufları geliştirilmiş bir kazai kontrole tâbi tu
tulmuştur. öte yandan da, bizzat yasama organının Anayasanın koyduğu sınırların dışma çıkma
masını, Anayasa Mahkemesiyle sağlamak istemiştir. Bu konuda bilhassa üzerine dayanılan fikir, 
hürriyetlerin tanzimeisi olan yasama organının, bu tanzim işinde, hürriyetlerin özünü tehlikeye 
düşüremiyecek bir sınır ile çevrili kalması fikridir. Bahis konusu Anayasa Mahkemesi vasıtasiy-
le yasama organı, onun içinde hâkim durumda bulunan çoğunlukların iktidarı, başka bir deyimle 
doğrudan doğruya bizzat siyasî iktidar, sınırlanmış olmaktadır. 

Bir başka açıdan bakıldığı zaman tasarı hürriyetlerin ve demokrasi düzeninin teminatını üni
versite, radyo - televizyon, ajans gibi muhtar müesseselerin sosyal yapı içinde yer almasında gör
müştür. Ayrıca mahallî idareleri muhtar bir müessese hüviyetine kavuşturması ve muhtar kamu 
tüzel kişilikleri ihdası da hürriyetlerin ve demokratik düzenin teminat bütününü tamamlayıcı sa
yılmıştır. 

Nihayet bu tasarı, gerek siyasî haklar ve siyasî müesseseler alanında koyduğu hükümlerle, 
gerek siyasi teşkilâtın kuruluş ve işleyişi hususunda getirdiği kaidelerle siyasi oluşu bir aleniyet 
içinde cereyan etmeye sevk etmiştir. 

Bu aleniyet içinde bir muhalefet müessesesinin mevcudoluşu ve bir fonksiyon görmeye imkân-
lı kılmışı, hürriyetlerin teorik ve hukuki teminatı yanında, bütün Anayasa düzeninin ve hürriyet
lerinin nihai ve pek müessir bir teminatı olmuştur, 

( S. Sayısı: 35 ) 
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BİRİNCİ KISIM 
» 

GENEL ESASLAH' 
MADDE — 1. 

1924 Teşkilâtı Esasiye Kanununun değiştirilme*, 1. inci maddesinin tekrarıdır. Bu hüküm halen 
yürürlüktedir ve gerek müzakeresinin, gerek oylanmasının söz konusu edilemiyeceği aşikârdır. 

29 Ekim 1923 te, 1921 Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı maddelerini «tavzihan tâdil» eden 
kanunla ilân edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetinin teyidi ve devamını ifade eden bu madde, Türk 
Devriminin hukukî ifadesidir. 

Bu madde, Türkiye Cumhuriyeti adı ile bir Devletin kuruluşunu, bu Devletin ve Hükümetinin 
şekillerini tesbit etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin her türlü saltanat, şahıs ve zümre hâkimi
yeti şekillerini reddeden demokratik bir Devlet olduğunu bu madde açıklamaktadır. 

MADDE — 2. 

Türk Cumhuriyetinin vasıfları 4 prensip içinde ifade edilmiştir : 

1. Türkiye demokratik bir Cumhuriyettir; Halk iradesi ve halk idaresine dayanır. Milletin 
kendi kendisini idare etmesi esası kabul edilmiştir. Demokratik tâbirine, aynı zamanda «Hukuk 
Devleti prensiplerine riayet etme esası»' da dâhildir. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Lâiktir; Dinin Devlet işlerine karışmasını ve hukukun aklî olmıyan 
(naklî) kaynakların tesir altında bulunmasını reddeder. Bunun dini inkâr mânasına gelmediği, an
cak dinin fertlerin vicdanına terk edildiğini ifade ettiği şüphesizdir. (19 ncu maddede din ve vicdan 
hürriyeti hakkında konulan hükme bakınız). 

3. Türkiye Cumhuriyeti hürriyetçidir; însan hak ve hürriyetleri temeline dayanır. Her ne ka
dar Batılı mânada «demokratik»1 mefhumu aynı zamanda «hürriyetçiliği»1 kapsar da, bu iki mefhum 
muhakkak surette birbirinin içinde telâkki edilmek zorunda değildir, veya hiç değilse bu yolda te
mayüller de mevcuttur. Onun içindir ki, sadece millî irade ve seçim esasının kâfi gelmeyip, millî 
iradenin dahi ferdî hak ve hürriyetler esasına riayet etmesi lüzumunu ifade eden hürriyetçilik 
ilkesi ayrıca belirtilmiştir. Bu ilkenin belirtilmesi, 4 ncü vasıf olan sosyalMğin, asla totariter istika
mette tefsir edilemiyeceğinin de en sağlam teminatını teşkil eder. 

4. Nihayet, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir Devlettir. 

Başka bir deyimle çalışma ve sosyal adalet ilkelerine dayanır. 
«Sosyal Devlet» fertlere yalnız klâsik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda, onla

rın insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddî ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine vazife 
edinen Devlettir. Modern Anayasa, asgari geçim şartlarından, sıhhî bakımdan, öğrenim imkânla
rından ve hele barınacağı bir konuttan yoksun bir kişinin gerçek anlamda hür olamıyacağmı ka
bul eden zamanımızın hukuk ve siyaset ilmine ve Devlet görüşüne uygun olarak fertlere ve va
tandaşlarca sosyal bir takım haklar tanımak zorundadır. Her sınıf halk taibakaları için refah «sağ
lamayı kendisine vazife• edinen zamanımızın Devleti -(refah devleti), iktisaden zayıf olan kişileri, 
bilhassa işleri bakımından başkalarına tâbi olan işçi ve müstahdemleri, her türlü dar gelirlileri 
ve yoksul .kimseleri himaye edecektir. Bu suretle, ftıem insan şahsiyetine hürmet etmek vazifesini 
yerine getirecek, klâsik hürriyetlerin gerçeklerle alay eden bir mahiyet almasına mâni olacak, 
hem de çalışan geniş halk tabakalarının refaha kavuşması sayesinde toplum hayatı için daha ve-

( S . Sayısı: 35) 
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rimli olmaları hedefine de• ulaşacaktır. Gerçekten, maddi (malî ve iktisadî) imkânlardan, yaşa
ma için zaruri olan gelir kaynaklarından ve varlıktan mahrum olan halk tabakaları için, klâsik 
hürriyetler yalnız kâğıt üstünde kalan parlak fakat boş lâflardan başka bir değere sahip olatmaz. 
Nihayet şurasını da kaydetmek gerekir ki, sosyal adalete karşı kaygısız kalan devletler, toplum 
hayatının müfrit sol veya müfrit sağ'cereyanlara kapılarak totaliter istikamette sürüklenmesine 
engel 'olamamaktadırlar. Zamanımızın medenî memleketlerinde hemen hemen ittifakla kendini 
gösteren temayül, (sosyallik) istikametindedir. Sosyal olamıyan demokrasi, toplum (hayatının ger
çekleri karşısında cevherini kaybetmeye ve neticede yıkılmaya mahkûmdur. 

Bu sebepledir ki «sosyal zihniyet», yalnız fertlerin refah ve saadeti için bir teminat «değil, ay
nı zamanda toplum hayatının geleceği bakımından da demokrasinin en şaşmaz garantisidir. Zira 
komünizme karşı en tesirli kalkan, onu lüzumsuz hale getiren sosyal adaletin gerçekleşmesidir. 

MADDE — 3. 

Türk milletinin ve Türk ülkesinin bölünmezliği ve bütünlüğü her türlü izahtan vareste bir 
tarihî vakıa ve hukukî temeldir. 

MADDE — 4. 

Bu maddede, Millî Müeadeledenberi Devlet yapımızın temelini teşkil eden Millî egemenlik esası 
ve bundan çıkan neticeler tanzim edilmektedir. ; ; - Vv 

Egemenlik kavramı üzerinde uzun boylu izahatı gerekli görmüyoruz. Ancak şu kadarını belirte
lim ki, burada bahis konusu edilen egemenlik Devletler Hukukunda bağımsızlığı ifade eden bir 
mefhum olarak kullanılmış değildir, iç hukukta, egemenlikten Devlet iktidarının sahibi veya kay
nağı anlaşılmak gerekmektedir. Millî Mücadelenin siyasî felsefesi ve Anayasa geleneğimize göre bir 
anlamdaki egemenliğin sahibi millettir. Millet bu iktidarını - veya egemenliğini - herhangi bir kişi 
veya zümre ile paylaşmamaktadır. Bu bakımdan,, bu aidiyet «kayıtsız ve şartsızdır.» Bu hususu 
bütün açıklığı ile belirtmek için, 2 nci fıkranın birinci cümlesi egemenliğin kullanılmasının dâhi bel
li bir kişiye, zümreye veya sosyal sınıfa bırakılamıyacağma işaret etmektedir. 

Madde, aynı zamanda, Devlet yetkilerinin sınırlarını ve nasıl kullanılacağını da belirtmektedir. 
Bu yetkiler ancak, Anayasanın koyduğu esaslara göre kullanılabilecektir. Bu, hukuk Devletinin 
zarurî bir neticesidir. Hiçbir kurulmuş organ Anayasa sınırlarını aşamaz veya kaynağını .Anaya
sadan almıyan bir yetki kullanamaz. Nitekim, 8 inci madde kanunların Anayasaya aykırı olamıya-
cağını da belirtmiştir. 

Maddenin son cümlesi %ym zamanda Devlet yetkilerinin devredilmezliği fikrini de ihtiva etmek
tedir. Gerçekten, bir organın yetkileriniu kaynağı Anayasa olduğuna göre, yahut başka bir ifade ile 
her organın yetkileri Anayasa ile gösterilmiş bulunduğuna göre, bir organın kendisine ait olmıyan 
bir yetkiyi kullanması Anayasada kaynağını buiamıyacak ve bu bakımdan Anayasaya aykırı ola
caktır. 

• ^ MADDE — 5, 6, 7. ; : 

Bu üç madde Devlet yetkilerini üç grup halinde toplamaktadır. 
Eski Anayasamızın yasama ve yürütmeyi Millet Meclisinde topladığı, böylece kuvvetler birliği 

esasını kabul ettiği umumiyetle ileriye sürülmüştü. Vakıa eski Anayasamız da, prensip olarak 
yasama ve yürütme yetkisini T. B. M. M. ine vermekle beraber, yürütme yetkisinin kullanılması
nı Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna bırakmış bulunuyordu. Anayasa ile böyle bir delegas
yon yapıldığına göre, yürütme yetkisinin yasama organı tarafından kullanılması bahis konusu de
ğildi. ,(Bk. 801 sayılı tefsir kararı). 

Yeni Anayasa Tasarısında, bu hususu daha da sarih olarak belirtmek uygun görülmüş ve yasama 
yetkisi T. B. M. M. ne, yürütme de Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

( S. Sayısı . 35 ) 
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Ancak, her iki yetkinin gerek mense, gerek mahiyet bakımından farkını belirtmek maksadiyle, 

yasama için yetki deyimi kullanıldığı halde, yürütme için görev deyimi uygun görülmüştür. Ger
çekten, yasama - Anayasanın sınırları içinde - sahası ilkel ve genel bir yetkidir. T. B. M. M. her
hangi bir sahayı, Anayasaya uygun olmak şartiyle düzenleyebilir, yahut düzenlemiyebilir. Halbu
ki yürütme sadece kanunların uygulanması demektir. Kanun olmıyan yerde, Türk hukukuna göre, 
yürütme de yoktur. Yürütme organı, kaynağın^ kanundan alnııyan bir tasarrufta bulunamaz. Bu
na mukayeseli hukuktan bir misal göstermek için, eski Anayasamızda da mevcut bulunan tüzükler 
çıkarma yetkisiyle Fransa ve İtalya'da yürütme organının bu sahadaki yetkilerini,karşılaştırmak 
isteriz. 

Fransa'da III neü ve IV neü Cumhuriyet rejiminde yürütme organı bir kanun olmadan dahi 
tüzük yapmak yetkisine sahip bulunuyordu. îtalya'cla daha da ileri olarak Cumhurbaşkanı kanun 
kuvvetinde kararnameler yapabilmektedir. Bizim Hukukumuzda ise yürütme organı ancak mevcut 
bir kanunun uygulanması için tüzükler çıkarmak imkânına sahiptir. 

Görülmektedir ki, yasamanın ilkel ve genel olmasına karşılık, yürütme müştak (derive) bir yet
ki olarak görünmektedir. Görev kelimesiyle bu fark belirtilmek istenmiştir. 

Yasama ile yürütme için ayrı deyimler ku'llanılmasınan önemli bir sebebine daha işaret etmek 
isteriz.• Kanunun mevcut olduğu yerde sadece yürütme değil, aynı zamanda prensip olarak yürüt
me mükellefiyeti de mevcuttur. Gerçekten, yasama organının aksine olarak yürütme organı kanu
nun kendisine yüklediği işleri yerine getirmemekten de hukuken sorumludur. Bu sorumluluk ida- » 
rî kazada tecelli etmektedir. 

Yargı yetkisine gelince, yeni Anayasamızda o da. tam bir genel ve ilkel yetki olarak kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bir defa Anayasa*Mahkemesi kurulmuş olmakla, Devletin hukukî ta
sarruflarının tamaımı yargı denetimine bağlı kılınmıştır. Ayrıca, yürütmenin aksine olarak, ka
nun olmasa da, ihtilâfın mevcut bulunduğu her yerde yargı vardır. Gerçekten tasarının 31 inci 
maddesinin ikinci fıkrası : «Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki dâvaya bakmaktan kaçı-
naomaz», demektedir. Şu halde bir mahkemenin kendisine sunulan bir ihtilâfı, bunu çözümleyen 
bir kanun bulunmadığı sebebiyle reddetmesi bahis konusu değildir. 

Ayrıca, yargı yetkisi tamamiyle bağımsız bulunması ve faaliyetinde ne yasama ve ne de yü
rütmeden emir ve talimat almaması, (M. 132, 1), kararlarına bu organların uymasının mecburi 
olması (M. 132, 2) yargının Türk Milletini adına genel ve ilkel bir yetki olduğunu göstermekte
dir. Bu bakımdan yargı için de yetki .deyimi kullanılmıştır. 

MADDE' — 8. 

Eski Anayasamızda da kanunların Anayasaya aykırı olamıyacağı belirtilmiş ve Anayasaya 
aykırı kanun mefhumu mevcut bulunmuş olduğu halde, bu kabil kanunların çıkarılmasını önli-
yecek müessir bir kontrol sağlanamamıştır. Tasarı, ihdas ettiği Anayasa Mahkemesi ile,' bu 
kontrolü sağladığı gibi, 8 nci maddenin ikinci fıkrasında eski Anayasanın maksadını daha be
lirli bir hale getirmektedir. Bu suretle Anayasa kaidelerinin sadece yasama organınca hitabet-
tiği gibi yersiz iddialar önlenmekte ve Anayasa hükümlerinin kurullar hiyerarşisindeki mevkii
ne işaret edilmektedir. 

MADDE — 9. 

Eski Anayasanın ilgili maddesi genel esaslar arasına alınmak suretiyle, değişmezliğin temel 
mahiyeti belirtilmek istenmiştir. 

( S. Sayısı . 35) 
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İKİNCİ KISIM 
TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER 

Birinci Bölüm 

GENEL HÜKÜMLER 

A. SİSTEMATİK BAKIMDAN 

Hürriyetlerin mufassal olarak düzenlenmesi yolu tercih edilmiştir. 

Gerek ferdî hak ve hürriyetlerin, gerek iktisadî ve sosyal hakların, Anayasada sadece umumi 
formüllerle zikredilerek, münferit her hak, hürriyet ve dokunulmazlığın düzenlenmesi ve sınırlan
masının kanunlara bırakılması yolu bâzı Anayasa koyueularmca savunulmuştur. Kolaylığı ve pra
tik faydaları şüphesiz olmakla beraber, yasama organına çok geniş ve elâstiki yetkiler bahşeden 
bu sistem, hürriyet ve demokrasi geleneklerinin kökleşmemiş olduğu memleketlerde, temel hakla
rın korunması için yeterli görünmemektedir. Ayrıca, memleketimizde geçirilmiş olan tecrübelerin 
ışığında, temel hakların sınırlarının doğrudan doğruya Anayasada ve etraflı bir şekilde belirtil
mesi istikametinde kuvvetli bir cereyan doğmuştur. Memleketimizin demokrasi ve hürriyet tari
hinde, içinde bulunduğumuz safhanın arz ettiği ihtiyaçlar ve özellikler, sadece birtakım umumi 
prensipler vaz'ederek münferit hakların sınırlanmasını kanunlara bırakan yolun kabulünü tehli
keli hale getiren faktörlerdir. Gerçekten, 1946 dan bu yana kendisini gösteren gelişme, umumi 
formüllerle kabul edilmiş ve kanunlar tarafından teferruatı serbestçe tesbit edilebilen bir hürri
yetler listesinin, ne derece teminatsız olduğunu ve sonunda hürriyetlerin tamamen ortadan kalk-' 
ması neticesini önliyemediğini fiilen ispat ettiğine göre, pek kısa bir zaman önce yaşamış olan siyasî 
faciayı bilmemezlikten (gelerek, bir kere daha aynı sistemin tecrübe edilmesinin doğru olmıyacağı 
kanaatindeyiz. 

Bu sebeple, Anayasanın hem bütün temel hakları saymasını ve hem de bu hakların düzenlen
mesinde kanun koyucunun dahi aşamıyacağı birtakım sınır ve kayıtlar koymasını, gerek memle
ketimizin ihtiyaçlarına, gerek tarihî gelişmeye uygun görüyoruz. Binaenaleyh, tasarının münfe
rit hak, hürriyet ve dokunulmazlıkların kanun koyucu tarafından sınırlandırılmasında, belli isti
kamet ve gayelere bağlı kalması esasını kabul etmiş olmasında isabet vardır. Nitekim birçok yeni 
Anayasalar, meselâ italyan ve Alman anayasaları da bu yolu tutmuştur. 

B) KLÂSİK HAK VE HÜRRİYETLERİN YANINDA MODERN VE SOSYAL HAKLARA 
DA GENİŞ ÖLÇÜDE YER VERİLMİŞTİR 

Birinci Dünya Harbinden ve hele İkinci Dünya Harbinden sonra milletler genel olarak bir 
gerçeği kabul etmişlerdir; o da, mesut bir toplum hayatının gerçekleşebilmesi için, klâsik hür
riyetlerin tanınması asla yetmemektedir. İktisadî alanda zayıf ve tâbi durumda olan geniş halk 
tabakalarının yaşama için zarurî olan ihtiyaçljîrı yerine getirilmedikçe; milyonlarca insan, ça
lıştığı veya çalışmaya amade olduğu halde, insan gibi yaşama şartlarına sahip olmadıkça, Ame
rikan ve Fransız insan Hakları beyannamelerinden bu yana demokratik hayatta bayrak haline 
gelmiş olan klâsik hürriyetler kâğıt üstünde kalmıya mahkûmdur. Bundan başka, toplum ha
yatı içinde iktisaden zayıf durumda olan milyonlarca vatandaşın ezilmesine ve teker teker mah
volmasına seyirci kalan bir Devlet, hem iktisadi gücünü her gün biraz daha kaybetmek, hem de 
rejim bakımından büyük sarsıntılara ve çöküntülere uğramak tehlikesiyle karşı karşıya bulu
nuyor demektir. 

( S. Sayısı: 35 ) 
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işte bü sebepledir ki, însan Hakları Evrensel Beyannamesinde de oybirliği ile kabul edilen 

sosyal haklarla ilgili hükümler, artık bütün Anayasalarda yer alan insan hürriyet ve haysiye
tinin gerçek zaferi olarak karşılanan hukuk kaideleri haline gelmiştir, ikinci maddenin izahın-

-da sosyal Devlet mefhumu münasebetiyle söylenenleri burada tekrar etmeyi lüzumsuz sayarız. 
Ancak bir kere daha belirtmek gerekir, sosyal haklan tanımak, bâzılarının yanlış olarak 

ifade ettiği gibi, asla sosyalizmi kabul etmek mânasına gelemez. Bugün sosyalizmle hiçbir ilgisi • 
olmıyan memleketlerde dahi hem «Sosyal Devlet» mefhumu benimsenmiş, hem 'de sosyal hak- • 
lar tanınmıştır. «Sosyal haklar» iktisadî bu doktrinin değil, her şeyden önce hümanizmin ve 
insanlığın adalet duygusunun mahsulüdür; fert haysiyetine hürmetin ve ferdi mukaddes bir 
varlık olarak kabul etmenin mantıkî ve hattâ kaçınılmaz neticesidir. 

Nihayet, Devletin iktisadî gücünün bu tedbirlere yetmiyeceğini ileri sürerek endişe duymaya * 
da mahal yoktur. Zira 51 nei madde bu gibi endişeleri giderecek hükmü taşımaktadır. 

Menfi statü hakları diye vasıflandırılan ve Devletten fertlerin hürriyetlerine sadece gölge 
etmemesini istiyen birinci bölümdeki klâsik haklardan sonra, iktisadî ve sosyal alandaki hak ve 
hürriyetleri düzenliyen ikinci bölümdeki hükümleri takiben, ferdin millî iiradeye ve Devlet 
idaresine katılmasını sağlıyan siyasî hakların düzenlenmesini ve bu arada kişinin topluma kar
şı olan temel vazifelerinin de Anayasada yer alması sisteminin tabiî bir sonucudur. 

MADDE — 10. 

Temel hakların niteliği ve korunması 

Temel haklar kısmının genel hükümler bölümünde yer alan ilk maddenin birinci fıkrasında, 
bu hakların müşterek vasıfları belirtilmektedir. Doktrin münakaşalarına yer bırakmamak için es
ki Anayasamızda olduğu gibi bu 'ha^larm tabiî hukuka dayandığı ifade, edilmemiş, fakat onların 
siyasî iktidarın arzu ve takdirine gire vok edilemiyecek haklardan olduğu da kesin surette belir
tilmiştir. 

ikinci fıkrasında ise, temel hakların gerçekleştirilmeli Devlet için bir vazife olarak ilân edil
miştir. Pevlet bir taraftan bu haklan demokratik nizam ile bağdaşamıyacak surette sınırlayan 
engelleri kaldıracak, diğer tarafta da kişinin maddî mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlıyacaktır. 

Bu madde genel bir direktif mahiyetinde olup, ikinci ye üçünuü bölümdeki birçok maddeler 
esasen Devletin bu menfi ve müsbet vazifeleri nasıl yerine getireceğini göstermektedir. 

MADDE — 11. 

Temel hakların kanunla düzenlenmesi ve özünün korunması 

Temel hakların genel hükümler kısmının ikinci maddesinin ilk fıkrasında bu hakların ancak 
kanunla sınırlanabileceği belirtilmektedir, idarî kararlar veya nizamnamelerle temel hak ve hür
riyetler kayıtlanamazlar. Bu kaide modern Anayasa hukukunun prensiplerine tamamen uygun 
olduğu gibi, eski Anayasamızın nci maddesinde de ifade edilmiş bulunmakta idi. 

ikinci fıkrada, temel haklar kısmının en önemli hükmü yer almaktadır. Alman Anayasasının 
19. maddesinden ilham alınarak formüle edilmiş olan bu hüküm, temel hak, hürriyet dokunul
mazlıkların kanunlarla düzenlenmesi bahanesiyle bu hakların tahrip edilmemesini teminat altına 
almaktadır. 

öteden beri hakların sınırlanması meselesinde aşılan tehlike bu tahditlerin çok ileri gitmesi 
neticesinde cevherinin imha edilmesidir. Hürriyetleri tahribedenler, dima bunları sadece düzenle
diklerini iddia etmişlerdir, işte bu düzenlemenin hakkın özünü tahribe kadar gidemiyeceği esası
nı koyan ncı maddesinin ikinci fıkrası kanun koyucunun yetkisini kayıtlayan pek önemli bir 
kaidedir, Anayasa Mahkemesi bu genel ölçüyü göz' önünde bulundurarak, her hangi bir tahdidin 

( S . Sayısı : 35) 
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Anayasaya aykırı olup olmadığına karar verecektir. Eğer sınırlama, bir temel hak ve hürriyet 
veya dokunulmazlığın cevherini tahirp ediyorsa, Anayasaya aykırılığı dolayısiyle hükümsüz sayı
lacaktır. 

MADDE — 12. 

JÛşitlik 

însan Hakları Evrensel Bej^annanıesinde, bütün anayasalarda ve 1924 tarihli Anayasamızda yer 
alan eşitlik prensibinin, lüzumunu izaha ihtiyaç yoktur. Fıkranın formülüne gelince : Bu da genel 
olarak rastlanan formüllere uygundur. 

2 nci fıkrada ifade edilen «İmtiyazların mülga olduğu esası»' dahi, birçok anayasada ve eski Ana
yasamızda mevcudolan bir hükümdür. 

MADDE — 13. 

Yabaricilarm durumu 

İnsan hakları arasında genel olarak yer alan Özel teşebbüs hürriyeti, toplanma hürriyeti, basın 
hürriyeti gibi bir kısım hürriyetlerin, yabancılar bakımından farklı bir surette düzenlenmesi, genel 
olarak kabul edilen bir yoldu; ve böyle bir davranışın demokratik esaslara aykırı olduğu da iddia 
olunamaz. Nitekim, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de bu imkân açıkça tanınmıştır. Her 
hürriyette vatandaşları ve yabancıları ayrı ayrı mütalâa edecek yerde, yabancıların durumunun dev
letlerarası hukuka uygun olarak kanunla düzenleneceğini belirten bir genel hükmün konulması daha 
pratik yoldur. , 

İkinci Bölüm 

KİSt HAKLARİ VE ÖPEYLLirî 
% ' • . i l -

MADDE — 14. 

Kişi dokunulmazlığı 

Temel hâk ve hürriyetlerin en başında geleni, bir şahsın kendi bedeni üzerinde sahibolduğu hak 
ve fizik hürriyetidir. Can emniyeti ve vücut bütünlüğünün mâsun olması, bütün hürriyetlerin ilk 
şartıdır. Can mâsun olmadıkça ve beden üzerinden fizik hürriyeti sağlanmadıkça, ferdin iç huzuruna 
kavuşmasına ve diğer birçok hürriyetlerin fiilen gerçekleşmesine imkân yoktur. Bütün anayasalarda 
ve bu arada eski Anayasamızda da yer alan bu hürriyet, her türlü şüphe ve münakaşanın üstündedir. 

Toplum hayatının zaruri kıldığı hallerde şahıs hürriyetinin kayıtlanması bahis konusu olunca bu 
kayıtları dahi sınırlama lüzumu kendisini gösterir. Kanun koyucunun, şahıs dokunulmazlığını istedi
ği gibi kayıtlıyabilmesi, modern hukuk ve Devlet anlayışına uygun düşmez. İşte bu sebeple, şahıs hür
riyetini kayıtlıyan hükümlerin iki istikamette sınırlanması gerekir : 1. — Hangi hallerde şahıs hürri
yetinin kayıtlanacağı kanunda belirtilmelidir. 2. — Bu hallerde dahi bir kimsenin fizik hürriyeti ve şa
hıs dokunulmazlığı ancak hâkim kararı ile sınırlanabilmelidir. Tasarıda diğer modern anayasalara 
uygun olarak bu iki kayda yer verilmiştir. 

Tevkif ve yakalama ile ilgili otuzuncu madde hükümleri dahi, şahıs hürriyetini sağlıyan garanti
lerdendir. , 

( & Sayım : 35 ) 
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• - * • ' • - • ' • - • * • • - • M A D D E — 15. 

/ Özel hayatın gizliliği 

Özel hayatın dokunulmazlığı esası, bir şahsın bedeninin tamamlığına dokunmama, mevcut hürriye
tini engellememe kaidesi yanında, o şahsın maddî ve manevî alanda temadisi demek olan hususi/haya
tının, aile hayatının, üstünün, eşyalarının ve evrakının da dokunulmazlığını ifade eder. özel hayatın 
dokunulmazlığı şahıs hürriyetinin bir devamı mahiyetindedir. Ancak toplum hayatının zaruretleri 
sebebiyle bu dokunulmazlığın dahi istisnalarını kabul etmek gerekmektedir. İkinci fıkra bu istisnaları 
göstermektedir. Bunda da asil olan mahkeme kararı ise de, gecikmede kamu düzeni bakımından sa
kınca olan hallerde, istisnaî olarak, kanunla bu yetkinin başka mercilere de tanınabileceğinin belir
tilmesi zaruri görülmüştür. 

MADDE — 16. 

Konut dokunulmazlığı 

Yine şahıs hürriyetinin bir devamı mahiyetinde olan mesken dokunulmazlığı (Anayasa 71), 
hemen bütün Anayasalarda olduğu gibi tasarıda derpiş edilmiştir. İkinci fıkrada iki istisna ka
bul edilmiştir. Kanunda gösterilen hallerde hâkimin kararı ile ve kamu düzeni veya millî güven
lik 'bakımından hâkim kararını beklemeye imkân yoksa (acele hareket edilmesinde zaruret var
sa), kanunun gösterdiği mercilerin emri ile mesken aranabilecektir. Ancak bu halde dahi kanun
da derpiş edilen usûl ve şekillere riayet etmek şarttır. 

Mesken masuniyetinin şahıs hürriyeti ve fert huzuru için ifade ettiği mâna düşünülürse, bu 
sıkı kayıtların konulmasındaki sebep kolayca takdir edilir. 

MADDE — 17. 

Haberleşme ve gönderişine hürriyeti 

Haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin dokunulmazlığı daihi, bütün medeni memleketlerin 
anayasalarında ve 1924 Anayasasında ilân edilmiştir. Bu hürriyetin sınırlanması ve bu dokunul
mazlığın giderilmesi ancak hâkimin kararı ile olacaktır. Hâkimin bu yolda karar vermesi de sa
dece kanunda gösterilen hallere hasredilmiştir, örfi İdare halinde konulacak kayıtlar mahfuzdur. 

Gönderilme hürriyetini, haberleşme hürriyeti gibi mutlak olarak kabul etmek mümkün değil
dir. Esasen bir yabancı anayasa, istisna edilecek olursa, diğer anayasalarda da bu hürriyetin 
Anayasa teminatına bağlanmadığına şahit olmaktayız. Bu sebeple, gönderişmenin ihtiyaçlara göre 
kanunla serbestçe düzenlenmesi yerindedir. 

MADDE — 18. 

Seyahat ve yerleşme hürriyeti 

Klâsik hürriyetler arasında yer alan seyahat hürriyeti, 1924 tarihli Anayasamızın 78 nci mad
desinde olduğu gibi, toplum hayatının zaruretleri 'bakımından bâzı kayıtlara tâbi tutulmuştur. Bu
gün seyahat hürriyeti yanında onun bir eşi olarak belirtilen yerleşme hürriyeti de tasarıda seya
hat hürriyetiyle birlikte düzenlenmiştir. ' 

Yerleşme hürriyetinin, seyahat hürriyetinden de ileri giden bâzı kayıtlara tâbi olması, modern 
Devletin bigâne kalamıyacağı iktisadî ve sosyal gelişmeyi düzenleme ve sağlama zaruretinin ka
çınılmaz icabıdır. Ormanları ve diğer tabiat servetlerini koruma, zararlı bâzı sosyal gelişmeleri 
önleme maksadiyle belli bölgelerde yerleşmenin kanunla sınırlanmasını kabul etmek yerleşme 
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hürriyetinin özünü imfha etmek sayılamaz. Büihassa memleketimiz gibi iktisadî ve sosyal alanda 
az gelişmiş bir memlekette bu gibi kayıtlamalardan kaçınılamaz. îşte ikinci fıkra kanun koyu
cuya bu imkânı sağlamaktadır. 

Yurt dışına çıkma hürriyeti bilhassa döviz ve bâzı hürriyet mülahazalarıyla kayıtlanabilir. 
Bu sebeple bu hakkın sınırlanması kanunıa bırakılmıştır. Ancak kanunun koyacağı sınırların 
demokratik esaslara uygun olacağı ve bu hürriyetin kullanılmasını tamamen idari makamların 
taktirine* (keyfine) bırakmak suretiyle onun özünü yok edenıiyeceği de şüphesizdir ve 11 nci mad
denin hükmü icabıdır. 

MADDE — 19. 

Vicdan ve din hürriyeti 

Bu maddenin ilk fıkrasında, yüz yıllardan beri temel hak ve hürriyetlerinin en başında gelen vic
dan ve din hürriyeti ve onun bir tatbiki mahiyetinde olan ibadet hürriyeti ilân edilmiştir. 

İkinci fıkra, vicdan hürriyetinin her türlü müdahaleden masum olduğunu ifade etmektedir. 
Üçüncü fıradaki hüküm, vicdan hürriyetinin tabiî bir sonucudur; din eğitimine tâbi olup olma

mayı, fertlerin isteğine bırakmaktadır. 
Dördüncü fıkranın hükmü, vicdan hürriyetinin kötüT" kullanılamıyacağmı, bir istismar kaynağı 

haline getirilemiyeeeğini ifade etmektedir ki, memleketimizin geçirdiği acı tecrübelere dayanmakta 
ve hayati bir ihtiyaca cevap vermektedir. Din ve vicdan hürriyetini tanımanın gayesi, hiçbir za
man dinî duyguların siyasî alanda bir aldanma ve aldatma vasıtası haline getirilmesi ve dinin din 
bezirganlarının elinde kirletilmesi imkânını yaratmak olmadığına göre, böyle bir yasağı tanımanın 
din ve vicdan hürriyetine aykırj olmadığı, bilâkis, onu korumanın ve sağlamlaştırmanın en esaslı 
bir şartı olduğu kabul edilmek gerekir. Ancak demokratik toplum hayatında pek önemli bir yeri 
olan siyasî partilerin - 6187 sayılı Kanunun derpiş ettiği üzere - herhangi bir sulh mahkemesi tara
fından kapatılması caiz görülemiyeceğiriden, bu yetkinin sadece Anayasa Mahkemesine tanınması 
demokratik prensiplerin icabıdır. . 

MADDE — 20. 

Fikir hürriyeti 

Bütün ferdî hürriyetlerin anası olan fikir hürriyetini düzenleyen yirminci madde hükmürîü iza
ha dahi hacet yoktur. Birinci fıkrada kişilerin fikir ve kanaatlerini serbestçe açıklıyabileceği ,* ikin
ci fıkrada da, bunları açıklamaya mecbur tutulamıyacağı belirtilmiştir ki, bu iki hüküm birbirini 
tamamlamaktadır. Birisi müspet, diğeri menfi cepheyi ifade etmektedir. 

MADDE — 21. 

Bilim ve sanat hürriyeti - öğrenim ve öğretim hürriyeti 

İlk fıkrada bir taraftan ilim ve sanat hürriyeti diğer taraftan da öğrenme, öğretme hürriyeti 
genel olarak ilân edilmiştir, ilme ve sanata boyunduruk vurmaya totaliter gelişmelerden ve 
Batı âleminde yaşamış olan acı tecrübelerden sonra, yeni anayasalarda çok kere, ilim ve sanatın 
hür olduğunu açıkça belirtme lüzumu hissedilmiştir. Alman ve italyan anayasalarını misal olarak 
zikredebiliriz. Memleketimiz bakımından da hükmün faydalı olacağına kaaniiz. 

öğretimin, ancak Devletin gözetim ve denetimi altında serbest olabilmesi de tabiîdir Hürri
yet ve demokrasi alanında pek ileri gitmiş memleketlerde jdahi durum böyledir. 

özelv okullar, hemen her memlekette öğretim dâvasının önemli konularından biri haline gel
diğinden, anayasalar bu alanda da bâzı prensipler koymayı ihmal etmemektedirler. 

Anayasamızda da bir yandan özel okulların tanındığını, diğer yandan da bunların tabiî olaca
ğı esasların «kanunla düzenleneceğini» ilân etmek uygun görülmştür. Nihayet, bunların seviye^ 
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ierinin Devlet okulla rmmkinden aşağı olmasına göz yumulmamalı iein, bu yolda bir hükmün Ana
yasaya konulmasının da bir ihtiyaca cevap vereceği, özel okulların durumunu inceleyen şahıs
larca teslim edilir. 

Son fıkra, bir zaıtnandanberi tarihin akışını tersine çevirmeye çalışan gerici cereyanların, (ma
halle mektepleri, sübyan mektepleri gibi) orta çağ metodlan ile memleket gençlerine musallat 
olmasını önlemek maksadiyel sevk edilmiş bir hükümdür. 

MADDE — 22 - 27. 

Hasın ve yayınla ilgili hükümler 

Basın hürriyetinin diğer hürriyetlerin teminatı olduğu yolundaki gerçeği, bilhassa zamanı
mızda, demokrasinin alfabesi arasında .yer almaktadır. Totaliter Devlet istikametindeki gelişme
lerin, ilk adımlarını, dördüncü kuvvet olarak vasıflandırılan basının işliyemez hale gelmesi 
hedefini güden tedbirler teşkil edeceği içindir ki, yeni Anayasalarda basın hürriyetini sağlı-

' yan hükümlere geniş ölçüde yer vermektedir. Misal olarak 1952 Yunan Anayasasını zikretmek is
teriz. Tasarıda da bu yol tercih edilmiştir madde içinde yer alan basınla ilgili hükümler, basın 
hürriyetinin modern Anayasa hukukundaki anlamına, uymakta ve memleketin ihtiyaçlarına da ce 
vap vermektedir. 

. Zira bugün artık basın hürriyeti, sadece sansürün kaldırılması anlamında değil. basının 
fiilen serbest ve tesirli olması, görevini yerine getirebilmesi için karşılaşabileceği, siyasi, idarî, 
iktisadi bütün engellerden kurtulması ve Devletten gerekli-yardımı görmesi olarak anlaşılmakta
dır. 

Bu tanzim tarzının fazla mufassal olduğu ve bu hükümlerden bâzılarının Basın Kanununa ve
ya kanunlarına bırakılması tezi müdafaa edebilirse de, basının 150 yıllık Hürriyet mücadelesinde 
ne gibi baskılara maruz kaldığı malûm olduğundan, memleketimizdeki umumi temayüle ve ye
ni Anayasaların birçoğunda benimsenen tutuma uygun olarak tafsilâtlı hal suretini tercih et
mek memleket realitelerine uygun düşecektir. 

MADDE — 22. 

Basın hürriyeti - Sansür yasağı - Basın hürriyetinin zararları - Yayın yasağı - Toplatma - Devletin 
basın alanındaki görevleri 

îlk fıkradaki klâsik hüküm ifade edilmiştir. 
İkinci fıkrada, birincide olduğu gibi Devletin basma sadece gölge olmaması esası konulma

makta, onun görevini yerine getirebilmesi için bâzı yardımlarda bulunması, tedbirler alması gibi 
müspet vecibeleri derpiş edilmektedir. Bu hüküm, sosyal Devlet anlayışının basın hürriyeti alanın
daki tezahürüdür. 

Üçüncü fıkrada basın hürriyetinin toplum hayatının zaruretleri bakımından tâbi olacağı sınır
ları göstermektedir. Birçok eski anayasalarda olduğu gibi, «Basm, kanunu dairesinde hürdür» 
diyen pek genel bir hüküm koyarak, «Basm, kanunu hükümleri neticesinde hürriyetten 'mahrum
dur» sonuca ulaşılmaması için, kanun koyucunun hangi istikâmette sınırlar koyabileceği Anayasa
da belirtilmiştir. Bu sınırlar memleketimizin dâhil bulunduğu 4 . 11 . 1950 tarihli Avrupa «İn
san Hakları ve Temel Hürriyetlerini Konuna Anlaşmasının» 10 ncu maddesinde belirtilen sınırlara 
uygundur. 

Dördüncü fıkra yayın yasağını derpiş etmektedir. Bâzı basın mensuplarının, yapacakları ya
yınlarla, suçsuz kimselerin suçlu duruma düşmesini hakikî suçluların adaletin elinden kurtulma
sını ve nihayet bâzı facia ve cinayetlerin vukubulmasmı önleme gayesiyle, medenî memleketlerde 
yayın yasağı tanınmıştır. Anayasamızda bu yasağa işaret edilmezse, onu düzenleyen basm kanunu 
hükmü Anayasanın sansür yasağı hükmüne aykırı telâkki edilebilir. Diğer taraftan, basm yasağı-
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na ancak ve ancak adlî tahkikatın selâmetle cereyanını sağlama amacıyla konulabileceğini ve me
selâ neşren hakarete mâni olmak maksadiyle neşir yasağı konulamıyacağmı belirtmek için de 
böyle bir hükme ihtiyaç vardır. 

Gazete ve dergilerin toplatılması, basın hürriyetini en ciddî surette tahdideden bir tedbirdir. 
Ancak, kesin zaruret olan hallerde başvurulalbilmesini temin maksadiyle, modern Anayasalardaki 
formül uygun olan, bu yola ancak kanunun açıkça gösterdiği hallerde gidilebilmesi Anayasada 
bir direktif olarak konulmuş ve basın kanunlarının toplatma ile ilgili hükümlerinin bu istikâ
mette düzenlenmesi sağlanmıştır. Toplantıya ancak mahkeme karar verebilecektir. Gerçi, acele 
hallerde bu hüküm bazen maıhzurlar doğurabilirse de idari makamların toplamaya yetkili kılın
masının toplum hayatı için doğuracağı mahzurlar çok daha ağır basacağından ehvenişer tercih 
edilmiştir. 

MADDE — 23. 

Gazete ve dergi çıkartma hakkı 

Basın hürriyetinin var sayılabilmesi için, gazetecilik sanatının icrasının da idarî bir müsaade
ye veya malî teminat gösterilmesi gibi zorlaştırıcı şartlara tâbi tutulmaması şarttır. Bütün me
denî memleketlerde kabul edilen bu esas, 23 ncü maddesinin ilk fıkrasında ilân edilmiştir. 

Gazetecilik mesleğinin icrasiyle ilgili hükümlerin bir kanunla düzenlenmesi lüzumunu belir 
ten ikinci fıkra hükmünün izahına hacet yoktur. Ancak, bu gayenin basın hürriyetini siyasî. 
iktisadî, malî veya teknik birtakım kayıtlarla esaslı surette sınırlamasını ve böylece dolambaçlı 
yoldan basın hürriyetini zedelemesini önlemek için, ikinci fıkranın ikinci cümlesindeki hükmü 
koymak lüzumu hissedilmiştir. Yakın mazjmizdeki kötü misaller, bu hükmün gerekçesini teşkil 
etmektedir. 

Üçüncü fıkra hükmü ile de, iktidarın, kendisini tutan gazeteler lehine imtiyazlı bir durum ya
ratarak, muhalif gazeteleri kötü duruma düşürmesi ihtimali giderilmiştir. « 

MADDE — 24. 

Düzeltme ve cevap hakkı 

Basın hürriyetinin fertlerin şeref ve haysiyetlerini gölgelememesi için, birçok memleketlerin 
Anayasalarında olduğu gibi, hakikate aykırı yayınlara karşı düzeltme ve cevap hakkı sağlan
mıştır. 

Bir taraftan hakikate aykırı yayın yüzünden itibar ve haysiyeti zedelenen şahıslara bu hakkı 
tanımak, diğer taraftan da bu hakkın düzenlenmesini mutlak olarak kanuna bırakma neticesin 
de, meselâ savcıların cevap hakkı hususunda son sözü söylemesi gibi pek yanlış bir hükmün hort
lamasına mâni olma gayesiyle 24. maddedeki hükme Anayasamızda yer verilmiştir. 

MADDE — 25. 

Kitap ve broşür çıkarma hakkı 

Bu hüküm 20. maddede genel olarak ilân edilen fikir hürriyetinm kitap ve broşür vasıtasiyle 
gerçekleşmesini düzenlemektedir ve sözü geçen maddedeki hükmün bir devamı mahiyetindedir. 

Birinci fıkrada, 22. fıkranın birinci fıkrasında ve kısmen 23. maddenin ilk fıkrasında gazete 
ve dergiler için konulan hükümler yer almaktadır. 

İkinci fıkrada ise gazete ve risalelerin kayfî bir surette toplatılamıyacağı, ancak hâkimin 
kararı ile ve kanunun bu hususu derpiş ettiği hallerde toplatmaya karar verilebileceği 22. mad
denin son fıkrasına yapılan atıf ile ifade edilmektedir. 

( S. Sayısı : 35) 
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MADDE — 26. ^ , , , 

Basın araçlarının zabt ve müsadere olunamaması 

Basm hürriyetine vurulacak en büyük darbenin basın araçlarına ve hele basımevlerine el koy
mak olduğunu izah dahi lüzumsuzdur. Totaliter istikamette yol almak istiyen iktidarlar, geçici 
de olsa basm evlerini faaliyetten alıkoymak ve böylece gazeteleri fiilen iflâsa mahkûm etmek yo
luna gitmeyi ihmal etmemişlerdir. Bu sebepledir ki, yeni Anayasalarda, basm araçlarının ya asla 
müsadere ve zabt edilemiyeceği ve işletilmekten alıkonulamıyacağı, yahut da bu tedbire son de
rece istisnaî hallerde başvurulabileceği belirtilmektedir. Matbaaların kapatılmasının ne demek ol
duğunu pek acı tecrübelerle yaşamış olan memleketimizin, bu yolu asla kabul etmiyen memleket
ler arasmda yer alması tercih edilmiştir. Pek istisnaî hallerde kendisini gösterecek mahzurlar, bu 
yolun açık olması halinde basın âleminin duyacağı huzursuzluğun yaratacağı mahzurlar yanında 
daha zayıf kalacaktır. 

MADDE — 27. 

Basın dışı haberleşme araçlarından faydalanma hakkı 
(Radyo) 

Basm dışı haberleşme vasıtalarından fertlerin ve partilerin kelimenin tam mgnasiyle serbestçe 
faydalanmaları, yani bu alanda «yayın hürriyeti» henüz Anayasalarda tanınmamıştır ve zamanı
mızda temel haklar arasmda yer almamaktadır. Uadyonıın millet hayatında arz ettiği önem ve 
etki çevresinin genişliği göz önünde bulundurulursa, bu hürriyetin temel haklar arasında yer al
maması da tabiî karşılanmak gerekir. 

Ancak, yine radyo ve televizyon yayınlarının olağanüstü tesir kudreti nazarı itibara alınarak, 
kişilerin ve partilerin kamu tüzel kişileri elindeki radyo ve diğer basm dışı yayın vasıtalarından 
eşitlik esaslarına uygun olarak faydalanması esası konulmuştur. Böyle bir hüküm, siyasî alandaki 
eşitliğin gerçekleşmesi ve seçimlerin usulüne uygun surette cereyan edebilmesinin şartıdır. 

Esasen yine aynı maksatladır ki, 121 nci maddede radyo ve televizyon istasyonları idaresi. 
özerk bir kamu tüzel kişi olarak düzenlenmiş ve bunların radyo ve televizyon yayınlarını taraf
sızlık esaslarına göre yapmaları bir Anayasa hükmü olarak vaz'edilmiştir. 

27 nci maddenin son cümlesi ile, kanunun, radyo ve televizyon yolu ile halkın haber almasını, 
düşünce ve kanaatlere serbestçe ulaşabilmesini engelleyici kayıtlar koyması önlenmiştir. 

MADDE — 28. 

Toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı 

Modern bütün Anayasalarda olduğu gilbi, toplantı hürriyetinin ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı
nın, «önceden izin şartı» ile 'baltalanması ihtimali giderilmiştir. 

ikinci fıkra, bu hakkın kamu düzenim korumak maksadiyle düzenlenmesini kanuna bırakmış ise 
de, kanunun koyduğu kayıtların toplantı hürriyetini ciddî surette güçleştirici, toplantının gayesine 
ulaşmasına mâni olucu, tesirini ortadan kaldırıcı bir mahiyet tanıyamamasını şart koşmuştur. 

MADDE — 29. 

Dernek kurmak hakkı 

Eski Anayasamızın 70 nci maddesinde de zikredilen dernek hakkı, bütün modern Anayasalarda 
yer almaktadır. Bu hürriyetin kanun koyucu tarafından sınırlanmasında gözönünde tutulacak gaye 
olarak kaydedilen «kamu düzeni» ve «genel ahlâk esasları» da, Anayasalarda sık sık rastlanan for-
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mülü teşkil etmektedir. Bu esaslara aykırı olarak kurulmuş olan dernekler, Medenî Kanunumuza gö
re dahi kapatılmak gerekir. 

MADDE — 3.0, 

Kişi güvenliği (tutuklama ve yakalammıın şartları) 

Her ne kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 104 neü maddesinde tevkif sebepleri ah 
dî olarak gösterilmiş ise de, İmanların her zaman değiştirilmesi ve daha genişletilmesi mümkündür. 
Ayrıca, sözü geçen maddedeki üçüncü sebep her türlü suiistimale müsait, elâstikî bir mahiyet arzetmek-
tedir. Bundan ötürü, tevkif sebeplerini sadece zikredilen iki hale hasretmek ve böylece şahıs hürriye
tini ve dokunulmazlığını korumak maksadiyle- birinci fıkradaki hüküm sevkedilmiştir. 

İkinci fıkra hükmünü izaha lüzum yoktur. 
Hâkimin kararına dayanmıyan geçici yakalama, ancak suç üstü haline ve gecikmesinde sakınca bu

lunan hallere hasredilmiştir. 
Şahıs hürriyetinin ve şahıs güvenliğinin sağlanması amaciyle, tutuklama ve yakalama sebeplerinin, 

yakalanan veya tutuklanan şahıslara derhal bildirilmesi esası, bir Anayasa kaidesi olarak kabul edil
miştir. Bundan başka, yakalanan veya tutulanın en kısa müddet zarfında hâkim huzuruna çıkarıl-

• ması ve tutukluluğu hakkında hâkimin toir karar vermesi gerekmektedir. Yakalanan veya tutukla
nan şahsın hakkını savunmak istiyen yakınlarının veya diğer kimselerin kanun yollarına başvurabilmesi 
için, durumdan ilgililerin halberdar edilmesi yolundaki hükümlere de maddede yer verilmiştir. Batı 
âleminde yüzlerce -yıl önce kalbul edilmeye başlanan "bu esaslar, bugün bütün medenî dünyanın müş
terek malı haline gelmiştir. Hâkim huzuruna çıkarma için maddede tesbit edilen süreye gelince: Bu 
hususta Anayasalarda çeşitli hükümlere rastlanmaktadır. Memleketimizdeki ulaştırma zorlukları göz-
önünde (bulundurularak sürenin tâyininde yol için gerekli zaman ayrıca hesaba katılmıştır. 

Sonuncu fıkradaki tazminat hükmü de, şahıs dokunulmazlığı hakkında konulmuş olan. yukanki 
hükümlerin ciddiye alınmasının kaçınılmaz müeyyedesi ve adaletin zarurî bir neticesi olarak kendisi
ni kabul ettirmektedir. Esasen birçok medenî memleketin Anayasasında da benzeri hulunan bu hük
mün muhtevasını, ihtiyaçlara göre özel kanun düzenliyecektir, 

MADDE — 31. 

' Hakkım arama hürriyeti (dâva ve savunma hakkı) 

Klâsik haklar arasında ibulunan bugünkü hüküm çok kere yargı görevi kısmında yer almakta 
ise de, onun temel haklar arasında sayılması gerekir.' 1924 tarihli Anayasamızın 59 ncu maddesin
de kısmen ifade edilen bu hak ana. haklar kısmına nakledilmiştir. 

İkinci fıkradaki hüküm, birinci fıkrada ifade edilen hakkı sağlayan, onun gerçekleşmesinin 
şartı olan bir esastır. Bu sebeple eski Anayasamızın 60 heı maddesinin ilk fıkrası hükmü de bu
rada yer almaktadır. 

MADDE — 32. 

Tabiî hâkim esası 

Herkesin, kanunun genel olarak koyduğu görev ve yetki esaslariyle belli olan hâkim tarafın
dan muhakeme edilmesi, şahıs güvenliğinin baş şartıdır. Kişilerin kanunî (yani tabiî) hâkimin
den başka mercilerce muhakeme edilmesi, bu alanda özel muameleye taıbi tutulması, hukuk Dev
letinin asla kabul edemiyeceği bir tutum teşkil eder. 

Kişileri genel kaidelere göre belli olan tabiî hâkimlerinin elinden alıp, özel olarak kurulmuş 
ola.n üst 'mahkemelerin veya mercilerin kararına terk eden kanunların yapılmasını önleme gaye
siyle sevk edilmiş bulunan ikinci fıkra hükmü, sadece yakın tecrübelerin yarattığı bir reaksiyon 
hükmü değildir; devamlı bir ihtiyaca cevap vermektedir. Birçok Anayasalarda ve hattâ eetki 
Kanunu Esasimizde hile yer almaktadır. 
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MADDE — 33. 

Suç ve ceza Üe ilgili hukuk devleti prensipleri (suçlann ve cezaların kanuni olması - Cezaların şahıslı-
lığı prensibi - Zorlama yasağı - Müsadere yasağı) 

Birinci fıkrada «kanunsuz suç olmaz» prensibi ifade edilmiştir. Birçok Anayasada, bilhassa ye
ni Anayasalarda yer alan bu kaide, ceza alanını ilgilendirmekte ise de, her şeyden evvel bir hür
riyet teminatıdır; hukuk Devletinin vazgeçilmez prensiplerindendir. Bu sebeple gerek ilme gerek 
tatbikata uygun olarak Anayasada ilân edilmesi zarurîdir, ikinci fıkrada aynı mahiyette olan 
«Kanunsuz ceza olmaz» prensibi ilân edilmiştir. 

Üçüncü fıkradaki Ceza kanunlarının suçlu aleyhine geçmişe şâmil olmaması prensibi, «Kanun
suz suç olmaz» kaidesinin kendisinden vazgeçilmez bir parçasını teşkil eder. 

Manevî işkenceyi men eden, insan haysiyetinin ve şahıs dokunulmazlığının teminatı olan bu hü
küm de, çok uzun zamandan beri insan hakları arasında yer almaktadır. Bilhassa Anglo - Ameri
kan hukuk muhitinin çok önem verdiği bu teminatın Anayasamızda bulunması bir ihtiyaca cevap 
vermektedir. 

İnsanları, başkalarının fiilinden dolayı cezalandırmaya cür'et edebilen totaliter rejimlerin insan
lığa getirdiği acı tecrübelerden sonradır ki, kimsenin yalnız kendi fiil veya ihmalinden sorumlu ola
bileceği esasının Anayasalarda yer alması lüzumu bilhassa hissedilmektedir. Esasen bu kaidenin 
Anayasaya konulması sayesinde, basın dâvalarında yazı veya karikatürün müellifinden ve haberin 
vericisinden gayri kimselerin (gazete sahip ve yazı işleri müdürlerinin) rastgele cezalandırılmasını 
derpiş eden kanun hükümleri bertaraf edilmiş olacaktır. 

Genel müsadere cezasını men eden 6 ncı fıkrada ise. birçok Anayasalarda ve 1924 Anayasamızda 
yer alan bir hüküm ifade edilmektedir. 

MADDE — 34. 

İspat hakkı 

Basın hürriyetinin olduğu gibi, dürüst bir idarenin de şartı olan ispat hakkının memleketimiz
de mâruz kaldığı âkibet gözönünde bulundurulursa, bu hakkın Anayasa teminatına kavuşturul
ması lüzumu kolayca teslim edilir. 

Maddedeki formül ise, genel olarak kabul edilen ve bu alandaki mütehassıslarımız ve ilgilileri
miz tarafından da bugüne kadar İsrarla istenen bir formüldür. 

* Üçüncü Bölüm 

SOSYAL VE ÎKTÎSADÎ HAKLAR VE ÖDEVLER 

MADDE — 35. 

Ailenin korunması 

Ahlâkî olduğu kadar hukukî cephesi de bulunan bu hükmün Anayasada yer alması, kanun ko
yucu için büyük bir ^irektif mahiyeti taşımakta ve onu aileyi her bakımdan korumaya teşvik et
mektedir. Bu direktif, yürütme organında, aile ve çocuğun korunmasıyla ilgili hükümleri ciddiye 
almasını ve neticede bu himayenin fiilen gerçekleşmesini sağlıyacaktır. Ana babasının yardımın
dan mahrum olan veya onlar tarafından maddî manevî yoksulluğa terk edilen yahut evlilik dışın
da doğan çocukların korunması da, modern Devletin vazifeleri arasındadır. Birçok Anayasalarda 
bu hususta mufassal hükümler mevcuttur. Anayasamız, bu teferruatlı tanzimi lüzumsuz bularak 
genel prensibi koymakla yetinmiş ve bu direktife uygun olarak teknik himaye hükümlerinin ka
nunlarla getirilmesini uygun görmüştür. 1 

( Ş, Sayısı : 36 ) 



- m — 
MADDİ — 86. ZZtZ"* 
Mülkiyet hakkı 

Birinci fıkra ile ikinci fıkranın birinci cümlesinin izahına lüzum yoktur. Hrinoi fıkranın ikinci 
cümlesi hükmü ise, 19 ncu yüz yılın ikinci yarısından ve bilhassa 20 nci yüz yılın başlarından bu ya-
n$ bütün medenî memleketlerde hâkim olan ve bugün genel olarak kabul edilen bir temayülün mah
sulüdür. Artık mülkiyet hakkı, Roma hukukundaki anlamda, ferdin toplum menfaatini dahi hesaba 
katmaksızın istediği gibi kullanabileceği bir hak, hudutsuz bir hürriyet niteliğini taşımamaktadır. 
Batı medeniyetinin öncüleri olan ve kollektif iktisat temayüllerinden çok uzak bulunan memleket
lerde ve hattâ eski hukukumuzda dahi mülkiyet anlayışı,' mülkiyetin aynı zamanda sosyal karaktere 
sahip bir hak olduğu yolundadır. Medenî Kanunumuzun mülkiyet anlayışı da bu istikamettedir. Sö
zü geçen hükmün bâzı anayasalarda olduğu gibi, Anayasamızda da yer alması, kanun koyucuya yol 
gösterecek, içtihatlara istikamet verecek ve genel olarak fertler üzerinde terbiyetkar tesire sahibola-
caktır. 

MADDE — 37. 

Toprak mülkiyeti 

Halkımızın büyük çoğunluğunu teeşkil eden köylünün (çiftçinin) fiilen toprağa sahibolabilmesini 
sağlamak, Devletin başta gelen vazifelerindendir. Aksi halde hem iktisadî hayatımızın refah istika
metinde seyretmesine ve hem de sosyal huzurun muhafazasına imkân yoktur. Aynı mülâhazalarla, 
birçok memleketin yalnız alelade kanunlarında değil, bizzat anayasalarında dahi 37 nci maddenin ilk 
cümlesindeki hükme benzer hükümlere yer verilmiştir. Esasen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunumuz
la bu istikamette adımlar atılmış ise de, kifayetsiz olan bu gidişin memleket ihtiyaçlarına cevap verir 
bir vüs'ata sahibolabilmesi için böyle bir direktifin Anayasaya yerleştirilmesi uygun görülmüştür. 

Birinci ve ikinci fıkradaki hükümler birbirini tamamlamakta ve bu sınırlamanın totaliter olduğu 
gibi Devlet çiftlikleri yaratmak ve kollektif iktisadi tesis etmek maksadiyle değil, sadece çiftçiyi 
toprak sahibi yapmak (Sosyal adaleti gerçekleştirmek) gayesiyle caiz olduğunu belirtmektedir. 

Üçüncü fıkradaki kaydın lüzumu kolayca takdir edilir. 

MADDE —38. 

Kanunlaştırma ve mülUe§tirme 

Birinci fıkradaki kamulaştırma esası, 1924 tarihli Anayasamızın» 74. maddesinin birinci fık
rasında da yer alan malûm klâsik formüldüı. ' 

îdarî irtifaklar tesisi de bir ihtiyaca cevap vermektedir. Esasen tatbikatta fiilen bu yola gi
dilmiştir. (Ragıp) 

İkinci fıkradaki hüküm, iktisaden geri kalmış bir Devletin iktisadî ve sosyal kalkınmasını ger
çekleştirebilmesi için kabul edilmesi zarurî olan bir kayıtır. Yalnız sosyal Devlet mefhumu de
ğil, teminat altına alma maksadiyle hukuk mefhumlarını gayelerine göre uygulayan ve gelişti
ren liberal hukuk ve Devlet anlayışı dahi, toplumun geleceğini gözonünde bulundurunca ferdî 
hürriyet ve hakları devamlı olarak teminat altma alma maksadiyle bu yoldaki istisnalara cevaz 
verecektir. 

Yürürlükteki Anayasamızın 74. maddesinin 2. fıkrası hükmü esasen bu istisnayı çiftçinin top
rak sahibi kılınması ve ormanlarla ilgili istimlâkler bakımından derpiş etmiştir. Tasateda ya
pılan ilâve «Kalkınma plânına giren tesislerin kurulması» maksadiyle yapılacak kamulaştırma
lara ilişkindir. Aynı ihtiyaçları duyan ve kalkınmasını demokratik prensiplere uygun olarak ger
çekleştiren Hindistan Anayasasının ilham ettiği bu hükmün, memleketimizin ihtiyaçlarını karşı
lamak bakımından tamamen yerinde olduğuna şüphe edilemez. 
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Üçüncü fıkra hükmüne gelince: 

Anayasamız özel teşebbüsü kaide olarak kabul etmiş ve ticaret, sanayi ve her alanda çalışma 
ve faaliyet hürriyetini genel surette ilân etmiştir. (39 ncu madde) 

Fakat, fertlerin mesleklerini seçme hürriyetine ve iktisadî alanda faaliyette bulunabilme hak
kına sahibolmaları, toplum için hayatî önemi olan meslek kollarının belli şartlar altında sosyalleş-
tirilmesine ve belli teşebbüslerin millîleştirilmesine engel olamaz. Bu ihtimallerin kabul edilmesi, 
özel teşebbüs esasının ve meslek hürriyetinin haklı ve lüzumlu istisnaları sayılmak gerekir. Millîleş
tirme yoluna gidilebilmesi için bir kaç şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Faaliyet ve 
teşebbüsün kamu hizmeti niteliği alması şarttır. Bu da kâfi değildir. Ayrıca millî menfaatlerin 
sosyalleştirmeyi gerektirmesi lâzımdır. Nihayet kanundaki usullere uymak ve bedelinin de yine ka
nundaki esas ve şekillere göre ödenmesi zaruridir. 

MADDE — 39. 

Çalışma ve sözleşme hürriyeti 

Yürürlükte olan Anayasamıza 79 ncu maddesi hükmüne uygun olarak çalışma, meslek seçme 
ve her alanda iktisadî faaliyetlerde bulunma hürriyetleri 39 ncu maddede genel surette ilân 
edilmiştir. 

Hiçbir memlekette artık iktisadî liberalizm mutlak surette tanınmadığından, devletin, iktisa
dî hayatın gidişinden sorumlu olması ve bunun neticesi olarak da iktisadî hayatın düzenlenmesi 
ve planlanması esası kabul edilmiştir. Toplumun refa'hmı gaye edinmiş sosyal devletin, özel te
şebbüs alanındaki ıbu düzenleyici rolünü ifade eden ikinci cümleye, modern Anayasalarda rast
lanmaktadır. Memleketimiz gibi, iktis'aden az gelişmiş ve ancak plânlı bir iktisat sayesinde açığı 
kapamak zorunda olan bir toplumda ise, bu hükmü Anayasa prensibi halinde ilân etmek bir za
ruret teşkil eder. 

MADDE — 40. 

İktisadî ve sosyal hayatın, düzeni 

Bu madde, temel haklar kısmının ikinci bölümünde yer alan maddelerdeki hükümlerin yönel
diği amaçları ve o hükümlere hâkim olan prensipleri gösteren ana madde mahiyetindedir. 

İktisadî ve sosyal hayatın, sosyal adaleti ve insan hakkını gerçekleştirmeyi hedef edindiğini 
ilân eden birinci fıkranın yanında ikinci fıkra, hem kalkınmanın yolunu göstererek, sosyal ada
letle iktisadî ve soyal kalkınmanın birbirine paralel gideceğini belirtmekte, hem de kalkınmanın 
demokratik ve ilmî yollarla gerçekleştirilebileceği prensibini koymaktadır. 

MADDE — 41. 

Birinci fıkra, çalışma alanında genel prensibi koymaktadır. Bir taraftan çalışmanın bir hak 
olduğunu ifade etmektedir ki, bununla Devletin herkese iş bulmayı kendisine vazife edineceği 
esası konulmuştur. Diğer taraftan da çalışmanın herkes için bir görev olduğu ifade edilmek sure
tiyle vatandaşın topluma karşı önemli bir vazifesine işaret edilmiştir. Bu hükmün bilhassa ahlâkî 
karakteri aşikârdır. 

ikinci fıkrada, çalışmanın bir hak olması ve Devletin çalışma esasına dayanan (Madde : 2) 
bir Devlet oluşunun gerektirdiği tedbirlere dokııımlmuştur. 3 ncü fıkra ise, çalışmanın bir vazife 
olduğu yolundaki hükmün mecburi çalışmanın kabulüne kadar gidemiyeceğini belirtmektedir. 
Memleketimizin de katılmış olduğu 4 . 11 . 1950 tarihli insan Haklarını Koruma Anlaşması ve 
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son defa bu yıl katıldığımız 105 »ayılı Mecburi Çalışmanın Men'i hakkındaki Anlaşma hükümleri 
ve nihayet Hürriyetçi Demokrasi, esasları olağanüstü haller dışında mecburi çalışmanın prensip 
olarak caiz görülmesine engel teşkil eder. 

Ancak, 1950 Anlaşmasında da belirtildiği üzere, normal vatandaşlık vazifeleri arasına girecek 
mahiyetteki (Yani âmme vicdanının ve sorumluluk hissine sahip fert vicdanının cebrî çalışma 
saymıyacağı) bâzı mükellefiyetlerin bu hükmün dışında kalması toplum hayatının zaruretleri ica
bıdır. Bundan ötürüdür ki, yalnız askerlik hizmeti değil, ieaibmda gençlerin kısa bir müddet köy 
hizmeti yapmaları ve saire gibi diğer bir takım memleket hizmetleri, zaruri bir ihtiyaca cevap 
verdiği nispette, vatandaşlara yüklenebilecektir. Bilhassa memleketimizin ihtiyaçları ve süratle 
kültürel ve sosyal kalkınması zarureti, böyle bir istisnayı haklı kılmaktadır. 

MADDE — 42. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan ve esasen mevzuatımızda dahi gerçek
leştirilmiş bulunan bu hükmün Anayasamızda yer alması, öneminden dolayı lüzumludur ve kanun 
koyucuya olduğu gibi fertlere de ışık tutan bir direktif mahiyeti arz edecektir. Yeni Anayasalar
da da ayni mahiyette hükümlere rastlanmaktadır, iş hukuku alanındaki hükümlerin henüz yeter 
derecede ciddiye alınmadığı bir .memlekette ise bu ıhükmün Anayasada yer alması lüzumu, ken
disini daha kuvvetle göstermektedir. 

MADDE — 43. 
• • • • t >*.*: 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de yer alan bu hüküm dahi, yeni anayasalarda ay
rıca belirtilmektedir. Memleketimiz bakımından da lüzumu meydandadır. Kanun bu hakkın tefer
ruatının düzenlenmesini ihtiyaçlara göre kanun koyucuya bırakmış ise de, gerek dinlenme, gerek 
ücretli hafta, bayram tatili, gerekse yıllık izin hakkı muhakkak surette tanınacaktır. Çalışanla
rın insan gitoi yaşamalarının ve millî iktidat için daha verimli olmalarının kaçınılmaz bir şartını 
teşkil eden dinlenme esasının, fiiliyatta" gerçekleşebilmesinde böyle bir anayasa teminatının müs
pet rolü olacağı aşikârdır. 

MADDE — 44. 

Bu hüküm dahi sosyal adalet prensibi gerçekleştiren kaidelerden birini koymaktadır, ve İnsan 
Hakları Beyannamesinde yer almaktadır. 43 üncü madde hakkında söylenenler burada da câridir. 

MADDE — 45. 

Sendika, Sendika Birlikleri ve Konfederasyonları kurma hakkını ilân eden birinci fıkra hükmü
nü izaha ihtiyaç yoktur. Dernek kurma hak ve hürriyeti meslekî teşekkülleri luırma hakkını da kap
sarsa da, tecrübeler bu alandaki hürriyetin ayrıca belirtilmesine lüzum olduğunu göstermiştir. Ni
tekim însan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve çeşitli Anayasalarda da aynı yola gidilmiştir. 

Kamu hizmeti görenlerin Sendika kurma hakları şüphesiz ki, işçilerinin gibi kayıtsız olamaz. 
Bu alanda konulacak sınırları ihtiyaçlara göre kanun koyucu tesbit edecektir. Üçüncü fıkra Sendi
kaların tereddi etmesine ve demokratik nizama aykırı faaliyetlerde bulunmalarına engel olacak 
teminat hükmünü ihtiva etmektedir. 

~ MADDE — 46. 

İşçilerin toplu sözleşme hakkı, bilhassa memleketimizde uzun zaman münakaşa konusu olduğun
dan, bu hakkın Anayasa ile tanınması uygun düşmektedir. Grev hakkı ise, artık Anayasalara giren 
bir sosyal ve iktisadî hak olarak genel surette kabul edilmektedir. Memleketimizde de gerek siya
sî partiler, gerek basın ve ilim muhiti, grev hakkını prensip itibariyle demokratik nizamın zarurî 
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kıldığı bir hak olarak tanımaktadırlar. Bu hakkın siyasî maksatlarla kullanüabiİmesi ihtimalinin 
yarattığı endişeleri mübalâğa etmemek gerekir. Esasen, tasarıda* yer alan «iş verenlerle olan müna
sebetlerinde iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek maksadiyle» kaydı, siyasî 
grevlerin caiz olmadığını göstermektedir. 

Grev hakkı, bilhassa memleketimiz gibi ona tamamen yabancı olan toplumlarda ancak bâzı kayıt 
ve şartlarla kabul edilebileceğinden, ikinci fıkra bu hakkın düzenlenmesini ve istisnalarını kanuna 
bırakmıştır. 

Lokavt hakkı da, mahiyetinden doğan farklılıklar hariç, grev hakkına muvazi olarak kanunla 
düzenlenecektir. Ancak, bunun bir insan hakkı olarak Anayasada zikredilmesi için sebep yoktur. 
Nitekim, diğer Anayasalarda da durum böyledir. • 

MADDE — 47. 

Sosyal güvenlikle ilgili hükümler İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinde olduğu gibi yeni Ana
yasalarda da yer almaktadır. Sosyal Devlet mefhumunun tabiî neticelerinden olan bu madde hükmü
nün dahi, ancak 51 nci maddedeki sınırlar içinde uygulanacağını belirtmek yerinde olur. 

MADDE — 48. 

Liberal Devlet anlayışı içinde dahi Devletin sağlık işleriyle meşgul olması genel olarak kabul 
edilmektedir ve hemen her memlekette böyle bir Bakanlık mevcuttur. Ancak zamanımızın refah 
Devletinde (iktisaden zayıf halk tabakalarının hayatları için en zarurî olan hakları fiilen sağla
yan sosyal Devlette) ferdin sağlığını, gerek doğrudan doğruya, gerek özel teşebbüsle ve mahallî 
idarelerle işbirliği yaparak temin etmek, Devletin başta gelen görevleri arasında yer almaktadır. 
Sağlîğm baş şartı olan barınma ihtiyacı da, bu hakla doğradan doğruya ilgilidir. Bundan-ötürü 
sosyal Devlet, herkese barınacak bir yer sağlamanın çarelerini arayıp bulmak ve gerçekleştirmek 
zorundadır. 

Hastalık ve ölümle karşı karşıya, kaldığı halde malî imkânsızlıktan dolaya sıhhî yardımdan 
yoksun kalan kimseler için klâsik hürriyetler arasında yer alan hayat ve vücut bütünlüğünü .mu
hafaza hakkı bir istihza teşkil eder. İnsan gibi barınmanın asgarî imkânlarına sahip olmayan kim
seler için mesken dokunulmazlığı hattâ mülk. edinme hakkı kâğıt üstünde duran boş lâflardaki d a 
ha fazla bir değere sahip olamaz. İşte bunun içindir ki, Devletin sıhhi bakım ve mesken sağlama 
görevi hem İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve hem de bâzı Anayasalarda ayrıca belirtil
miştir. ;...;_;. 

MADDE — 49. 

Bu maddede yalnız 1924 Anayasasının 87 nci maddesinde ifadesini bulan ilköğretim mecburi
yeti değil, genel olarak, Devletin her alanda eğitimi sağlama vazifesi "de en kesin bir formülle vaV-
edilmiş bulunmaktadır. 3 ncü fıkrada kabiliyetli çocuklara sağlanan öğretim imkânı, yalnız sos
yal adaletin icabı olmakla kalmaz; aynı zamanda kabiliyetli pek çok memleket 'evlâtlarının toplum 
hayatı için büyük bir değer olarak kazanılmasını da sağlar. Yüksek tahsil yaparak Devlete üstün 
hizmetler görmenin bir imtiyazı haline geldiği cemiyetlerde tereddinin başgöstermesi, kaçınılmaz 
bir sonuç olacaktır. 

Bu sebeple modern Anayasalara uygun olarak maddenin son fıkrasında kendisine yer verilen 
bu hüküm, esasen burslar, yatılı mektepler gibi yolları tanıyan cemiyetimizde, daha sistemli ve 
ciddî bir surette öğretim adaletini sağlamaya hizmet edecektir. 

MADDE — 50. 

İktisaden az gelişmiş memleketlerde özel teşebbüsün yalnız başına başaramayacağı büyük dâva
lar, çok kere toplu teşebbüsü ifade eden kooperatifler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Koopera-

( S. Sayısı : 35 ) 



- a a -
t&Ûer sayesinde muazzam İşler başarmış milletlerin örneklerinden faydalanarak ve sosyal Devlet 
zihniyetine tamamen uygun olarak bâzı modern Anayasaların yaptığı gibi, kooperatiflerin himaye
si esasının Anayasaya konulması memleket ihtiyaçlarına uygun görülmüştür. 

MADDE — 51. 

SosyaJİ Devletin üzerine aldığı geniş ölçüdeki ödevler, şüphesiz ki, onun her şeyi yapmak ister
ken hiçbir şey yapamaz duruma düşmesi sonucu doğurmamalıdır. Devletin göreceği işler pek 
çok ise 4e, bu vazifelerden bâzıları ancak kısmen yerine getirilebilecektir. Bu vazifelerin yerine 
getirilmesi Devletin iktisadî gelişmesi ve malî kaynakları ile oranlı olacaktır. Meselâ, işsizlik si-
gortasranı tam ölçüde gerçekleştirilmesi şüphesiz ki memleketimiz için yakın bir istikbalde bekle
nemez. İşte bu madde hükmü, prensip olarak tanınan sosyal ve iktisadî hakların fiilen gerçekleşme
sinin, realitelerle sınırlı olduğunu ifade etmektedir, 

Dördüncü Bölüm 

SİYASÎ HAKLAR VB ÖDEVLEK 

MADDE— 52. 

Siyasî hakların başında, diğer siyasî hakların şartı olan vatandaşlık hakkına yer verilmiştir. 
Birinci fıkrada, tarihî önemi olan ve bir ihtiyaca cevap veren 1924 Anayasasının 88 nci mad

desinin birinci fıkrası hükmü nakledilmiştir. 
İkinci fıkrada, vatandaşlığın aslî kazanılma yolu olan kan esasının kabul edildiği ifade^edil-

inektedir. Türk babanın çocuğu Türktür. Anası Türk olan fakat babası belli olmıyan çocuklar, 
evlilik dışı çocuklar da Türktür. Anası Türk fakat babası yabancı olan bir çocuğun Türk va 
tandaşlığını kazanacağı esası konulamamışsa da, bu çoeuğun, herhangi bir yabancının vatandaş
lık kazanmasından daha farklı muameleye tâbi tutulması, yani ihtiyaçlara göre gereken hük 
mü koyma imkânı kanun koyucuya bırakılmıştır. 

Kısmen toprak esasını koyan 1924 tarihli Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası hük
mü, Vatandaşlık Kanunu hükümleri ile dahi ihlâl edilmiş bulunan ve tatbikatta olduğu gibi 
ilimde de esaslı surette tenkit edilen bir hüküm olarak, tasarıya alınmamıştır. 

3 ncü fıkra, genel olarak, vatandaşlığın sair suretlerle iktisabının ve aynı zamanda vatan
daşlık hakkını kaybetme sebeplerinin kanun tarafından düzenleneceği esasını koymaktadır. 

4 ncu fıkra, vatandaşlıktan çıkarma sebeplerini, eski Anayasamızda olduğu gibi tamamen > 
kanun koyucunun takdirine bırakmamış, bu hususta elestikî de olsa bir ölçü koymuştur. Ancak 
vatana bağlılık esasi ile bağdaşamıyacak fiilleri işliyen kimseler vatandaşlıktan atılabilecektir. 
Toksa 5 şene konsolosluğa müracaat etmemiş olmak veya memleket dışında Hükümeti tenkid 
eden yazılar neşretmek bir şahsın en önemli hakkından mahrum olması sonucunu doğuramıyacak-

' tır. Bâzı Anayasaların tuttuğu, vatandaşlıktan ıskat sebeplerini tekrar tekrar sayma yolu da, 
ihtiyaçlara yeter derecede cevap vermek imkânından mahrum bir yol olarak tercihe şayan gö
rülmemiştir. 

Bütün idarî tasarrufların yargı denetimine tâbi olduğu yolundaki hükme rağmen, bu fık-
rai hükümle bir hukuk devleti prensibinin tekrarından maksat, vatandaşlıktan ıskat gibi muame
lelerin her hangi bir nam altında, yargı kontrolü dışında bırakılmasının^ caiz olamıyacağını be 
Urtmekten ibarettir. 

MADDE —53. * 

Kişinin millet iradesine ve Devlet idaresine katılması yolunu teşkil eden seçme ve seçilme 
haklarının Anayasalarda düzenlenmesi, normal yolu teşkil etmektedir. 1924 Anayasasında da 
aym yol tutulmuştur. Seçimlerin tâbi olduğu prensipler de, yeni Anayasalardaki usule uygun 
olarak, 2 nci fıkrada belirtilmiştir. 
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MADDE— 54. 

Bugüne kadar alelade derneklerle© aynı hükme tâbi tutulan partilerin, Devlet hayatındaki büyük 
rolü artık yeter derecede kabul edildiğinden, serbestçe parti kurma ve partilere girme hakkı oeel 
bir hürriyet (özel bir temel hak) konusu olarak Anayasalarda ayrıca belirtilmektedir. 

İkinci fıkra, müsaade sisteminin tatbik edilemiyedeğini ilân etmekte ve böylece demokrasinin -te
mellerinden biri olan çok partili hayatın garantisini koymaktadır. 

Üçüncü fıkradaki hüküm, muhalefetin farklı muameleye tâbi tutulduğuna, hattâ yok edilmek is* 
tendiğine şahidolan diğer demokratik memleketlerde de Anayasaya konulmuştur. 

MADDE — 55. 

Devlet hayatında olağanüstü bir role sahibolan siyasi partilerin demokrasi düzenini ve Cumhuriye
tin ilkelerini tahribedici bir kuvvet haline gelerek cemiyeti felâkete sürüklemesi karşısında Devletin 
seyirci kalamıyacağı aşikârdır. Bu sebepledir ki, tasarıda, yeni Alman Anayasasında olduğu gibi, 
Devlete veya demokratik nizama cephe alan partileri kapatma esası kabul edilmiştir. İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa insan Hakları Anlaşmasında da, aynı esası, hürriyeti tahribe 
müncer olan bir hürriyetin tanınmamış olduğu ifade edilmek suretiyle benimsenmiştir. 

Partilerin gayrimeşru gelir kaynaklarına sahibolmalannı, iktidar partilerinin manevi tazyik ile 
kitle halinde büyük hibeler sağlamasını önlemek maksadiyle, partilerin gelir ve giderleri alanında açık
lığı temin etmek çeşitli memleketlerde ya mevzuat, yahut da Anayasa hükümleri sayesinde mümkün 
olmaktadır. 

Geçirdiğimiz tecrübelerden sonra, böyle bir hükmün memleketimizde de faydalar sağlıyacağı dü
şünülmektedir. Bu kontrolün şeMi ve şümulü kanunla düzenlenecektir. 

Siyasî partiler gibi, Devlet hayatında büyük rolü ve önemi olan teşekküllerin, her hangi bir der
nekle aynı hükme tâbi olması, ne ihtiyaçlara ve ne de hukuk esaslarına uygun düşer. Bu sebeple, si
yasî partilerin tüzüklerini, faaliyetlerim ve işleyişlerini ilgilendiren hükümlerin, kanunla ayrıca dü
zenlenmesi zarureti mevcuttur. Hele demokrasi prensiplerine aykırı düşen partilerin kapatılması 
esası Anayasa ile konulduktan sonra, suçların kanuniliği prensibi, ne yolda hareket edişin demok
ratik olmadığının da kanunda belirtilmesini gerektirir. ' 

Siyasî partilerin bir sulh mahkemesi tarafından değil, Devlet hayatında en önemli kararlan ver
meye yetkili en yüksek mahkeme tarafından kapatılabilmesi, onların arz ettiği önemin tabi! netice
sidir. 

• • • • i 

MADDE — 86. 

Eski Anayasamızın 92. nci maddesinde de ilân edilmiş olan kamu hizmetlerin alınma hakkı, yani 
Anayasalarda da olduğu gibi, tasarıda yer almıştır. 2 nei fıkra hükmü, 12 nci maddedeki eşitlik 
esasının zaruri neticesidir. 

MADDE — 57. 

Kamu görevlilerinin, bir taraftan nüfuzlarını suiistimal etmelerini önlemek, diğer taraftan da, dü
rüst Devlet adamlarının haksız şüphelere mâruz kalmasına imkân vermemek maksadiyle, memurlar gi
bi, mal beyanı esasına tâbi tutulmaları memleket ihtiyaçları bakımından uygun bulunmuştur. 

MADDE — 58. 

Vatandaşın en başta gelen Ödevlerinden biri olan askerlik yükümünün, hemen bütün Anayasa
larda olduğu gibi, tasarıda da belirtilmesi lüzumu izahtan varestedir. 

,(.«. ftu»t9B) 
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, MADDE — 59. 

, Vatandaş vazifelerinin en önemlilerinden biri olan vergi yükümü de, eski Anayasamızda (Mad
de, : 84 ve 85) ve diğer Anayasalarda olduğu gibi, tasarıda yer almıştır. 

Verginin, vatandaşın «malî gücü»1 ne göre alınması esası, modern maliye ilminin prensiplerine ve 
sosyal adalet esasına uygun düşmektedir. Vergilerin ancak kanunla alınması esası, yüz yıllardır ka
bul edilen ve eski Anayasamızın 85 nei maddesinin 1 nei fıkrasında ilân edilmiş bulunan bir esastır. 

MADDE — 60. 

Vatandaşın en eski siyasî hakları arasında yer alan dilekçe, birçok tenkidlere rağmen, modern 
Anayasalarda da yer almaktadır. İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan yeni Alman, italyan, Yu
nan ve, Japon Anayasalarını-misâl olarak, zikredebiliriz. Bu sebeple, 1924 Anayasasının-82 nei mad
desindeki esaslar tasarıda da yer almıştır. 133 ncü maddenin 3 neü fıkrasındaki hükmün bu hakkı da 
kayıtlıyaeağı tabiîdir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

CUMHURİYETİN TEŞKİLÂTI 

Birinci Bölüm 

YASAMA 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

MADDE — 61. 

Yeni Anayasa tasarısı iki meclisli sistemi kabul ettiği için, bu iki meclisi de kapsayan bir terim 
olarak «Türkiye Büyük Millet Meclisi», terimi-kullanılmıştır. Bu deyimin tercihinde üç husus göz 
önünde bulundurulmuştur. 

Bir kere «Türkiye Büyük Millet Meclisi» Türkiye'de alışılmış bir terimdir. Halbuki parlâmtuto 
deyimi yabancı bir çeşni bırakmaktadır. 

İkincisi, Türkiye'de siyasî rejimin içtanzimler dışında, Millî Mücadelenin bağından beri, millî 
iradeye dayanarak devam ettiğini göstermek bakımından da bu isimin kullanılması daha uygun sa
yılmıştır. 

Üçüncü ve buna bağlı olarak, parlâmento deyiminin tarihi menşe'i bakımından monarşik bir mâ
na taşıdığı da düşünülmüştür. Halbuki Türkiye'de meclislerin ve millî irade rejiminin doğuşu mo
narşik bir sistemin gelişmesi suretiyle olmuş değildir. 

İkinci fıkra iki meclis sisteminin tabiî bir neticesi olarak görülmüş, iki meclisten beklenen fay
daların hakiki olması düşünülmüştür. İki meclisi sık sık bir araya toplamanın bir de üçüncü mec
lis yaratmak, yahut seçim usulleri ayrı şahıslardan kurulu tek meclis ihdas etmek mahiyetinde ola
cağı düşünülmüştür. Bu bakımdan her iki meclisin ayrı ayrı çalışmaları prensibi kabul edilmiştir. 

Meclisler şu hallerde beraber toplanmaktadırlar : 1. C umihurbaşkanmı seçme, 2. Savaş ha
li ilân ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere .gönderilmesi veya, yabanca silâhlı kuvvetlerin 
Türkiye'ye kabulü, 3. örfi îdare ilânının onanması, 4., Bir bakanın Yüce Divana şevki. 

( S. Sayışı : 35 ) 
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MADDE — 62. 

Bu madde eski Anayasamızın 26 ncı maddesinden değiştirilerek alınmıştır. 
Tasarının üçüncü maddesindeki yasama yetkisinin muhtevası ve normalolaray yasama mahi

yetinde görülmeyen Meclisin bâzı tabiî yetkileri burada gösterilmiştir. 
«Kanun koymak, değiştirmek ve Kaldırmak» -tan anlaşılması gereken «kaide tasarruflar» koy

ma yetkisidir. Bu yetkinin saha itibariyle Anayasaya uymak şartiyle hudutsuz olduğuna, 3 ncü 
madde hakkındaki açıklamalarımızda, işaret etmiştik. 

Yasama organı maddede sözü geçen diğer yetkilerini de kanunlar yapılmak yoluyla kullana
caktır. Gerçekten tasarı, her iki Meclisin bu müşterek yetkilerine ayrı ayrı nasıl iştirak edecek
lerini «kanunların yapılması» başlığı altında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan meselâ 
eski Anayasa rejimimizde Meclis kararı ile yapılan ölüm cezalarının yerine getirilmesi, yeni 
rejimde bir kanun konusu haline getirilmektedir. 

Görülüyor ki, 62nci madde iki çeşit kanun anlamını ihtiva etmektedir. Gerçekten «Kanun koy
mak» ibaresinden maddi mânada kanun kastedilmekte, diğerlerinde ise şeklî mânada kanun ba
his konusu olmaktadır. T. B. M. M. nin bu gibi tasarruf lamım kanun şekline bürünmesi, her 
iki Meclisin, yetkilerini müştereken kullanaibilmesıini ve bu yolla kazai murakaibeninl sağlanmak 
sini istihdaf etmektedir. ı 

Şu halde, Meclisler vatandaşlar için riayeti mecburi tasarrufları karar şeklinde yapamaya
caklardır. Kararlar birlikte toplantılar hariç - Meclislerin kendi işlerine ve yürütme organı ile 
münasebetlerine taallûk etmektedir. 

Birleşik toplantılarda, görüşülecek olan konuların ise karar mahiyetinde olacağı tabiîdir. Fa
kat dikkat edilecek olursa bu kararlar ya mahiyeti icabı kazai murakabeye tâbi olmıyan (savaş 
halinin ilânı) veya bir kazai kovuşturmaya başlangıç teşkil eden (Yüce Divana sevk) gibi ka
rarlardır. 

Eski. Anayasanın 26 ncı maddesinde mevcut olup da yeni tasarıya alınmayan hussular şun : 

lardır. 
Kanunların tefsiri : Kanunun resmî tefsiri, normal olarak yargı yetkisine giren bir husus

tur. Tamamiyle bağımsız bir hale getirilmiş bulunan yargının teşriî bir tefsirle bağlanabilmesi 
düşünülemez. Yasama, eğer çıkardığı kanunun maksadını karşılamadığını da ,̂ mahkemelerin tat
bikatı sebebiyle görürse, bu kanun isteği muhtevayı taşımıyor demektir. Bu takdirde yapılacak 
şey kanunu değiştirmekten ibarettir. Yürütme organı ise, anlamında tereddüde düştüğü bir kanun 
(hakkında Danıştayın düşüncesini istemek imkânına sahiptir. 

Bu bakımdan, modern hukuk anlayışla bağdaşamıyan tefsir yetkisi tasarıya alınmamıştır. Kanun 
yapma yetkisi mutlak olarak mevcut bulunduğuna göre, teşriî tefsir müessesesinin kaldırılması, Mec
lislerin yetkilerinde bir eksiltme sayılmamak gerekir. 

İnhisar ve malî taahhüdü mutazammm mukavelât ve imtiyazat : Eski Anayasamızın bu hük
mü geriel anlamda anlaşılacak olursa hemen bütün idari mukaveleleri içine -almaktadır. Halbu
ki bu mukavelelerin gerek sayısı gerek mahiyeti, T. B. M. M. ce yapılmalarına imkânsız kılmak
tadır. Bu mukavelelerin malî teminat veya vergi muafiyeti gibi hususiyetler arz etmesi halinde 
ise, bu hususiyetlerin kiânun prosedürünü zaruri kıldığı izahtan varestedir. Bu sebeplerle 62 nci 
maddede «Mukavelât ve imtiyazat» hükmünün muhafazasrna lüzum görülmemiştir.' 

Cezaların tahfif ve tahvili, tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili : T. B.*M. M. hin özelâf 
yetkisi (bulunduğuna göre tahfif ve tahvilden ayrıca bahsetmeye lüzum görülmemiştir. Tahkikat 
ve mücazatm tecili ise tamamiyle mahkemelerin yetkisi için bulunduğundan yargının bağımsız
lığı sebebiyle kaldırılmıştır. : .. 

Cümle : «Yetkilermdedir» kelimesi ile bağlanmakta, B. M. M. nin yetkilerinin sadece bunlar
dan ibaret olmadığına işaret edilmektedir. Gerçekten, yasama yetkisi genel ve ilkel olduğundan; 

taha»ı da genel ve ilkeldir. 

( S. Sayısı : 35 ) 
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MADDE — 68. 

Bu madde ile, milletlerarası anlaşmaların onaylanması konusunda, prensip itibariyle, 1924 Ana
yasasının sistemi muhafaza olunmuştur. Şöyle ki, bu maddenin vaz'ettiği ana kaide, milletlerarası 
anlaşmaların teşriî organın teşriki olmaksızın yürürlüğe konamamasıdır. 

Bununla beraber, 1924 Anayasasında aynı ana kaide hiçbir istisna tanmnıaksızın vaz'edilmişti 
ve hükmün bu mutlak mahiyeti, milletlerarası münasebetlerin mahiyetinin gerektirdiği bâzı istisna
ların zaruri olarak kanunlarımızda yer alması, doktrinde, bu kanunların ve bunlara dayanan tatbi
katın Anayasaya aykırı olduğu kanaatinin ileri sürülmesi neticesini doğuruyordu, 

Bu madde ile, milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği bu istisnalara Anayasada yer verilmek 
suretiyle, bugün memleketimizde mevcut ve kanunlarla esasen cevaz verilmiş olan bu tatbikat Ana
yasa bakımından meşrulaştırılmıştır. 

Maddenin, 3 neü, 4 neü ve 5 nei fıkralarında ana kaidenin bu zaruri istisnaları sayılmaktadır. 
3 neü fıkrada bahis konusu olan istisnalar, Devlet maliyesine yükünı yüklemeyen, ahvali şah

siye konularını düzenlemeyen ve Türklerin yabanca memleketlerdeki mülkiyet haklarına, dokun
mayan anlaşmalardır. Ayma, bu kanunların dışındaki kanunları tanzim eden sair iktisadî, ticarî 
ve teknik anlaşmaların dahi süresinin bir yılı aşmayan anlaşmalar olması gereklidir. Bu kayıt sa
yesinde, milletlerarası ticaret, ikamet ve seyrüsef ain statülerini düzenleyen «Ticaret Anlaşmaları» 
nın herhalde teşriî organın tarizlerine sunulma»? gerekecektir. Bu fıkrada derpiş edilen istisnalar, 
çok kere, teşrîî organın tasvip kanununu çıkarmaya vakit bulabilmesinden önce derhal tatbikine 
başlanması ve hattâ tatbikatının tamamlanması gereken anlaşmalardır. Bunlar, meselâ, hibe ma
hiyetinde yardım alınmasına dair anlaşmalar, teknik yardıma dair bâzı anlaşmalar, dış tediyelerin 
şekil, şart ve sürelerini düzenleyen anlaşmalar, mal satın ve mübadelesine dair anlaşmalar, kara 
ve deniz yoları ile ilgili bâzı teknik anlaşmalardır. Bahse konu fıkra, bu anlaşmaları sırf yayın
lanma ile yürürlüğe konulabilmesine imkân vermekte; ancak, bunların yayından itibaren iki ay 
sonra teşriî organın bilgisine sunulmakle bu anlaşmalar üzerinde de siyasî murakabe sağlanmış ola
caktır, 4 neü fıkrada bahse konu istisnalar ise, «Exicutive agreements» terimiyle bütün demokratik 
memleketlerde yer eftmi§ olan bir istisnaya mütealliktir. Bu istisnalardan, biri Hükümetin, evvel
ce teşrii organca tasvip edilmiş olan anlaşmaların verdiği yetkiye dayanarak, bu anlaşmaların tat
bik edilebilmesini sağlamak için tatbikat anlaşmaları yapıp teşrii organdan geçirmeden yürürlüğe 
koyabilmesi hususundadır. Bu yetkiyi, Hükümetin tüzük ve yönetmelikler çıkarma yetkisine ben
zetmek kabildir. Bu anlaşmaların yayınlanması mecburi değildir. Bu suretle, bağımsız bir millet 
olaralç bekamızı ve bağlı olduğumuz batı medeniyeti ideallerini, hürriyet ve demokrasi ilkelerini 
korumak için kendi serbest arzu ve rızamızla girdiğimiz ve içinde çok önemli ve şerefli bir rol oy
nadığımız hür dünya savunma sisteminin, behemehal tam bir gizlilik içinde , kalması gereken bâzı 
tertiplerinin gereği gibi yürütülmesi kabil olacaktır. Bütün demokratik memleketlerde mevcut 
mevzuat ve tatbikat, esas itibariyle bu istisnaları kabul etmektedir. Bu istisnaların kabul edilme
mesi, hakikatte, hürriyet ve demokrasi prensiplerini korumak değil; bilâkis, bu ideallerin savunul
masını güçleştirmek neticesini doğururdu, 

Uygulama anlaşmalarından gizli kalması zaruri olmayanları yayınlanması her halde Önlenmiş 
değUdir; Akline, özel kişilerin haklarını ilgilendirenler uygulama anlaşmalarını, mahkemelerce 
tatbikini sağlayabilmek için, uygulanmasını sari olarak koşmaktadır. 

Bir kanunun evvelden verdiği yetkiye dayanılarak bu kanunun tatbiki için idari veya teknik 
uygulama anlaşmaları yapılması da aynı esaslara tâbidir. 

Maddenin son fıkrası ise her nevi anlaşmaların, Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler 
ihtiva ettiği takdirde, teşriî organın peşin tasvibine sunulmasını mecburi kılmaktadır. Bu hüküm, 
kanun yapmak yetkisinin teşriî organa tâbi olması prensibinin tabiî bir neticesidir. 

(S. Sayısı: 35) 
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Maddenin 2 nci fıkrasında ise, milletlerarası anlaşmaların Anayasaya aygtmlugtımı» muraka» 
besi konusunda, kanunlarla ilgili murakabeye nazaran farklı bir usul getirilmektedir. Gerçekken, 
bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Anayasaya aykırılığı dolayiBİyle iptalinin, Devletin 
milletlerarası sorumluluğunu doğurmaması için, bu murakabenin, teşriî organın tasvibinden geç
meden önce tahrik edilmesi ve sonuçlandırılması zaruridir. 

Bu maddenin getirdiği bir diğer yenilik de, milletlerarası hukukun bir ana kaides&yle Anayasa 
Hukukumuzun birbirine uydurulmuş olmasıdır. Gerçekten, 1924 Anayasasında anlaşmaların «Tasdi-
ki» yetkisi teşriî organa tanınmıştı. Halbuki, bir milletlerarası anlaşmayı akdetmek için milletler
arası plânda izharı gerekli rıza, Milletlerarası Hukuka göre Devlet Başkanı tarafından izhar ve teb
liğ edilmek gerekir; işte bu rızanın izharına Devlet Hukukunda verilen ad «Tasdik» tir; ve teşriî 
organın yaptığı, aslında, Cumhurbaşkanına «Tasdik» için yetki vermektir. Bu sebeple, bti madde
nin ilk fıkrasında, teşriî organa, bir anlaşmanın «Tasdiki» (Onaylanması) için bu anlaşmayı dana 
önceden tasvip etmek, uygun bulana yetkisi ve 96 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü ile de, Cumhurbaş
kanına, anlaşmayı milletlerarası plânda onaylama yetkisi tanınmaktadır. Bu, tatbikatta hiçbir de
ğişiklik getirmiyeeek; sadece, bâzı yanlış anlamaları önliyecektir. 

Anlaşmalara katılma da, pek tabiî olarak onaylamanın tâbi olduğu aynı şartlara tâbi tutul
muştur. 

Maddede, «Milletlerarası anlaşma» teriminin kullanılması ile yetinilmiştir. Gerçekten, hukukî 
mahiyeti yani bağlayıcılık vasfının menşei bakımından aralarında hiçbir fark mevcut olmamasına 
rağmen, milletlerarası hukuk kaideleri vaz'eden yazılı ve vesikalar için 14 kadar değişik terini kul-
laaıılınaktadır. Maddede, bu terimlerden en fazla umumi olanı tercih edilmiştir. 

MADDE - « , 

Bu madde ile savaş halinin ilânı yetkisinin teşriî organda olduğu teyM edilmektedir. 
Bu madde ile, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı memleketlere gönderilmesi ve yabancı silâhlı 

kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, teşriî organın iznine tâbi tutulmuştur. 
Bu kaidenin istisnaları, zaruri olarak, taraf olduğumuz milletlerarası anlaşmalar ve milletlera

rası nezaket kuralarının icaplarıdır. 

MADDE - 6 5 . 

Madde, Türkiyede milletvekili sayısını modern parlâmento çalışmalarının icaplarına da dikkat 
nazarına alarak dondurmaktadır. 

Gerçekten, nüfus miktarı ile milletvekili sayısı arasında bir nisbet kurmak zaruri bir temel sayıla
maz. 50 milyon nüfuslu bir Devletin bünye ve fonksiyonları arasında her hangi bir fark yoktur. 

Modern parlâmentolarda üye adedi 450 ile 650 arasında değişmektedir. Türkiye'nin siyasî perso
neli ve parlâmento ihtiyaçları göz önünde tutularak 450 adedi kâfi sayılmıştır. 

MADDE - 66. 

Bu madde eski hukukumuza göre iki yenilik getirmektedir : 
1. Seçmen yaşı 18 e indirilmiştir. Gerçekten Türkiye'de rüşt yaşı 18 olarak kabul edilmiştir, tç* 

timaî hayatın bu sahasında tasarruf ehliyetine sahibolan ve bu bakmadan millî camianın bir unsuru 
haline gelmiş bir şahsı siyasi haklardan mahrum etmekte hiçbir fayda görülmemiştir. 

Diğer taraftan böyle bir şahsın oy hakkına sahibolması, kamu oyunun ve kanun ihtiyaçlarının is
tikametini daha iyi belirtmeye yanyacaktır. 

Belediye seçimlerinde 18 yaşını bitirmiş olan vatandaşlar oy hakkına sahip bulunmaktadır. Siyasî se
çimler için ayrı bir yaş kabulü hiçbir fayda sağlamıyacağı halde, seçmen kütüklerinin tanzimi bakı
mından çok büyük zorluklar çıkaracaktır. 

( S. Sayısı: 35) 
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*2L İkinci fikra subay ve astsubaylara oy hakkı tanımaktır. Modern anayasalar asker kişiler için 

yasak koymamaktadır. Millî çâmianin istikbali ile her vatandaş kadar ilgili olan asker kişileri, hemen 
bütün ömür boyunca oy hakkından mahrum etmek çok yanlış bir düşüncedir. 

Erler için bir yasak getirilmesi zaruri görülmüştür. Gerçekten askerler umumiyetle kışlalarda bu
lundukları ve bütün zamanlarını askerî hizmetlere tahsis ettiklerine göre, siyasi mücadele ve havayı 
askeri "yerlere sokmak yerinde görülmemiştir. Zaten bu sebepledir ki, subay ve astsubayların da as
kerî yerler dışında oy kullanması esası kabul edilmiştir. 

Erlerin zâten geçici olarak hizmet görmeleri, subay ve astsubayların devamlı olarak yasaklı sayıl
ması gibi mahzur da arz etmemektedir. 

( MADDE — 67. 

Bu hüküm eski Anayasamızın 12 ve 12 nei maddelerine getirmektedir. Ancak ceza hukukumuzdan 
«mücazatı terkibiye»1 mefhumu kalkmış bulunduğundan, bunun yerine «ağır hapis»1 deyimi kullanılmış, 
medenî haklardan iskat cezası da medenî âlemde artık bulunmadığından çıkarılmıştır. Tâbiiyeti ecne
biye iddiası da. tarihe intikal ettiğinden ve çifte tâbiiyet de ferdin arzusu hilâfına tecelli edebileceğin
den, bu mefhum da çıkarılmıştır: 

Memurların aday olmalarını yok eden hükümleri önlemek ve parlâmento hayatımızda Devlet 
hizmetlerinde edinilen tecrübelerin yer alabilmesini sağlamak için, bunların memurluktan mutlak 
olarak istifa mecburiyeti Anayasa ile önlenmiştir. Ancak muayyen memuriyet vazifeleri, seçmenler 
üzerinde müessir olabileceğinden kanunla bu haller için hükümler konulması caiz görülmüştür. 

Ordu hizmetinin hususiyetlerinin istifayı zaruri kıldığı düşünülmüştür. 

MADDE — 68. 

Eski Anayasamızdaki hükümlerin tekrarından ibarettir. 

MADDE — 69 - 70 - 71 - 72. 

Bu maddeler ile yeni kurulan Cumhuriyet Meclisinin terekküp tarzı tesbit edilmektedir. 
Bu münasebetle Cumhuriyet Meclisinin mahiyeti ve fonksiyonu etrafında biraz durmak iktifa 

edecektir. Çünkü, terekküp tarzı bu fonksiyonu muvacehesinde tanzim edilecektir. 
Hemen işaret edelim ki, demokratik ve kamu oyuna dayanan bir rejimde, bir sınıfın veya züm

renin ayrı bir temsile salhib olmasına, ve genel oydan gelen veya genel oyun tasvibini kazanmış si
yasî tercihlerin karşısına başka bir siyasî tercihin konulmasına imkân yoktur. Anayasanın egemen
liğin kullanılmasına veya Devlet İdaresine, bir suni* veya zümrenin bu.sıfatla iştirakini meneden 
3 neü maddesi bunu âmir bulunmaktadır. 

Bu sebeple İstanbul tasarısının zümre ve korparosyon esasına dayanan ikinci Meclisi kabul 
edilmemiştir. 

Demokratik bir rejimde kanaatimizce ikinci Meclise düşen vazifeler şöylece sıralanabilir. 
a) Kamu oyunun istikametleri muayyen zamanlarda ve siyasi partiler kanalıyle tecelli ettiği

ne göre bizzarure global olmakta ve nüanslar kaybolmaktadır. Vatandaşlar kendi kanaatlerine 
uyan partiye oy vermekten çok, kanaatlerine en yaklaşık partiye oy vermektedirler. Bu da bizza
rure kamu oyunun istikametlerini basite irca etmektedir*. Şüphe yok ki, Hükümet fonksiyonunun 
işliy ©bilmesi bu basitleştirmeyi -zaruri kılmaktadır. Ancak, modern parlmanter rejimin gerek
tirdiği parti disiplininin daha az sert işlediği ve seçimde parti - seçmen ayniyetinin mutlaklığmı 
kısmen'-"tadil etlen temsilci seçmen münasebetine de, yer vermenin faydalı olduğu düşünülebilir. 

Millet Meclisinden farklı.bir seçim sistemi ile seçilen ve kamu oyunun istikametlerini daha 
nüanse hale getiren Cumhuriyet Meclisi bu faydayı sağhyaea.ktır. 

Bu nüansların da kamu oyundan gelmesi izahatımıza göre şart bulunduğuna göre, Cumhuri
yet Meclisi seçimi erinin de genel olması lüzumu kolayca, anlaşılır. 

( S. Sayısı : 35 ) 
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Binaenaleyh, genel seçimlerle Mecliste tecelli eden global siyasî tercih ve istikametleri temelin

den değiştirmeden, gereken nüansların dikkat nazarına alınması veya bunlara dikkatin çekilmesi 
ikinci Meclisin görevlerinden olabilir. 

b) Modern demokrasilerde siyasî tercihlerin ve kararların oluşumunu, mümkün olan ölçüde, 
geniş ve alenî tartışmaya tâbi tutmak, seçmen önünde iktidarların sorumluluğunun esasıdır. Bu 
tartışma ve aleniyet Devlet bünyesi dışında, basın ve sair hürriyetler, fikir yuvalan tarafından sağ
lanır. Devlet bünyesinde böyle bir tartışmayı daha vazıh bir hale getirmek için, Hükümet faali
yetlerinin - Kanun yapmak da böyle bir faaliyettir - bir başka organ önünde de devam ettirilmesi 
şüphesiz faydalı olacaktır. 

Böyle bir tartışmayı yapacak şahısların, mizaçlarının veya seviyelerinin diğer meclistekinden 
farklı olması tartışmaya muhtemelen yeni unsurlar getirecektir. 

c) Bu tartışmanın kanunlara ve bilcümle Hükümet faaliyetlerine teknik mükemmeliyet getire
bileceği de düşünülebilir. Bu bakımdan seçim cilvelerinin dışarda bırakabileceği uzmanların 
böyle bir mecliste faydalı olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.. 

Yukarda sayılan hususiyetler ve faydalar nazara alınarak şu esaslar kabul edilmiştir : 
1. Genel olarak Cumhuriyet Meclisi seçimlerin esas itibariyle genel oya dayanması kabul edil

miştir. 
2. Seçileceklerde mâkul ölçüde bir farklılık husule getirmek için 40 yaş ve yüksek Öğrenim 

kaydı konulmuştur. 
3. Temsil müessesesindeki basite irca etme temayülünü kısmen tadil etmek ve beşeri nüans

ları belirtmek bakımından, adayın şahsiyetine daha fazla yer verecek bir seçim sisteminin uygu
lanmasına imkân verecek bir üye sayısı tesbit edilmiştir. 

Gerçekten seçim çevrelerinde daha az sayıda aday olacağından seçmenlerin şahıslar bakımın
dan tercihlerinde daha fazla imkâna sahibolacakları bedîhidir. 

Bu ıbakımdan, seçiminde, şahsiyetin ehemmiyetli bir rol oynadığı Cumhuriyet Meclisi üyesi, 
parti disiplini bakımından daha fazla serbestliğe sahibolacaktır. 

Ayrıca 150 kişilik bir Meclisin havasının daha sükûnetli ve serinkanlı olacağı da düşünülmeli
dir. Fazla kalabalık meclislerin çok farklı bir haleti ruhiyesi olduğuna müellifler da işaret etmiş
lerdir. 

4. Meclisin uzmanlık bakımından zenginleşmesini sağlamak bakımından Cumhurbaşkanına 
Meclisin teşekkülünü değiştirmiyecek bir ölçüde üye ataması hakkı sağlanmıştır. Ancaik, uzman
lık zaruri olarak diplomaya bağlı olamayacağına göre bu şart konulmamıştır. 

5. Eski Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Meclisinde yer alması iki sebebe dayanmaktadır. Bir 
'kere uzun seneler Devletin başında bulunmuş olan şahsın, bilgi ve tecrübenin verdiği olgun
lukla Meclisten beklenen faydalan çoğaltacağı düşünülmüştür. Ayrıca eski Cumhurbaşkanını si
yasî endişelerin dışına çıkarmak ve kendisine ebedî bir şeref yeri temin edilmek istenmiştir. 

6; Süre olarak <kabul edilmiş olan 6 yıl, üyeleri sık sık seçim endişeleriyle karşı karşıya bırak
mamak içindir. 

Cumhuriyet Meclisinin fonksiyonlarından başlıcası kamu oyunun nüanslanna ve değişmelerine 
Hükümetin dikkatini çekmek olduğuna göre iki senede bir kısmî yenilenmenin bu gayeyi gerçek
leştireceği düşünülmüştür. 

MADDE — 73. 

Türkiye'de ara seçimlerinin geniş mikyasta ihmal edilmesi bu hususta daha sıkı bir tanzim ge
tirmeyi gerektirmiştir. 

Ancak, Cumhuriyet Meclisinin ihdası ile Türkiye'de seçimlerin pek sık tekerrür edeceği müla
hazasıyla ara seçimleri, Cumhuriyet Meclisinin iki senede bir yapılan seçimler ile aynı zamana kon
muştur. 

( S. Sayısı: S5 ) 
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MADDE— 74. 

Bu madde, seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılmasını bir 
Anayasa kaidesi haline getirmekte ve gerekli Anayasa organını kurmaktadır. 

B) MECLÎSLERE AİT MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

MADDE — 75. 

Bu hüküm temsilî rejimin temeli olarak, eski Anayasamızdan gerekli değişiklik yapılarak alın
mıştır. 

MADDE —76. 

Her iki Meclis üyeleri için tanzim olunan yeminin kısa olması, okunmasının ve anlaşılması
nın kolay olmasına çalışılmıştır. 

MADDE —77. 

İki Meclis üyeliğinin bir kişide birleşmemesi izahtan vareste bir hükümdür. 
Üyeler için Hükümet karşısında tam bir bağımsızlığa sahibolabilmeleri için, Devletle ilgisi 

olabilecek her hangi bir iş kabul etmeleri caiz görülmemiştir. 
Ancak, üyelerden birinin ihtirasına veya hususî durumuna binaen, kendisine geçici bir gö

rev verilmesi caiz olmalıdır. Bilhassa milletlerarası münasebetlerde buna zaruret olduğu, tatbi
kattan anlaşılmaktadır. Ancak bu hizmetin, bağımsızlıkla bağdaşıp bağdaşmadığını tesbit için, 
Meclisin izni şart koşulmuştur. 

MADDE — 78. 

Eski Anayamızm 17. maddesinde bulunan «dokunulmazlık» ve «sorumsuzluk» esası, aynen mu
hafaza edilerek, yeni baştan kaleme alınmıştır, 

MADDE — 79. 

Üyeliğin sona erdiği halleri göstermektedir. 
İkinci fıkra, eski Anayasanın 27 nci maddesinin esas fikrini almakta, fakat bunu kazai yetki

lerin kaza organlarına bırakılması ve parlmanter icaplara göre yeni bir şekilde tanzim edilmekte
dir. Gerçekten meclislerin, muayyen bir rey çoğunluğu ile bir üyenin üyelik sıfatını kaldırması 
caiz olmamalıdır. ? 

Diğer taraftan üyeliğe engel bir suçla suçlanan bir üyenin dokunulmazlığını kaldırmak için 
ciddî sebepler mevcut bulunmuş ve bunun için dokunulmazlık kaldırılmış ise, bu üyenin çalışma
lara katılması âmme vicdanını ve itimadını sarsabilir. Bu sebeple mahkemece verilecek karar ke
sinleşinceye kadar dokunulmazlığı kaldırılan üye, çalışmalara katılamaz. 

MADDE — 80. 

Dokunulmazlığın kaldırılması ehemmiyetli siyasî ve hukukî neticeler tevlidettiğinden bu ka
rarlar aleyhine Anayasa Mahkemesine müracaat yolu açık bırakılmıştır. 
%"~-'.; •• r , . . . , - . - - . - - - „ v . -

"••;'-T"r" ^-r"-/:r* "' ~ " MADDE — 81. 

Meclisler üyeliklerinin ödenekleri geniş tartışmalara yol açmıştır. İtiraf etmek gerekir ki, bu 
konuda geçen devrin çeşitli suiistimallerinin büyük ölçüde yeri vardır. 

(S. Sayısı: 35) 
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Bu hususta göz önünde tutulması gereken noktalar kanaatimizce şunlardır : 
1. Üye ödeneklerinin gerçek bir geçim sağlıyacak seviyede olması lâzımdır. Üyelerin özel iş 

görme imkânlen mahduttur. Parlâmento çalışmalarına ayrılan vakit, başka çalışma imkânlarını 
daraltmaktadır 

2. Üyelerin zaruri masrafları Devlet memurlarının masraflarının çok üstündedir. Cemiyet 
içindeki çeşit'i münasebetleri sebebiyle, doğrudan doğruya şahsı ve ailesi ile ilgili olmıyan mas
raf lan büyü it bir yekûna baliğ olmaktadır. 

o. ödeneklerin düşük tutulması, siyasî hayata duyulan ilgiyi azaltacaktır. Ayrıca geliri olmı
yan şahıslar parlâmentoya girmeyi istemiyecekler, meclisler maddi durumu müsait insanlara mah
sus olacaktı'". Demokratik rejim bakımından bunun arz edeceği tehlikeler açıktır. 

Bu sebeplere binaen, ödenekler için 14 ncü madde mâkûl ölçüler kabulüne çalışmıştır. 

MADDE — 82. 

Eski Anayasamızda mevcut hükümlerin iki meclis esasına göre düzenlenmesinden ibarettir. Bi
naenaleyh maddenin birinci fıkrasında T. B. M. M. ııin eskiden olduğu gibi müstemirren münakit 
olması prensibi muhafaza edilmiştir. 

MADDE — 83, 84. 

Meclis Başkanlık divanlarının tarafsızlığını sağlıyacak ve siyasî grupların Meclis çalışmaları
nın temel unsurlar olarak bu çalışmaya katılmalarını temin edecek hükümler bu maddelerde yer 
almıştır. 

MADDE — 85. 

Bu hüküm, meclislerin toplantı ve karar yeter sayısını göstermektedir. Birleşik toplantılarda 
her iki meclisin üye sayısı toplamının salt çoğunluğu gerekmektedir. 

MADDE — 86. 

Görüşmelerin açıklığını teminat altına alan bu maddenin son fıkrası, Meclis görüşmelerine ya
saklar konmasını önlemektedir. • "' 

? : _-•••.*-;*•"• MADDE — 8 7 . 

Bu maddede bakanların cezai ve malî sorumluluğuna yol açan Meclis soruşturması yanında, 
Meclislere hiçjbir kazai yeıtki venmiyen Meclis incelemesi ayrı bir müessese olarak tanzim edil
miştir. Eski İçtüzüğün 177 nci maddesinde bu his konusu edilen bu yetkinin, nasıl vahim suiis
timallere vesile verdiği malûmdur. Tasan bu yolla Meclislerin yargı organlarına bırakılmış yet
kileri eline almasına engel olmaktadır, 

• • - v ; ' . ^ " MADDE — 8 8 . ^ "" 

Gensoru ve buna bağlı olarak Hükümetin sorumluluğu ancak Millet Meclisinde bahis ko
nusu olacaktır. 

Bu müessesenin Millet Meclisine inhisar ettirilmesinin sebebi şudur. 
a) Millet Meclisi tamamen genel oyla seçilmiş üyelerden teşekkül etmektedir. Halbuki 

Cumhuriyet Meclisinde atanma yolu ile gelen veya doğal olan üyeler vardır. 
Hükümet sorumluluğu ise Hükümet faaliyetlerim doğrudan doğruya genel oya ve efkarı 

ıımumiyeye bağlayan bir müessesedir. Cumhuriyet Meclisinin terekküp tarzı, böyle bir zincirin 
fıalkasmı teşkil etmeye £azla müsait görünmemektedir.. 

^ ; ! V 
( S. Sayan : 3§ ) 
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b) Devlet İdaresi ve temsili Hükümet sistemi, zaruri olarak muayyen zamanlarda genel 

oya başvurmayı ve onun sonuçlarına göre belli olan global istikametlerin uygulanmasını ge
rektirmektedir. Bu global istikametler periyodik olarak toptan yenilenen Millet Meclisinde ve 
onun ekseriyetinin itimadına sahibolaeak Hükümetin icraatında tecelli edecektir. 

Müessir bir âmme efkârı murakabesinin işliyebilmesi muayyen bir müddetle belirli bir po
litikanın yürütülebilmesine bağlıdır. Kamu oyunun zaman zaman kısmi seçimlerle müansları-
m belirten Cumhuriyet Meclisi önünde siyasi sorumluluk, bir iktidarın periyodik ve toplu so
rumluluğu esaslarını bertaraf edecek, hem de siyasi sorumluluğu dağıtacaktır. 

Maddenin teknik tanziminde iki nokta telif edilmeye çalışılmıştır. Bir taraftan şimdiye kadar 
parlâmento hayatımızda gensoruyu yok eden hükümler bertaraf edilmeye ve her üyeye bu hak
kı tanımaya çalışılmış, diğer taraftan müessesenin bir öBtrüksiyon yolu haline gelmesi önlen
miştir. Bu sebeple gensorunun kabulü için bir öngörüşme tanzim edilmiştir. Avrupa parlâmen
tolarının bâzılarında cari olan bu usulün, başka memleketlerde içtüzüklerle tanzim edilmekle 
beraber bizde şimdiye kadar ters bir ananenin yerleşmiş olması sebebiyle, Anayasada biraz uzun
ca olarak tanzimi zaruri görülmüştür. 

Gensoru esnasında, güvensiklik takrirlerinin Hükümetin düşmesine müncer olması için üye tam 
sayısının salt çoğunluğu aranmaktadır. 

G-erçefcten, aksi kabul edilecek olursa, gününş&rtlarma göre geçici olarak teşekkül eden bir 
nispî ekseriyetin Hükümet buhranlarına yol açması tehlikesi kendini gösterecektir. 

MADDE — 39. 

Başbakan veya bakanlar hakkında Meclis soruşturması açmak her iki Mtclisin yetkilerinden-
dir. Bu yetkilerini Meclisler ayrı ayrı kullanırlar. Tahkikat sonunda ra-porlan T. B. M. M.de 
görüşülür ve karara bağlanır. 

C) KANUNLARIN YAPILMASI 

MADDE —90 . 

Kanun teklif etme hakkına iki Meclis ?cabı dışında yeni bir hüküm getirilmemektedir. 
Üyelerin kendi tekliflerini ilgili komisyonlarda savunabilmeleri de tabiî görülmüştür. 
Kanun tekliflerinin önce Millet Meclisi önünde görüşülmesi, bundan sonraki maddede tanzim 

edilen ve birçok memleketlerde çok karışık olan «mekik» mekanizmasını mümkün olduğu kadar 
basit ve anlaşılır şekilde düzenlemek için kabul edilmiştir. 

MADDE — 9 1 . 

«Mekik» mekanizmasını tanzim eden bu madde, hem iki Meclis sistemine hakikaten yer ver
mek, hem kanunların sürüncemede kalmasını önlemek, hem de Hükümet sorumluluğunu ve mü* 
essiriyetini göz önünde bulundurmak gayesiyle tanzim edilmiştir. 

1. iki Meclisli sistemlerde sık görülen kanunları komisyonlarda ve meclislerde seneler se
nesi sürüncemede bırakmayı önlemek maksadiyle her iki Meclis için de süreler kabul edilmiş ve 
İ3U sürelere riayet edilmediği hallerde metnin kanuniyet kazanması sağlanmıştır. 

2. Modern devletlerde kanun, «Hükümetin» icra vasıtalarının en mühimmini teşkil etmekte 
ve bu sebeple de teklifler hemen daima Bakanlar Kuralımdan gelmektedir. Hükümetin bir ka
nunun ademikabulü veya üyelerden gelmiş bir teklifin kabulü halinde, istifa etmeyi tercih et 
tiği parlamenter rejimilerde bilinen bir hakikattir. 

Bu sebeple, Millet Meclisinde hakikî bir çoğunluğa ve sağlam temellere dayanan bir Hiikü^ 
metin, bu ekseriyetin kanaatlerine uygun politikayı yürütebilmesi ve bu sebeple de bunun ka
nuni vasıtalarına sahibolması*lâzımdır. 

( S. Sayısı : 35 ) 
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Hükümetin bu siyasî sorumluluğunun tabiî bir neticesi olarak ihtilâf halinde son sözün Mil

let Meclisinde olması zaruri görülmüştür. Ancak bir kanunun Meclisin hakikî ekseriyetince 
benimsendiğini tesbit etmek için Cumhuriyet Meclisince tam üye sayısının salt çoğunluğuyla ret 
veya tadil ettiği metinlerin, Millet Meclisinde aynı şartlara bağlanması kabul edilmiştir. Bu 
şekilde aynı şartlara bağlanması kabul edilmiştir. Bu şekilde Cumhuriyet Meclisi aynı zaman
da Millet Meclisinde Hükümet ekseriyetinin mevcudiyetini denetleme hak ve görevine de sahib-
olmaktadır. 

• MADDE — 92. 

Bu hüküm 1924 Anayasasından gelmektedir. İstanbul tasarısındaki kanunun kabulü için mevsuf 
bir ekseriyet şartı Cumhurbaşkanına bir nevi nispî veto hakkı tanımak mânâsını taşıyacağından uy
gun görülmemiştir. 

MADDE — 93. 

Bu maddenin 1 nci fıkrasının ilk cümlesi 1924 Anayasasında mevcut nükmü aynen muhafaza et
mektedir. 

«Millî Bütçe» kavramı konusundaki izahat, 125 nci maddenin gerekçesinde mevcuttur. 
Parlâmentonun iki Meclisten teşekkülü muayyen bir süre içinde çıkarılması ve bütçenin kalkın

ma plâniyle ahenktar olması zaruretleri dolayısiyle hususiyet arz eden Bütçe Kanunu tasarılarının 
müzakere ve kabulü usullerinde farklı bir sisteme ihtiyaç göstermektedir. Bu farklı prosedür bu 
maddenin 1, 2 ve 3 neü fıkralarında açık bir şekilde yer almaktadır. 

Bütçe tasarılarının teferruatlı incelenmesi ancak Komisyon çalışmasiyle mümkün olduğu ve 
iki Mecliste aynı zamanda Komisyon çalışması yapmanın doğuracağı zorluklar göz önünde tutula
rak iki Meclis üyelerinden Meclisin üye tam sayıları arasındaki nispete uygun surette kurulu bir 
Karma Bütçe Komisyonu derpiş edilmiştir. 

Maddenin 4 ncü fıkrasında, Bugünkü Kurucu Meclis İçtüzüğünde yer alan görüşme ve oylama 
esasları teyit edilmiştir. Modern Parlâmentolarda ve son defa memleketimizde Kurucu Mecliste ve
rimli ve başarılı bir surette tatbik edilen bu sistem, bütçe müzakeresi vesilesiyle, millî iktisadiya
tın ve kamu hizmetlerinin temel meselelerine daha derin bir surette inilmesini sağlamaktadır. 

Maddenin son fıkrası ile, Batı memleketlerinde, uzun tecrübeler sonunda yerleşen bir usûl, mem
leketimizin şartları gözönünde tutularak kabul edilmiştir, özellikle, İngiltere'de, 1713 yılından be
ri, parlâmento üyeleri masraf teklifleri yapamaz veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar. 1958 
Fransız Anayasası da, masraf artırıcı veya azaltıcı kanun teklifleri yapılmasını ve malî mahiyetteki 
karnın tasarılarının tâdilini önlemektedir. 

Bütçenin bütünlüğünü, kalkınma plâniyle ahengini ve iktisadî muvazeneyi korumak bakımın
dan böyle bir tahdidin faydası aşikârdır. 

İkinci Bölüm 

YÜRÜTME 

A) CUMHURBAŞKANI 

MADDE — 94. 

Eski Anayasamızda Cumhurbaşkanı gerek süresi gerek bünyesi bakımından B. M. M. ne sıkı 
surette bağlı (bulunuyordu. Bu durum,, umumiyetle MecMs Hükümeti sisteminin bir neticesi sa
yılmıştır. 

Yürütme ve yasama organları 'arasındaki münasebetleri umumiyetle parlmanter sistem içinde 
düzenlemeyi istihdaf eden tasarı, Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığını sağlamak [maksadıyla gö
rev süresini Meclislerin süresinden tamamen bağımsız hale getirmiştir. 
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Seçilme için 40 yaş kaydı, olgunluk için yeter bir şart sayılmıştır. 
Cumhurbaşkanının T. B. M. M. üyeleri arasından seçilmesi, bu seçime demagojik cereyanların 

karışmasını önlemek, tarafsız ve itibarlı bir organ olması gereken Cumhurbaşkanının seçiminin 
efkârı umumiyede polemiklere yol açmasına engel olmak maksadıyla kabul edilmiştir. 

Yeni sistemimize göre, Meclislerle ilgisi kesilmiş bulunan Cumhurbaşkanının, Meclis üyeliğini 
muhafaza edememesi tabiîdir. Partisi ile ilgisinin kesilmesi, tarafsızlığının bir teminatı telâkki 
olunmuştur. 

MADDE — 95. * 

Eski yemin, okunması daûıa kolay bir hale getirilmiş ve ifadesi müsbete çevrilmiştir. 

MADDE — 96. , 

Eski Anayasanın 32, 37 ve 42 nci maddelerinin hükümlerini bdr arayta toplayan (bu madde 
bâzı yenilikler ihtiva etmektedir. 

Bir defa yürütmenin hukuken başı durumunda -bulunan CumJhurbaşjkaııının Meclisle her tür
lü ilişiği kesildiği için törenli oturumlara başkanlık etmesi için ıselbep kalmamıştır. Eski Anayasa 
rejiminde senelik açış nutku esası da bu sebeple kaldırılmıştır. Gerçekten Millet Meclisi önün-
de yürütülmenin faaliyetlerinden siyaseten sorumlu bulunan Bakanlar Kuruludur. Bu bakımdan 
Cumhurbaşkanının 'bu sorumluluk mekanizmasının arasına girmesi doğru sayılmamıştır. 

Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmesi de yürütmenin başı olmasının talbiî bir neticesidir. 
Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu müzakerelerine Başkanlık etmekle ve gerekiyorsa fikrini söy
lemekle beraber, Hükümet mesuliyetine iştirak mahiyetini taşıyan davranışlarda tabiatiyle bu-
lunmıyac aktır. 

Milletlerarası anlaşmal<arı onaması ve yayınlaması, anlaşmalar için kabul edilmiş yeni tanzi
min bir neticesidir. Bir anlaşmaya izin veren kanun anlaşmanın tasdikinden evvel çıkmış ola
cağı için, onama ve yayınlama bu kanuna istinaden fakat ondan ayrı olara'k yapılmış olacaktır. 

Bu bakımdan anlaşmanın yürürlük tarihi onaylamaya izin veren kanunun yayınllanma tarihi 
değil, onaylanmış anlaşmanın yayın tarihidir. 

MADDE — 97. 

Bu madde yürütme organının iki unsurlu mahiyetinin düğüm noktasını teşkil etmektedir. 
Gerçekten, eski Anayasamızın ve umumiyetle parlemanter rejimin kabul ettiği sisteme göre 

yürütme organının hukukî tasarrufları Cumhurbaşkanı tarafından yapılır ve ilgili Bakanlar ve 
Başbakan tarafından imz;a edilir. Fakat fiiliyatta bu karar ve tasarruflar Bakanlar tarafından 
hazırlanır ve Cumhurbaşkanı tarafından daûıa sonra imzalanır. 

Bu maddenin eski Anayasada olduğu gibi muhafazası Türkiye'de Devlet ve idare tasarrufla
rının yerleşmiş olan şekillerinde her hangi bir değişiklik getirmemek amacını gütmektedir. 

MADDE — 98. 
Bu madde" Cumhurbaşkanının sorumluluğunun bir istisnası olarak kaibul edilmiştir. 

MADDE — 99. 

Cumhurbaşkanına vekâlet eskiden tek Meclisin Başkanına bırakılmakta idi. Bu esas Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinden beri memleketimizde Cumhurbaşkanlığı müessesesinin gelişmesi, fa
kat, menşeî ile bağlarını muhafaza etmesinden doğmuştur. Bu bağ yeni Anayasada koparılmıştır. 
Yasama organının birleşik toplantılarında Başkanlık makamını işgal eden Millet Meclisi Başkanı
nın Cumhurbaşkanına vekâlet etmesi uygun görülmemiştir. Bu sebeple, teşri- icra münasebetle-
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rinde hususi mevkii olan Millet Meclisi Başkanının değil, Cumhuriyet Meclisi Başkanının vekâ
let etmesinin daha tarafsız bir davranışı sağlıyacağı düşünülmüştür. 

MADDE — 100. 

Eski Anayasamızda Cumhurbaşkanlığı süresi, Meclisin süresine bağlı olması sebebiyle, seçim 
zamanı bir hususiyet arz etmiyordu. Fakat yeni Anayasada 7 senelik süre kabul edildiğine göre 
yeni Cumhurbaşkanını seçme tarihini tesbit zarureti hâsıl olmuştur. 

i 

B) BAKANLAR KURULU 

MADDE — 101. 
Yürümeyi fiilen elinde bulunduracak olan Bakanlar Kurulu bu madde ile kurulmaktadır. 
Umumi temayüle uygun olarak Bakanların Meclisler dışından da alınabilmesi esası kabul edil

miştir. Ancak, hiç olmazsa Başbakanın seçmenler önünde sorumluluğunun tecelli edebilmesi için 
Meclislerden olması zaruri görülmüştür. 

MADDE — 102. 

Bakanlar Kurulunun teşekkülü anında program ile Meclisin ekseriyetinin siyasî görüşü ara
sında ayniyeti sağlamak bakımından Meclislerin hemen toplantıya çağırılması esası kabul edilmiş
tir. 

Hükümete programını hazırlaması ve bunun ciddî bir görüşmeye vesile vermesi için, görüşme 
ve oylamalar için müddetler konulmuştur. 

MADDE — 103. 

Bu madde 88 nci maddede tanzim edilen gen sorunun Hükümet plânında mukabili olarak ka
bul edilmiştir. Millet Meclisinde sahibolduğu çoğunluğu tebarüz ettirmek veya böyle bir çoğun
luğu bulunup bulunmadığını araştırmak Bakanlaı Kurulunun hakkı olmalıdır. Ayrıca Hükümet gü
ven oyu istiyerek kendisini takviyeyi düşünebilir. 

Güven istemenin reddedilebilmesi için, hakikaten Mecliste Bakanlar Kurulu aleyhine bir ço
ğunluğun bulunması lâzımdır. Bu bakımdan son fıkrada bu husus belirtilmiştir. 

MADDE — 104. 

Bu madde Hükümet politikasının uygulanmasında ve insicamının (muhafazasında, Modern Ana
yasa temayülüne uygun olarak, Başbakanın özel durumunu 'belirtmektedir. 

2 nci fıkra, parlmanter sistemin icabı olarak genel siyasetin yürütülmesinden Bakanlar Ku
rulunu sorumlu tutmakta, Başbakanın şahsında tecelli edebilecek bir güvensizlik oyunu Hükü
metin düşmesini intaç edeceğine zımnen işaret etmektedir. Başbakanın istifası ile Bakanlar Kuru
lunun da vazifesinin sona ermesi, parlmanter Hükümetin tabiî bir neticesidir. 

Tasarı, Meclisler dışından da Bakan alınmasına cevaz verdiği için. bunların da Bakan bulun
dukları müddetçe dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Milletvekili Statüsüne tâbi tutul
maları uygun görülmüştür. 

MADDE — 105. 

Bakanlar Kurulunun kaç Bakandan kurulacağı genel olarak Cumhurbaşkanının ve Başbaka
nın tesbit etmesi gereken bir husustur. Grerçekten Hükümetin programımın istikamet ve mahiyeti
ne göre âmme hizmetlerinin sevk ve idaresi Bakanlar arasında serbestçe tevzi edilebilmelidir. 
Nitekim 13 Eylül 1946 tarih ve 4951 sayılı Kanunda bu istikamettedir. Bu istikameti kapama
mak için birinci fıkra sevkedilmi§tir. 
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Diğer fıkralarda, eski Anayasamızın uygulanmasında görülen bâzı suiistimaller Önlenmiş ve 

bir Bakanlığın uzun müddet vekâletle idaresi yasak edilmiştir. 

MADDE — 106. 

Bu madde tüzükler hakkında eski Anayasanın hükmünü, hudut ve şümulünde hiçbir değişik
lik yapmadan, yalnız üslûp bakımından değiştirmek suretiyle almıştır. 

MADDE — 107. 

Bu madde ile parlmanter rejimlerde icraya tanınmış olan fesih yetkisi; çak daraltılarak ye
ni Anayasa rejimimize alınmış bulunmaktadır. Parlmanter rejimlerdeki normal ve otomatik bir 
fesih yetkisi üzerinde, memleketimiz için mahzurlar doğurabileceği mülâhazasiyle, durulmamıştır. 

Maddedeki fesih müessesesi şu gayeyi istihdaf etmektedir: 18 aylık bir süre içinde iç Hükü
met buhranı olduğu takdirde Mecliste bir Hükümet ekseriyetinin bulunduğu hakkında ciddi 
şüpheler belirmiş demektir. Bu halde seçimleri yenileyerek bir Meclis ekseriyetinin teşekkülüne 
imkân vermek uygun görülmüştür. Ancak, Mecliste bir ekseriyet bulunup bulunmadığını tesbit 
bakımından Cumhurbaşkanının Meclisler Başkanlarına danışması faydalı sayılmıştır. 

Bu madde diğer bir hususu daha sağlamaktadır. 18 aylık süre içinde çıkan iki 'krizden sonra 
Başbakan olan şâhsın, güvensizliğe mâruz kalması (halinde seçimlerin yenilenmesini isteyebil
mesi, Hükümete bir istikrar sağlıyabilecektir. 

MADDE — 108. 

Seçimlerin tarafsız bir hava içinde cereyan edebilmesi için bir madde sevkedilmiştir. 

MADDE — 109. 

Bu maddelerin ilk iki fıkrası 1924 Anayasasındaki hükümlerin tekrarından ibarettir. 
Son fıkrası ise, 1924 Anayasasındaki hükme getirilen değişikliği belirtmektedir. 

MADDE — 110. 

Yurt müdafaasının genel prensiplerini ve siyasetini tesbit etmek için ilgili Bakanlardan ve 
Genelkurmay Başkanından müteşekkil yüksek bir kurul bütün modem devletlerde yer almış bu
lunmaktadır. Nitekim bizde de 5399 sayılı Kanunla 'bu müessese ihdas edilmiştir. 

Modern Anayasa temayüllerine uyularak bu müessese, tasarıda bir Anayasa organı haline ge
tirilmektedir. 

* C) İDARE 

MADDE — 111. 

İdarenin kumlusunda ve görevlendirilmesinde, merkezden yönetim (idarî merkeziyet) ve ye
rinden yönetim (âdemi merkeziyet) gibi iki temel prensibin tatbik sahası olacağı bu madde ile 
hükme bağlanmaktadır. 

1924 Anayasasında, idarî merkeziyet esası, illerle, şehir, kasaba ve köylere tüzel kişilik tanın
ması ve iller dolayısiyle de (tefriki vezaif) tâbirinin kullanılması suretiyle kabul edilmiş ve fakat 
bunun yanında hizmet ademi merkeziyetine temas olunmamıştı. Devletin fonksiyonunun çok geniş
lemiş olduğu, hususiyle iktisadî faaliyetin pek fazla gelişmiş bulunduğu zamanımızda, Devletin 
çeşitli görevleri yerine getirmesi ve çeşitli hizmetleri, kendisine has usullerle yürütmesi zarureti 
vardır. Bu bakımdan merkezî idare hiyerarşisi dışında mütalâası gereken hizmetler ve hizmet grup-
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l an için Anayasada 1924 Anayasasının kabul ettiği şekilden daha geniş olarak ademî merkeziyet 
esasına yer verilmesi lüzumlu görülmüştür. Ancak; Millî iradeye dayanan parlmanter rejim an
layışının ve Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesinin ta
biî bir neticesi olarak, idare fonksiyonunun farklı unsurlarını teşkil eden görevlerin ve bu görev
leri yerine getirilmek için kurulan teşkilâtın bütünlüğünü ikinci fıkrada ayrıca belirtmek faydalı 
sayılmıştır. 

Hangi usule ve hangi teşkilât tarafından yerine getirilirse getirilsin faaliyetlerin koordinas
yonunu sağlamak ve bunları millet adına denetlemeye tâbi tutmak demokratik olduğu kadar te
sirli ve ahenkli bir idarenin kaçınılmaz şartıdır. Anayasamızın kabul ettiği sistemin icabı, icra ve 
idare, ilkel ve özerk bir yetki olmayıp müştak ve tâbi bir yetki olduğu için de, tabiatiyle görev 
ve teşkilâtın kanunlarla düzenleneceği belirtilmiştir. Kamu tüzel kişilerinin ancak kanunla veya 
kanununun açık izine dayanılarak meydana get rilebileceğini belirten son fıkra hükmü de aynı 
sistemin ve prensibin bir neticesidir. 

MADDE — 112. 

1924 Anayasasında bahis konusu edilmemiş olmakla beraber Türkiye'de yönetmelik yapma 
yetkisi, idare için bir örf ve âdet müessesesi haline gelmiş bulunuyor; Ancak bu yetki merkezî 
idareye ve mahallî idareye münhasır gibi görünüyordu. Yeni Anayasamızda hizmet ademimer-
keziyeti esası da yer aldığına ve bâzı özerk müesseseler kurulduğuna göre, yönetmelik yapma 
yetkisini daha geniş olarak kabul eylemek ve bu örf âdet kuralını Anayasa ile yazılı hukuk 
hükmü haline getirmek uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan, idarenin müstakil bir yönetmelik sahası ve yetkisi olmadığını belirtmek için 
de bakanlıklann ve kamu tüzel kişilerinin ancak «kendilerini ilgilendiren kanunların ve tüzük
lerin uygulanmasını sağlamak» maksadiyle yönetmelikler yapabilecekleri açıklanmıştır. 

Şimdiye kadar çeşitli şekilde yaynı araçlariyle yayınlanan yönetmeliklerin, ilgililerin bilgisi
ne gerçekten ulaşmasını sağlamak için, yönetmelik yayımının kanun ve tüzüklerin yayım rejimi
ne tâbi olması kabul edilmiştir. 

MADDE — 113. 

Birçok kanunlarımızda o kanunlara ilişkin idarî kararlara karşı ka»aî müracaat yollarının 
kapatılmış bulunduğu bilinen bir vakıadır. Bu gibi hükümlerin hukuk devleti anlayışına ay-
kmlığı aşikâr olmakla beraber mahkemeler, bâzı tereddütlerden sonra, açılan dâvaların reddi yo
lunu tutmuşlardır. Bundan böyle geçmiş tatbikata, hiçbir veçhile yer ve imkân vermemek maksa
diyle yeni Anayasada bu maddenin şevki zaruri görülmüştür. 

Maddede (Kazaî murakabe) terimi yerine (yargı mercilerinin denetimi) deyiminin kullanıl
ması, özel bir önem taşımaktadır. Gerçekten herkazaî murakabe, kaza organı tarafından yapılan 
bir murakabe demek değildir. Bir merciin kaza organı olarak vasıflandırılabilmesi için, kazaî 
bir usul uygulanmasmdan başka, üyelerin de bağımsız olması ve hâkim niteliğini haiz ve hâ
kim statüsünde bulunması da şarttır. Memleketimizde idarî kaza manzumesinde ka^a ve vilâyet 
idare heyetleri, vergi - itiraz ve temyiz komisyonları, gümrük eksperler heyeti ve disiplin kurul-
lan gibi tam bir kaza organı sayılmayacak merciler de mevcuttur. Bu organların kazaî usuller 
içinde vazife görmeleri sevk edilen bu madde hükmüne göre'yeter sayılmamıştır. Bu balkımdan 
kazaî merci vasfında olmayan" mercilerin kararlarına karşı, genel idare mahkemesi olarak ka
bul edilen ve üyeleri tam bir hâkimlik statüsüne kavuşturulan DANIŞTAY'A müracaat hakkı 
kanunlarla örılenemiyeeektir, bu formülü ile, ileride ihdas edilebilecek idare mahkemelerini de 
gözetmiş ve bunların tam bir kaza organı vasfını taşamaları halinde önem derecesi ne olursa her 
çeşit meselenin behemehal DANIŞTAY'A kadar gitmesi gibi yersiz bir derecelenmeyi önlemek 
istemiş ve bu sebeple madde metninde DANIŞTAY kelimesi kullanılmamıştır. 
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Bundan başka madde metninde «her hangi hir halde» deyiminin kullanılmasındaki maksat, 
yargı denetiminin, sıkı yönetim olağanüstü hallerde de ortadan kalkmayacağını belirtmektir. 

İdarî eyleım ve işlemlerden dolayı, hak ve menfaatleri muhtel olanların idarî yargı mercilerine 
başvurmalarında uygulanacak sürelerin başlangıcının tesbiti bakımından başlangıcın kesin olarak 
tâyin edilmesi istenmiştir. Şüphesizki, burada konusu edilen işlemler, idarenin ferdî tasarrufları
dır. Genel tanzimi ifade eden tüzük veya yönetmelik gibi idare tasarrufları için esasen belirli ya
yın usulleri kabul edilmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası idarenin mali sorumluluğunun esasını vaz'etmekte ve fakat bu hu
susta tafsilli hükümler getirtmektedir. Bu fıkra ile tatbikatta kusurlu ve kusursuz sorumluluk 
hallerinin ayırımı, kusurun ağırlık derecesinin ve tazminatın ölçüleri ve uygulunacak diğer esas
lar içtihatlara bırakılmış bulunmaktadır. 

MADDE — 114. 

Menşeini 1924 Anayasasından alan bu madde, daha geniş bir anlayışı aksettirmektedir. Eski 
Anayasamız vilâyet altında idarî bölüm olarak kaza ve nahiyeyi göstermekte idi. Memleketimiz
de, bilhassa son yıllarda nahiyelerin kaza olması temayülü çok kuvvetlenmiş olduğundan,- ileride 
orta bir kademenin meydana getirilmesine veya iki kademenin birleştirilmesine ihtiyaç duyulabi
lir. Bu sebeple madde, bu ıgibi ihtiyaçları da karşılayacak surette kaleme alınmıştır. 

illerin idaresinde idarî hiyerarşinin güçleştirici ve ağırlaştırıcı usullerinin bertaraf edilebil
mesi için yetki genişliği esası eski Anayasada olduğu gibi saklı tutulmuştur. 

Kalkınma ve plânlamada, bölgelere şâmil meselelerin topyekün ele alınabilmesi, zamanımızda 
oldukça geniş bölgeler ihdasını bir zaruret haline getirmiş bulunmaktadır. Bu zaruretle bir veya 
birkaç kamu. hizmetini yahut hizmet grupunu içine alan teşkilâtın kurulabilmesi ve bunların yetki 
genişliğine sahibolabilmesi için ikinci fıkra hükmü sevk edilmiştir. 

MADDE — 115. 

Bu madde, mahallî idarelerin bünye ve mahiyetlerini genel olarak ifade etmektedir. 1876 Ana
yasasından beri yerleşmiş olan ve sosyolojik bir varlık kazanmış bulunan mahallî ünitelerimizde 
herhangi bir değişiklik yapmaya sebep görülmemiştir. Ancak; demokratik bir düzende mahallî ida
relerin geniş yetkilerle teçhiz edilmesi genel olarak kabul edilen bir esas olduğundan, mahallî 
idare organlarının seçimleri, Anayasada sağlam demokratik esaslara bağlanmış ve bunların mer
kezî idare ile olan bağlarının kanunla düzenlenmesi lüzumu belirtilmiştir. 

MADDE — 116. 

Bu madde, modern âmme hukukunun memur statüsü bakımından kabul ettiği esaslara uygun 
bulunmakta ve teminatla ilgili hükümlerin ve düzenleyici kaidelerin kanunla gösterileceğini belirt
mektedir. 

MADDE — 117. 

Kamu hizmeti görevlileri hakkındaki disiplin kovuşturmalarında ve disiplin cezası uy
gulanmasında savunma hakkını modern hukuk anlayışına göre düzenlemek ve teminata bağla
mak maksadiyle bu madde sevkedilmiştir. 

MADDE — 118. 

Çok partili demokratik bir siyasi hayat tarzını kabul eden memleketimizde son on yıllık tat
bikat, kamu hizmetleri görevlilerinin siyasi partiler karşısında tam tarafsızlığının bir Anayasa te
minatına bağlanması lüzumlu kılmıştır. Bu sebeple bâzı ülkelerde memurlara tanınmış olan siyasi 
partilere girme hakkı, memleketimiz için uygun sayılmamıştır. 
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Kamu iktisadî teşebbüslerinin denetim ve yönetim işlerinde bulunanların seçmenler üzerindeki 

etkileri dikkat nazarına alınarak, tarafsızlık şartı bunlara da teşmil edilmiş; ancak, işçiler, tabiî 
olarak, bu hükmün dışında bırakılmıştır. Tarafsızlığın müeyyideleri memleketimizin özel şart lan 
bakımından, Anayasada belirtilmiş bulunmaktadır. 

MADDE — 119. 

Üniversiteleremizin ilmî ve fikrî sahada tam bir hüviyet içinde vazifelerini yapmaları bütün 
Türk milletinin üzerinde titizlikle durduğu bir husustur. Geçmiş tecrübeler, üniversitelerimizin 
haklarını sarahatle koruyacak hükümlere ihtiyaç olduğuna şüphe bırakmamıştır. Muhtariyetin 
Anayasada belirtilmesi bu sarahati sağlıyacaktır. 

Son fıkra, siyasi hayatımızın zenginleşmesi ve partilerin kendilerinden beklenen hizmetleri da
ha iyi ^görebilmesi için üniversite öğretim üyelerinin partilere girebilmesine imkân vermek, aynı 
zamanda, ilmî çalışmaların memleket realitelerinden uzak kalmamasını sağlamak maksadını akset
tirmektedir. 

MADDE — 120. 

Radyonun partizan tutumu ve partizan bir yayın vasıtası haline getirilmesi, memleketimizde, 
uzun seneler ciddî bir huzursuzluk konusu olmuştur. 

Bu sebeple, radyo muhtariyeti ve tarafsızlığı. Anayasa teminatı altına alınmak istenmiştir. An
cak, çeşitli ülkelerde bu gayeye varmak için kabul edilen esaslar çok farklı olduğu ve bunların 
sık sık değiştiği dikkat nazarına alınarak, teferruatlı bir madde sevketmenin mahzurlu olacağı dü
şünülmüştür. 

Bu bakımdan, radyonun bir kanun tüzel kişisi haline getirilmesini ve bu tüzel kişiye görevin 
gerektirdiği yetkilerin tanınmasını sağlayıcı madde şevki ile yetinilmiştir. 

Aynı görüş televizyon idarelerinin düzenlenmesinde de dikkate alınmıştır. 

MADDE — 121. 

Bu madde, çeşitli meslekî faaliyetlerin kanun tarafından kamu hizmeti düşüncesiyle, birer 
kamu tüzel kişisi olarak teşkilâtlandırılması halinde bu gibi kamu kurumu niteliğindeki mesle
kî kuruluşların, kendi işlerini yerinden idare esasına göre görebilmelerini ve seçilmiş organla
rının da teminata bağlanmasını sağlamak için mahallî idareler hakkındaki hükümlere muvazi 
bir surette sevk edilmiştir. 

MADDE —122. 

Bu madde, esas itibariyle, 1924 Anayasasının 74 ncü maddesinin son fıkrası göz önünde tu
tularak sevk edilmiş bulunmakla beraber, çeşitli bakımlardan kişi hürriyetini, özel mülkiyet 
ve teşebbüsü, eskisinden tamamen farklı olarak himaye altına almaktadır. 

Gerçekten bugüne kadar cari rejimde (fevkalâde hallerde) para, mal ve çalışma mükellefi
yeti esası, kayıtsız şartsız kabul edilmiş ve bu (fevkalâde hal) in her hangi bir sınırı çizilme-
mişken sevk edilen bu maddede fevkalâde hal, ancak (iktisadî buhran) a veya (genel âfetin 
doğurduğu olağanüstü hal) e hasredilmiş olduğu gibi; yükümlülükler de geçici olarak ve ancak 
kanunun açıkça belirttiği esas ve usullere tâbi kılınmış bulunmaktadır. 

MADDE — 123. 

Sıkıyönetim ve savaş hali hakkında 1924 Anayasasının hükümleri göz önünde tutularak ted
vin edilen bu madde iki Meclis sistemine göre düzenlenmiştir. Ancak ikinci fıkrada Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Sıkıyönetimi istediği gibi uzatamıyacağı, bu uzatmanın, her defasın
da, iki ayı aşamıyacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca bu hallerde sadece kanunla gösterilen hak ve hürriyetlerin gereken ölçüde kayıtlana
bileceği tasrih olunmak suretiyle hak ve hürriyetlerin teminatı gözetilmiştir. 
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Bu maddede eski Anayasamızın 94 ncü maddesi ile Memurin Kanununun 40 ncı maddesin 
de yer alan hükümler arasındaki ahenksizliği gideren, bu konuda vuzuhu sağlıyan ve, aynı 
zamanda, kanunilik prensibi ile idarî hiyerarşi ve disiplin zaruretlerini telif eden hükümle!" 
sevk edilmiştir. 

D) ÎKTİSADÎ VE MALÎ MÜKÜMLER 

MADDE — 125. 

Bu madde ile, kamu iktisadî teşebbüsleri hariç, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yeni 
genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli dairelerin ve bu arada gerek kuruluşların ve mahallî 
idarelerin harcamalarının yıllık bütçelerle yapılacağı esası kabul edilmiştir. Bununla beraber Dev
letin ve bu tüzel kişilerin tamamlanması birkaç yıl süren yatırımlara girişmesi ve müddati bir yı
lı aşan kalkınma plânlarının yapılması yıllık bütçe prensibinin, az çok bir elastikiyete kavuşturul
masını lüzumlu kılmaktadır. Maddenin ikinci fıkrası, kalkınma plânlariyle ilgili yatırımlar için, 
kanunla özel süre ve usuller konmasını derpiş ederek, bu ihtiyacı karşılamaktadır. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında, 92 nci ve 127 nci maddelerde «Millî Bütçe» terimi yer almaktadır. 
özellikle, ikinci Dünya Harbinden sonra Batıda geniş ölçüde kullanılmaya başlıyan «Millî Büt

çe», memleketimiz için yeni bir kavramdır. Millî Bütçe, resmî ve özel sektör dâhil, bütün ekono
mide, bir yıllık devre zarfında yapılacak harcamalarla, yekûn kaynakların tahminini ihtiva eden 
bir vesikadır. Böylece, yekûn mal ve hizmet arzı ile, muhtemel harcamalar karşılaştırılarak, eko
nominin bütününü göz önünde bulundurmak mümkün olmaktadır. Genel ve katma bütçeler ile 
mahallî idarelerce ve İktisadî Devlet teşebbüslerince yapılan harcamalar, bu bütünün içinde yer 
almaktadır. 

Bu suretle, genel ve katma bütçelerin dışında kalan mahallî idarelerin ve İktisadî Devlet Te
şebbüslerinin malî durumları ve yatırımları hakkında meclislere her yıl teferruatlı bilgi veril
mesi de sağlanmış olacaktır. 

Ekonomiyi bütün halinde ele alan böyle bir doküman, bütçenin, ekonomik muvazeneyi sağlıya-
cak şekilde hazırlanmasına ve incelenmesine imkân vererek, faydalı olabilecektir. 

MADDE — 126. 

Sayıştay için, 1924 Anayasasında olduğu gibi, bu kurulun T. B. M. M. ne bağlılığı esası kabul 
edilmiş, Sayıştay üye ve Başkanlarının teminatı, Sayıştayın kuruluşu ve işleyişinin tanzimi kanu
na bırakılmıştır. 

Sayıştayın bugüne kadar tatbikatı sadece şekli murakabeye inhisar etmiştir. Bu murakabenin, 
malî tatbikatta görülen isabetsizliklere teşmili, hiç şüphesiz faydalı olacaktır. Ancak, bu mura
kabenin ne dereceye kadar ve ne şekilde gerçekleştirilebileceğini şimdiden tesbit etmek mümkün 
görülmemiş ve meselenin halli Sayıştayın Kuruluş Kanununa bırakılmıştır. Gerçekten, Kuruluş 
Kanununun, Sayıştayın klâsik vazifelerine genişlerini, kamu ihtiyaçları ve personel İmkânları
nın gelişmesine muvaẑ i olarak yüklemesine hiçbir mâni yoktur. 

Genel ve Katma bütçeler dışında kalan İktisadî Devlet teşebbüslerinin iktisadî murakabesini 
yapmakla görevli denetim kurulunun Anayasa ile düzenlenmesine, imkân ve lüzum görülmemiş
tir. Gerçefkten, bu vazifenin, teşriî organa bağlı Sayıştaya veya yine bu organa bağlı bir diğer 
Kurula veyahut yürütme içinde yer alan bir kurula verilip verilmemesi, ilerdeki ihtiyaçlara gö
re anlaşılabilecektir. Esasen «Millî Bütçe» sayesinde teşriî organın bu teşebbüsler üzerindeki mu
rakabesi geniş ölçüde artmaktadır. 
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MADDE — 127. 

Bu madde, ile, kesin hesap kanunu tasarılarının, mümkün olan en kısa zaman zarfında T. B. 
M. M. ne gelmesi sağlanmak istenmiştir. Ayrıca Millî Bütçe taıhminlerinin gerçekleşmiş tutarla
rının yani «Millî Hesaplar» mm da T. B. M. M. ne sunulması, kesin hesap kanun tasarılarının 
ekonominin 'bütünü içinde incelenmesini ve Millî Bütçe tahminlerinin, geçmiş yılların ışığı altın-
da değerlendirilmesini mümkün kılacaktır. 

MADDE — 128. 

Bu madde ile, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir plân çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
esası kaimi edilerek, «Plân> kavramına Anayasada yer verilmiştir. 

Bilhassa az gelişmiş memleketlerin kalkınması için, bütün iktisadî 'hayatı kaplıyan bir plâna 
ihtiyaç olduğu bugün herkesçe kaimi edilen bir gerçektir. Kısaca, dünya, en geniş anlamıyla, 
millî kaynakları en rasyonel şekilde kullanmaya çalışmak şeklinde ifade edilebilecek olan, plânlı 
ekonomiye gitmektedir. 

Plânın muhtevası çeşitli olabilir. Bu siyasî bir tercih meselesidir. Anayasada, bu seJbeple, kal
kınma plânı yapılması esası konmakla beraber, plânın muhtevasını tâyinden kaçınılmıştır. Bununla be
raber, entegre yatırım projelerinden teşekkül eden ve ekonomik muvazeneyle sıkı sıkıya ilgili bu
lunan plânın, bütünlüğünün, demokratik esaslar çerçevesinde korunması önemli bir mesele olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu meselenin halli, kanuna ve içtüzüklere bırakılmıştır. 

MADDE — 129. 

Bu maddenin, izaJhma ihtiyaç yoktur. 

MADDE — 130. 

Bu madde, bugünkü durumun teyidinden ibarettir. 

MADDE — 131. 

Millî servet ve kaynakların esas itibariyle Devlet tarafından arannrası ve işletilmesi bu ser
vet ve kaynakların hukukî niteliklerinin, sosyal, ekonomik ve stratejik önemlerinin tabiî netice
sidir. Bunların özel teşeMmse bırakılmasına veya özel teşebbüsle ortaklaşa işletilmesine lüzum ve 
zaruret hâsıl olduğu taktirde, gerek bu zaruretin gerekse şartların ancak kanunla tesbit edil
mesi millet adına yapılacak denetimin tesirliliğini sağlamak üzere lüzumlu görülmüştür. 

Üçüncü Bölüm 

YARGI 

A) GENEL HÜKÜMLER 

MADDE — 132. 

Anayasa tasarısının kabul ettiği temel prensiplerden birisi yargı görevinin bağımsızlığıdır. Yar
gı organlarının kuruluşu, yetkileri, hâkimlerin özlük işleri bu temel prensipten hareket edilerek dü
zenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında hâkimler hakkında bu esas ifade edilmiş ve diğer taraf
tan hâkimlerin verecekleri hükümlerde Anayasaya ve kanuna istinat edecekleri belirtilmiştir. Hâ
kim hüküm verirken objektif kaidelerden başka hukuk prensiplerini de nazara alacaktır ve delil
lerin takdirinde ve bunun sonunda hükme varışında vicdani kanaatına göre hareket edecektir. 
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Tasarının sekizinci maddesinde Anayasa hükümlerinin yargı organlarını bağlıyan «Doğrudan 

doğruya uygulanması gereken temel hukuk kuralı» olduğu yazılıdır. Bu hale göre hâkim bir kanunu 
tatbik ederken onun Anayasaya uygun olup olmadığını her zaman nazara alabilecektir ve tasarının 
152 nci maddesinde yazılı olduğu şekilde hareket edebilecektir. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından «Yargı yetkisinin kullanılmasında» hâkimlere 
ve mahkemelere müdahale edilememesi esası da yargı görevinin bağımsızlığı prensibinin neticele-
rindendir. Ancak buradaki ölçü «Yargı yetkisinin kullanılması» ile nazara alınmalıdır. Mahkemele
rin idarî işlerinin tanziminde Adalet Bakanlığının tamim göndermesi veya tedbir alması salâhiyeti 
mevcuttur. 

Maddenin son fıkrasının tanzim ettiği hususlar acıktır. 

MADDE — 138. 

Bu madde hükmü ile hâkimlik teminatı düzenlenmektedir. Yargı görevinin bağımsızlığını sağlı-
yacak unsurların başında «Hâkimlik teminatı gelmektedir» iyi bir adalet, bağımsız hâkimlere ihti
yaç gösterir. Hâkimlerin bağımsız olmaları ise teminata kavuşmalariyle mümkündür. 

Tasanda kabul edilen teminat sistemi ana hatlariyle şudur : 134 ncü madde işaret edilen ve hâ
kimlik mesleğinin ve hâkimlerinin özlük işlerinin düzenliyecek olan kanundaki bütün konularda 
karar vermek yetkisi yalnız ve yalnız Yüksek Hâkimler Kuruluna verilmiştir. (Madde 146) Bu su
retle, yürütme organının, hâkimlerin atanması, meslekte, yükseltilmeleri, görev yerlerinin 
değiştirilmesi veya görevlerine kanunda belli edilen hallerde son verilmesi konularında veya hâki
min meslek hayatiyle ilgili sair konularda her han gi bir tasarrufta bulunalbilme yolu kapatılmıştır. 
Yargı organının bağımsızlığı ve hâkimlik teminatının sağlanması yolunda kurulan bu sistemin için
de, diğer taraftan Yüksek Hâkimler Kurulunun tasarrufları da Anayasa hükümleriyle kayıt ve şart
lara bağlanmıştır. Hâkimleri meslekten çıkarmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olma
dıkça veya meslekte kalmalarına caiz olmadığına karar verilmedikçe azlolunamıyacaktır. Bu haller
de dahi Yüksek Hâkimler Kurulunun üye tam sayısının 3/2 çoğunluğu ile karar vermesi lâzımdır: 
(Madde 146) Hâkimlerin kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan evvel emekliye ayrıl-
mıyacaklardır. Mahkemenin veya kadronun kaldırılması halinde dahi maaşlarından yoksun kılına-
mıyacakları hakkındaki hükümleri ile emeklilik yaşı hakkındaki hüküm de Anayasaca konmuş te
minat sisteminin tamamlayıcı hükümleridir. 

MADDE — 134. 

Bu madde ile hâkimlik mesleğinin ve hâkimlerin özlük işlerinin kanunla düzenleneceği bildiril
mektedir. 

Hâkimlerin aylık ve ödeneklerinin tesbiti huşu sunda, adalet işlerinin özelliğinin ve öneminin 
gözönünde tutulması için kanun koyucuya istikamet göstermiştir. 

MADDE — 135. 

Duruşmaların açıklığı hakkındaki bu madde, bâzı hususlarda kesin kayıtları ihtiva etmektedir, 
Duruşmaların kapalı yapılması «Ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli 
kıldığı»' hallere inhisar ettirilmiştir. Burada kullanılan «genel ahlâk»1 ve «kamu güvenliği» anlamla
rının en dar mânalariyle nazara alınmaları gerektir. Diğer taraftan bu iki sebepten birine dayanı
larak duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilirken de, bu sebeplerin duruşmanın kapalı yapılma
sını «Kesin olarak gerekli» kılması şartına dayanması lâzımdır. 

Diğer taraftan bâzı yargı mercilerinin kararlarının tamamen gerekçesiz ve çok zaman bir satır
dan ibaret olması şeklindeki mahzurları Önlemek maksadiyle maddenin son fıkrası sevk edilmiştir. 
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MADDE — 186. 

Mahkemelerin kuruluş kanunlariyle, usul kanunlarının tanzimine dair olan bu madde 1924 tarihli 
Anayasamızın 24 ncü maddesinden ibarettir. 

MADDE — 137. 

Bu madde ile savcıların teminat sağlayıcı bir statüye sahip kılınmaları esası tanzim edilmiştir. Yar
gı görevinin yerine getirilmesinde lüzumlu bulunan bu esasa, son anayasalarda farklı olarak yer ve
rildiği görülmektedir. 

MADDE — 188. 

Adlî zabıtanın başlıbaşına bir varlık kazanması yolunun açüması, adalet işleri bakımından çok 
faydalı görüldüğünden, adlî zabıtanın doğrudan doğruya adlî mercilerin emrinde olması esası bu 
madde ile düzenlenmiştir. 

MADDE — 139. 

Askerî mahkemelerin kuruluş ve görevleri hakkında, birçok Anayasalarda olduğu gibi, bu tasan
da da yer verilmiştir. Buna göre askerî mahkemeler üyelerinin tamamının hâkimlik niteliğine sahib-
olmaları prensibi kabul edilmiş, fakat hal ve şarta göre, bu mahkemelerde hâkim niteliğinde bulun-
mıyan personelin girmesi hususu da konuşulmuştur. 

Askerî mahkemelerin savaş ve sıkıyönetim halleriyle barıştaki görevleri birbirinden ayrılmıştır. 
Birinci hallerde bu mahkemelerin suçlar ve suçlu kişiler bakımından görevlerinin tâyini kanuna 
bırakılmıştır. Barış zamanında ise, görev, asker kişiler ve asker olmıyan kişiler bakımından ele 
alınmıştır. Askerî mahkemeler asker kişilerin, madde metninde ifade edildiği üzere dört grupta top
lanan suçlarını bakacaklardır. Asker olmıyan kişiler ise, ancak kanunda belirtilen «Askerî»1 suçlan 
işlediği takdirde bu mahkemelerde yargılanacaklardır. 

B) YÜKSEK MAHKEMELER 

MADDE — 140. 

Adliye mahkemelerinin en yüksek kademesi olan Yargıtayın kuruluşu kanunla düzenlenecektir. 
Yargıtay hâkimlerinin tâbi olduklan statü, esas itibariyle diğer hâkimlerle beraber tasannın diğer 
maddelerindee gösterilmiş olmaktadır. Ancak göreve tâyinlerinde bir fark gözetilmiş ve bunlann 
Yüksek Hâkimler Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilmesi kabul edilmiştir. 

MADDE — 141. 

Bu madde ile Danıştayın kuruluş ve görevleri düzenlenmektedir. Danıştayın kuruluşu hak
kında getirilen yeni esaslar şunlardır : Danıştay üyelerinin seçimi mahkemelerin bağımsızlığı esa
sından hareket edilerek teşriî organdan alınmıştır. Ancak Danıştayın arz ettiği hususiyet sebe
biyle, üyelerinin seçimi esas itibariyle Adliye mahkemeleri hâkimlerinin özlük işleri hakkında 
karar vermiye salahiyetli olan Yüksek Hâkimleı Kuruluna verilmemiştir. Danıştay üyelerini, Hü
kümet ve Danıştay tarafından gösterilecek adaylar arasından. Anayasa Mahkemesinin, yedekleri 
de dâhil olmak üzere teşkil edeceği kurul seçecektir. 

Esas itibariyle Anayasa Mahkemesi ile Danıştay bir sistem içinde toplanmaktadır. Bu sistem 
ile siyasî iktidarın ve idarenin tasarrufları yargı denetimi altında bulundurulmaktadır. Danıştay 
jcraî ve idarî karar üzerinde yargı denetimi yapan ve kanun ve tüzük tasarılan hakkında önce-
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den mütalâa veren ve bu bakımdan tanzimi yetkileri bulunan bir kuruldur. Diğer taraftan Anaya 
sa Mahkemesi ise, daha geniş ölçüdeki yetkilerle mücehhez bir kurul olarak, çıkan kanunların 
Anayasaya uygunluğunun kazaî murakabesini yapmakla görevlidir. 

Anayasa Mahkemesi ile Danı§tayın görevleri arasında bu yakınlık sebebiyledir ki, Danıştay 
üyelerinin seçiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapılması uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan sevk olunan bu madde ile (Birinci fıkra) ilk derece idarî mahkemelerin ku
rulması yolu açık tutulmuş bulunmaktadır. Bu halde Danıştay, ilk derece idarî mahkemelerin 
kararlarını teınyizen tetkik edebilecektir. 

MADDE — 142. 

Askerî Yargıtaym kuruluş ve görevleri Anayasanın bu maddesiyle tanzim edilmektedir. As
kerî Yargıtay üyelerinin hâkimlik niteliğine sahip asker kişiler arasından seçilmesi ve bu seçi
min kendisi tarafından gösterilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanlığınca yapılması esası ka
bul olunmuştur. 

MADDE —'143. 

Esasen bugnükü adlî sistemimizde mevcut olan uyuşmazlık mahkemesi, bu madde ile Ana
yasada yer almaktadır. Bu mahkemenin başkanlığının Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından 
seçilmesi uygun görülmüştür. 

C) YÜKSEK HÂKİMLER KURULU 

MADDE — 144. 

Hâkimlik teminatının sağlanması için, hâkimlerin özlük işleri hakkında kararlar alma yetkisi
nin yürütme organından alınarak yargı organı içinde teşkil edilecek bir kurula verilmesi prensibin
den hareket edildiği malûmdur. Yüksek Hâkimler Kurulu adını taşıyacak olan bu kurulun teşki
li için, Yargıtayca altı, birinci sınıf hâkimlerce kendi aralarından altı, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Meclisi tarafından yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye olma şartlarını 
kazanmış kimseler arasından üçer üye seçilecek ve böylece on sekiz üyeden kurulacaktır. Bu üye
ler seçildikleri dört sene müddet için görevlerinin devamı müddefince başka bir iş alamıyacaklar-
dır. Yüksek Hâkimler Kurulunun, görevin icabettirdiğine göre, bölümler halinde veya genel kurul 
halinde çalışması esasları da kanunla düzenlenecektir. 

Diğer taraftan Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına Adalet Bakanının katılabilmesi ve fa
kat oy verememesi esası da bu madde ile kabul olunmuştur. 

MADDE — 145. 

133 ncü maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere, Yüksek Hâkimler Kurulu, hâkimlik temina
tının sağlanması amaciyle kurulmuş ve hâkimlerin bütün özlük işlerinde karar verme yetkisi yal
nız bu kurula tanınmıştır. 145 nci madde kurulun bu yetkilerini düzenlemektedir. Filhakika 134 
ncü maddede gösterilen hâkimin meslek hayatına dair bütün konularda Yüksek Hâkimler Kurulu 
karar verecektir. Ancak gerekli görülen hallerde Adalet Bakanına bir hâkim hakkında disiplin 
kovuşturması açılmasını istemek hakkının tanınması uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi hususunda, 
Bakanlık tarafından bir karar alınmadan evvel, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun mütalâası
nın alınması gerekecektir. 

Bu madde ile hâkimlerin denetimi hakkında da yeni bir esas konmaktadır. Buna göre hâkim
lerin denetimi, belli konular için görevlendirilecek üst derecedeki hâkimler marifetiyle yapılacak
tır. ~ \,.-: 
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Dj ANAYASA MAHKEMEBt 

MADDE — 146. 

Tasarı kanunların Anayasaya uygunluğunun kazaî murakabesi prensibini kabul etmiştir. Bu 
prensip memleketimiz için yenidir. Yıllardan beri Anayasaya aykırı kanunlardan şikâyet edilen 
memleketimizde, bu prensibin kabul edilmesi mühim gelişmelerden biri telâkki edilmiş ve bu se
beple son Batı Avrupa Anayasalarında görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi teşkili uygun görül
müştür. 

Anayasa Mahkemesinin on beş üyeden kurulu olması ve bunların madde metninde belirtilen 
miktarlarda, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yasama Meclisleri ve Cumhurbaşkanı tarafından seçil
mesi kabul edilmiştir. Üniversiteler ile Askerî Yargıtay için üyeliklere aday göstermek hakkı 
tanınmıştır. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin, hangi heyet veya makam tarafından seçilirse seçilsin, Yargı
tay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Sayıştayda başkanlık, üyelik, başsavcılık veya başkanun sözcü
lüğü yapmış kimselerle, üniversite öğretim üyelerinden veya on yıl avukatlık yapmış olanlar ara
sından olması esası da kabul olunmuştur. 

MADDE — 147. 
I 

Bu madde ile Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona ermesi halleri açıklanmaktadır. Üyeliğin son 
bulma halleri için, diğer hâkimler hakkındaki esaslara paralel hükümler kabul edilmiştir. An
cak, Anayasa Mahkemesi üyeleri, diğer hâkimlerden farklı olarak yetmiş yaşma kadar görevde 
bulunacaklardır ve 146 ncı maddenin son fıkrasında belirtildiği üzere, resmî veya özel başka hiçbir 
görev alamıyacaklardır. 

MADDE — 148. 

Bu madde ile Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkisi düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi ka
nunların ve yasama meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlidir. 

Kanunda yazılı şahısları da Yüce Divan sıfatiyle yargılamak Anayasa Mahkemesinin görevleri 
arasındadır. Eski Anayasamızda da bulunan Yüce Divanın vazifesi bu suretle yüksek hâkimlerden 
kurulu bulunan bu heyete verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasaca kendisine verilmiş diğer görevleri de yapacaktır. Bunlar ara
sında, tasarının 55 nci maddesinde yazılı olduğu üzere, siyasî partilerin malî denetiminin yapıl
ması ve partilerin kapatılması hakkında açılacak dâvalara bakılması, 80 nci maddede yazılı Bü
yük Millet Meclîsi üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde yapılacak itiraz
ların incelenip karara bağlanması bu arada zikredilebilir. 

MADDE — 149. 

Bu madde ile Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulünün kanunla ve çalışma tar
zı ile üyeleri arasındaki iş bölümünün de kendi yapacağı iştüzükle düzenleneceği ifade edil
mektedir. 

Anayasa Mahkemesi kendisine intikal eden işleri esas itibariyle dosya üzerinde inceliyecek-
tir ve ancak gerekli gördüğü hallerde ilgilileri çağıracaktır. 

Yüce Divan olarak vazife görürken Cez?a Muhakemeleri Usulü Kanununa göre yargılama ya
pacağı tabiîdir. 
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MADDE — 150. 

Anayasa MaJhkemesine, kanunların Anayasaya aykırı okluğu hakkındaki dâvalar ve iddialar 
iki yolla intikal etmektedir: a) îptâl dâvası, b) itiraz yolu. 

Bu madde ile iptal dâvasının 'kimler tarafından açılabileceği belirtilmektedir. Iptâl dâvası 
açmak hakkı muayyen teşekkül, heyet, kurul ve kurumlara verilmiştir. Ancak bunlar da iki ka-
tagoriye ayrılmaktadır. Bunlardan bir kısmı, kendi varlık ve görevleri ile ilgili olsun olmasın, 
dloğruidan doğruya iptal dâvası açmak hakkına sahiptirler. Diğerleri ise ancak bendi varlık ve 
görevleri ile ilgili olduğu takdirde dâva tahrik edebileceklerdir. 

MADDE — 151. 

Bu madde ile iptal dâvası açmadaki sükûtu hak müddeti, gösterilmiştir. Anayasa Mahkemesi 
kararları 153 ncü maddede belirtildiği üzere, Resmî Gazetede yayınlanacak ve süre başlangıcmı 
bu yayım tarihi teşkil edecektir. 

MADDE — 152. 

Bu madde kanunların Anayasaya aykırılığının itiraz (Excepti'o) yolu ile dermeyam usulünü 
tanzim etmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin kurulması ile, esas itibariyle bir dâva esasında, bir kanunun Anaya
saya aykırılığı bahis konusu olduğu takdirde, mahkemenin bunun bekletici mesele sayması ve bu 
hususta Anayasa Mahkemesince verilecek karan beklemesi tabiîdir. Ancak böyle bir iddianın 
bekletici bir mesele haline gelebilmesi için, hakikaten ciddi olması gerektir. Aksi halde mahke
me iddiayı reddederek dâvaya devam edecektir. Bu ret kararının da esas hükümle beraber temyiz 
edilebilmesi tabiîdir. Hükümden evvel temyiz edilebilmesinin, iyi niyetli olmıyan şahıslarca dâvala
rın uzatılmasına yol açacağı düşünülmüştür. 

Yine dâvaları uzun müddet sürüncemede bırakmamak için meselenin Anayasa Mahkemesince 
de -en çok üç ay içinde karara bağlanması kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesince üç ay zarfında karar verilemediği takdirde, mahkeme aykırılık iddi
asını bizzat inceliyecektir. Bu hüküm de gecikmeleri önliyebilmek: için konulmuştur. Fakat hük
mün kesinleşmesi tarihinden evvel Anayasa Mahkemesince bir karar verildiği takdirde mahkeme
ler buna uyacaktır. 

MADDE — 153. 

Anayasa Mahkemesi üst bir merci olduğu için kararlarına karşı her hangi bir mercie itiraz 
söz konusu olamıyacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrası kararın «Brga Omnes» mahiyetini belirtmektedir. Ancaık bir kanunun 
derhal ve umuma şâmil olarak ortadan kalkmasından doğabilecek mahzurları bertaraf etmek ve 
yasama organının gerelcen tedbirleri almasını sağlamak için, iptal hükmünün yürürlüğe 'girmesi 
için Anayasa Mahkemesince bir tarih tesbit edile'bilmesi yolu dia açık tutulmuştur. 

Diğer taraftan karara «tnter Partes» bir mahiyet verilmesi de derpiş edilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi 'gerekli gördüğü hallerde bu şekilde hükümler de verebilecektir. 

İptal .kararının geriye yürümemesi de, içtimaî huzur mülâhazasına dayanmaktadır. 
Anayasa Mahkemesinin kararlarının Devletin bütün organlarını bağlaması, 134 ncü maddenin 

son fıkrasında ayrıca belirtilmektedir. 

{ S. Sayısı : 35 ) 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
EK HÜKÜMLER 

EK MADDE — 1. 

Türk milletinin medeni dünya milletleri arasında lâyık olduğu yeri alması ve çağdaş uygarlık 
seviyesine ulaşması bakımından Atatürk devrimlerinin taşıdığı önem meydandadır. 

Milletin olgunluğu ve medenî kabiliyeti hakkında isabetli teşhisin en doğru ifadesi olan dev
rimler, bir bütün halinde, millete malolmuş bulunmakla beraber, zaman zaman çeşitli maksatlarla 
geriletiei telkin, propaganda ve hattâ hareketlere girişildiği görülmüş, hususiyle son yıllarda bu 
gibi zararlı hareketlere rastlanmıştır. 

Millî birlik ve beraberliği zedeleyici ve milletimizin medeni dünyadaki mevkiini sarsıcı mahi
yetteki zararlı davranışların tekrarını önlemek maksadiyle, devrimlerle ilgili kanunların yürür
lükteki hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddialarının ileri sürülemiyeeeği bu geçici madde ile 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

EK MADDE — 2. 

Dinî inanç ve kanaat hürriyetini temel hak ve hürriyetler arasında ilân eden, ibadet ve dinî 
törenlerin serbestliğini teminat altına alan Anayasada, sosyal bir müessese olarak dinin taşıdığı 
önem bakımından, Diyanet İşleri Başkanlığının bugüne kadar olduğu gibi genel idare içinde yer 
alması tabiî ve zaruri görülmüştür. Bu sebeple tasarının ek 2 nci maddesiyle sevk edilen hüküm, 
Diyanet İşleri Başkanlığının özel kanundaki görevleri yerine getireceği esasını aynen muhafaza 
etmektedir. 

BEŞİNCİ KISIM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE — 1. 

157 sayılı Kanunun 33 neü maddesine göre, halkoyu sonucunun belli olmasından sonraki ilk 
haftanın Cuma günü, Kurucu Meclis birleşik toplantısında T. B. M. M. nin genel seçim tarihi belli 
edilecektir. Tasarının Geçici 1 nci maddesiyle, 157 sayılı Kanunun adı geçen maddesinde kabul 
edilen esasa uygun olarak, gerek Millet Meclisi ve gerekse Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin aynı 
günde yapılması belirtilmiştir. 

Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilâmndan başlıyarak, seçilen Meclislerin Anka
ra'da hangi tarihte ve nasıl toplanacağı da bu geçici madde ile düzenlenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2. 

Tasarının 69 neu maddesine göre, Cumhuriyet Meclisine genel oyla gelen 150 üye mevcudolup, 
72 nci maddeye göre de bunların üçte biri her iki yılda bir yenilenilecektir. 

Geçici 2 nci madde ilk seçimde bu 150 üyenin tamamının seçileceğini ve bunlarla Cumhuriyet 
Meclisinin kurularak hukukî varlık kazanacağını göstermektedir. Cumhuriyet Meclisinin 69 ncu 
maddede (belirtilen ve Cumhurbaşkanınca seçilen 10 üyesi bir ay zarfında seçileceklerdir. 

( S. Sayısı : 35 ) 



— 52 — 
GEÇÎCI MADDE — 3. 

Tasarının 84 ncü maddesinde yazılı olan içtüzükler yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Meclisinin toplantı ve çalışmalarının düzenlenmesi için, 
27 Ekim 1957 den evvel yürürlükte olan T. B. M. M. İçtüzüğü hükümlerinin uygulanması düşünül
müştür. Nitekim 157 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin son fıkrasında da, adı geçen İçtüzüğün 
hükümlerinden faydalanılması esası kabul edilmiş bulunmaktadır, 

GEÇİCİ MADDE — 4. 

Geçici 1 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasiyle, 
Kurucu Meclisin, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler Meclisinin hukukî varlıklarının sona er
miş olacağı ve bunların kendiliğinden dağılacakları bu maddede belirtilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 5. 

27 Mayıs 1960 ta başarılan İhtilâlin bir millî İnkılâp hüviyetiyle sevk ve idare sorumluluğunu 
yüklenmiş ve ağırlığı ölçüsünde şerefli vazifelerini millete verdikleri söze bağlı kalarak yerine getir
miş olan Millî Birlik Komiftesi Başkan ve üyelerinin, demokratik düzenin bu Anayasaya göre bütün 
teminat müesseseleriyle kuruluşunda olduğu gibi yerleşmesinde de değerli hizmetler ifa edebilecek
lerine şüphe yoktur. Bu bakımdan 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı Kurucu Meclis teşkili hakkın
daki Kanunun altında imzaları bulunan Millî Birlik Komitesi Başkan ve üyelerinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin seçimle gelen üyelerinden farksız olarak, Cumhuriyet Meclisine tabiî üye sıfatiyle 
iştiraklerini sağlamak üzere bu geçici madde sevk edilmiştir. 

Cumhuriyet Meclisinin bu tabiî üyelerine, teşriî faaliyetler sahasında memlekete hizmete devam 
etme hususunda tam bir serbestlik tanınması yerinde görüldüğünden, bu üyeler 40 yaşını bitirmiş 
olma, görev süresi ve yenilenme için ad çekme kayıtlarından istisna edilmişlerdir. Ancak teşriî fa
aliyet sahasını tercih eden bir tabiî üyenin siyasî bir partiye girmesi halinde, Cumhuriyet Meclisinin 
seçimle gelen üyeleriyle eşit şartlar içinde siyasi hayata devam etmesi gerekeceğinden, tabiî üyelik 
sıfatının, partiye giriş tarihini takiben yapılacak ilk Cumhuriyet Meclisi üyeliği seçiminde sona ere
ceği tasrih olunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — 6. 

Üyelerin and içtiği ilk toplantının ertesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin tekrar toplana
rak Anayasanın 94 ncü maddesine göre Cumhurbaşkanına seçeceği, bu seçimin yapılabilmesiyle 
12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan Devlet Başkanının görevinin sona 
ereceği bu madde ile tanzim edilmektedir. 

GEÇİCİ MADDE — 7. 

Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Anayasanın 101 ve müteakip maddeleri gereğince yeni Bakan
lar Kurulu teşkil olunacağı, 12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı Kanunla kurulmuş olan ve o tarihte 
iş başında bulunan Bakanlar Kurulunun da görevinin sona ereceği bu geçici maddede hükme bağ
lanmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE — 8. 

Yeni Anayasanın, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu gibi kurulmasını derpiş ettiği ku
rum ve kurulların teşkilât kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısından başlıya-
rak 6 ay içerisinde çıkarılacak ve bu kurul ve kurumlar görevlerine başlamış olacaklardır. Bu ko
nuda Anayasaca böyle bir süre konması, başka memleketlerde emsaline rastlandığı üzere geç ku
rulmaları ihtimalini önlemeye matuftur. 
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Diğer taraftan bu Anayasaya göre, basın hürriyetini bütün cepheleriyle tanzim edecek olan 

kanun, Toplantı Kanunu, Grev Kanunu, Sendikalar Kanunu, idarî sahaya ait kanunlar, Hâkimler 
Kanunu gibi yeni kanunların' yapılması veya mevcut mevzuatta Anayasanın gerektirdiği şekilde 
tadillerin yerine getirilmesi gerekecektir. Bu geçici madde bu mevzuatın hazırlanması için iki yıl
lık bir süre kabul etmiş bulunmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE — 9. 

Geçici 8 nci madde (gerekçesinde belirtildiği üzere, Anayasanın derpiş ettiği organ, kurul veya 
kurumlar kurulup görevlerine başlayıncaya kadar bir intikal süresi 'bulunmaktadır. Bu intikal sü
resi içinde kamu hayatında herhangi bir düzensizliğe meydan vermemek ve kamu hizmetlerinin 
devamlılığını ve kararlılığını sağlamak maksadiyle, mevcut organ, kurul ve kurumların yürürlük
teki mevzuata göre görevlerini ifa edecekleri bu geçici madde ile hükme bağlanmaktadır. 

GEÇİCİ MADDE — 10. 

Anayasanın 152 nci maddesinde her hangi bir dâvanın görülmesi sırasında tatbiki söz konusu 
bir kanunun veya bir kanun hükmünün Anayasaya aykırılığının taraflarca ileri sürülebilmesi ve
ya hâkimin bunu re'sen nazara alması hakkında hükümler sevk edilmiştir. Bu gibi hallerde mah
kemenin Anayasaya aykırılık iddiasını Anayasa Mahkemesine intikal ettirmesi zaruridir. Anayasa 
Mahkemesi kurulup görevine başlayıncıya kadar Anayasaya aykırılık iddiasını inceleyecek ve karara 
bağlıyacak bir merci bulunmadığına göre, bu geçici maddede, Anayasa Mahkemesinin kurulup gö
revine başlamasından önce mahkemelerde itiraz yoluyla Anayasaya aykırılık iddiasının ileri sürüle-
miyeceği hükmü kabul edilmiştir. Bu hüküm Anayasa mahkemesinin kurulması için konmuş olan en 
çok 6 aylık bir müddete inhisar etmektedir. 

Diğer taraftan maddenin 2 nci fıkrası ile özel bir durum gözetilmektedir. Anayasanın 151 
nci maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açma süresi bir kanunun yayınlan
dığı tarihten itibaren 90 gündür. Derpiş edilen özel duruma göre, Anayasa Mahkemesinin göreve 
başladığı zaman yürürlükte bulunan kanunlar hakkında, yayınlandıkları ve yürürlüğe girdikleri 
tarihler ne olursa olsun, 90 gün içinde iptal dâvası açılabilecektir. 

GEÇİCİ MADDE — 11. 

Anayasaya göre kurulan ilk Cumhuriyet Meclisinin genel oyla seçilmiş üyelerinin üçte birinin 
ilk ikinci yıl sonunda, diğer üçte birinin de dördüncü yıl sonunda ad çekme suretiyle ayrılarak bu 
üyelikler için seçimler yapılacağı bu geçici madde ile gösterilmektedir. 
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ALTINCI KISIM 
SON HÜKÜMLER 

MADDE — 154. 

Anayasanın değiştirilmesi usulünü gösteren bu madde ile 1924 Anayasasının koyduğu esas 
muhafaza edilmiş, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Mecli
sinden kurulmuş bulunması bakımından zaruri görülen bir ilâve yapılmıştır. 

MADDE — 155. a 

Anayasanın muhtelif kısım ve bölümlerinde yer alan maddeler arasındaki sıralanmayı ve bağ
lantıları göstermek ve Anayasanın ineelenımesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak maksadiyle her 
madde için bir kenar başlığı konulması faydalı görülmüştür. Ancak bu madde kenar başlıkla
rının o maddeyi bütüniyle ifadeye yetmiyeceği düşünülüdğünden, bu kenar başlıklarının madde 
metninden sayılamıyacağı tasrih edilmiştir. 

MADDE — 156. 

13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre, Kurucu Meclisçe kabul 
edilen Anayasa Devlet Başkanı tarafından yayınlandıktan sonra, Millî Birlik Komitesi tarafından 
tesbit olunacak tarihte halkoyuna sunulacaktır. 

Türk milleti bu halkoyuna sunuş sonunda yeni Anayasayı kabul ederse, halkoyu sonucunun 
Yüksek Seçim Kurulunca ilânı üzerine bu Anayasa Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası olacağı ve 
geçici maddelerde gösterilen esaslar dâhilinde yürürlüğe gireceği bu madde ile tanzim edilmek
tedir. 

Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa derin saygı ile arz 
olunur. 

Anayasa Komisyonu f 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Sözcü 

Enver Ziya Karat Emin Paksüt Muammer Aksoy Turan Güneş 

Sözcü Kâtip Üye Üye 

Tarık Zafer Tunaya Coşkun Kırca Sâdık Aldoğan Nurettin Ardıçoğlu 

Üye Üye Üye Üye 

Âmil Artus Doğan Avcıoğlu Hazım Dağlı Münci Kapanı 
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Üye Üye Üye 

Muin Küley 

Üye 

Ragıp Sanca 

Üye 

Bahri Savcı 

Üye 

Celâl Sait Siren 

Üye 

Mümtaz Soysal Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Abdülhak Kemal Yörük 
(Anayasa ile ilgili bütün 
çalışmalara katıldığı hal
de, ölümü dolayısiyle 

imzada bulunamadı.) 
Cafer Tüzel 

(S. Sayısı: 35) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 

BİRİNCİ KISIM *, 

(JENKIL H8AJSLAR 

/. Devletin sekli. MADDE 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

/ / . Cumhuriyetin MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, demokratik ve lâiktir; insan hak ve 
nitelikleri hürriyetlerine, çalışma ve sosyal adalet ilkelerine dayanır. 

117. Devletin bü- MADDE 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün-
tünlüğü; res- dür. 
mî dil; başkent. Resmî dil Türkçedir. 

Başkent Ankara'dır. 

IV. Egemenlik. MADDE 4. — Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir ve Anayasa
nın koyduğu esaslara göre, yetkili organlarca kullanılır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle, belli bir kişiye, zümreye veya 
sosyal sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse, merci veya organ, kaynağını Anaya
sadan almıyan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

V. Yasama MADDE 5. — Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
yetkisi. yetki devredilemez. 

VI. Yürütme gö- MADDE 6. — Yürütme aförevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve 
revi. Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. 

VII. Yargı yetkisi. MADDE 7. — Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
kullanılır. 

III. Anayasanın MADDE 8. — Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
üstünlüğü ve Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organalrmı, idare makam-
bağlayıc ılığı. larını, kişileri bağlıyan ve doğrudan doğruya uygulanması gereken temel 

hukuk kurallarıdır. 

IX. Devlet şek- MADDE 9. — Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa 
linin değiş- hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 
mezliği. 

İKİNCİ KISIM 

THMKL HAK Vtf ODUYUM 

Birinci Bölüm 

UKNEL 11ÜKÜMLHR 

/. Temel hakla- MADDE 10. — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazge-
rın niteliği ve çilmez temel haklara sahiptir. 
korunması. Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve 
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hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sımrlıyan siyasi, iktisadi 
ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddi ve mânevi varlığının gelin
mesi için gerekli şartları hazırlar. 

77. Temel hakla- MADDE 11. — Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhu-
rm özü. na uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni ve millî güvenlik gibi se
beplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz. 

777. Eşitlik. MADDE 12. — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

IV. Yabancıların MADDE 13. — Bu kısımda gösterilen hak ve hürriyetlerin yabancılar için 
durumu. tanınması, milletlerarası hukuka uygun olarak, kanunla düzenlenir. 

İkinci Bölüm 

KİSİNİN HAK VE ÖDEVLERİ 

7. Kişi dokunul
mazlığı. 

II. Özel hayatın 
korunması. 

a) özel hayatın 
gizliliği. 

b) 

c) 

Konut doku
nulmazlığı. 

Haberleşme 
ve gönderiş
ine hürriyeti. 

777. Seyahat ve, 
yerleşme 
hürriyeti. 

MADDE 14. — Herkes, yaşama, maddi ve mânevi varlığını geliştirme 
haklarına ve kişi hürriyetine sahiptir. 

Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği hallerde, 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. 

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. 
insan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulamaz. 

MADDE 15. — Özel hayatın gizliliğine dokunulamaz. Adlî kovuştur
manın gerektirdiği istisnalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, hâkim kararı olmadıkça; kamu dü
zeninin gerektirdiği hallerdJe de, kanunla yetkili kılınan merciin emri 
bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz. 

MADDE 16. — Konuta dokunulamaz. 0 
Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, hâkim kararı olmadıkça; millî gü

venlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde 
de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, konuta girilemez, 
arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 

MADDE 17. — Herkes, her türlü araçlarla haberleşme hürriyetine sa
hiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun gösterdiği hallerde, hâkim ta
rafından kanuna uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu gizliliğe 
dokunulamaz. 

Gönderişme hürriyeti kanunla düzenlenir. 

MADDE 18. — Herkes, seyahat etme ve dilediği yerde yerleşme hürri
yetine sahiptir. Bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağlama, salgın hastalık
ları önleme, kamu mallarım koruma, sosyal, iktisadi ve tarımsal gelişmeyi ger
çekleştirme zorunluğuyla ve kanunla sınırlanabilir. 

Türkler, yurda girme ve kanun hükümlerine göre yurt dışına çıkma hür
riyetine sahiptir. 

( S. Sayısı : 35 ) 
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IV. Düşünce ve MADDE 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine sâ-

inanç hak ve hiptir. 
hürriyetleri. Kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyin ve 

a) Vivdan ve törenler serbesttir. 
din hürriyeti. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaat

lerini açıklamaya zorlanamaz. 
Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de ka-, 

nuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır. 
Kimse, siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlama maksadiyle, her ne su

retle olursa olsun dinî veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şey
leri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya baş
kasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili 
mahkemece ve siyasi partiler, Anayasa Mahkemesince temelli kapatılır. 

b) Fikir hürri- MADDE 20. — Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce 
yeti. ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya 

toplu olarak açıklıyabiHr ve yayabilir.. 
Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. 

V. Bilim ve MADDE 21. — Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, 
sanat hürri- açıklama, yayma ve bu alanlarla her türlü araştırma hakkına sahiptir. 
yeti ^Öğretim, Devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir. 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar kanunla düzenlenir. Bunların seviyesi, 
hiçbir bakımdan, Devlet okullarınkinden aşağı olamaz. 

Çağdaş bilim esaslarına ve metotlarına aykırı olarak öğretim ve eğitim 
yerleri açılamaz. 

VI. Basın ve ya- MADDE 22. — Basın hürdür; sansür edilemez. 
yayımla ilgili Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlıyacak tedbirleri alır. 
hükümler. Basın ve haber alma hürriyeti, ancak millî güvenliği veya genel ahlâkı 

a) Basın hürri- korumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç işlemeye kış-
yeti. kırtmayı önlemek ve yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getiril

mesini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. x 

Basında yayın yasağı, ancak yargı görevinin amacına uygun olarak yeri
ne getirilmesini sağlamak için, kanunun gösterdiği hallerde ve hâkim kara-
riyle konulabilir. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin toplatılması, bu tedbirlerin 
uygulanacağını kanunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde ve an
cak hâkim karariyle olabilir. 

b) Gazete ve MADDE 23. — Gazete ve dergi çıkarılması, önceden izin alma ve malî 
dergi çıkar- teminat yatırma şartına bağlanamaz. 
ma hakkı. Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, malî kaynakları ve gazetecilik 

mesleği ile ilgili şartlar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşünce ve kana
atlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasi, iktisadi, 
malî veya teknik kayıtlar koyamaz. 

Gazete ve dergiler, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara 
bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre faydalanır. 

c) Düzeltme MADDE 24. — Düzeltme ve cevap hakkı kanunla düzenlenir. Gönde-
ve cevap rilen düzeltme veya cevap yayınlanmazsa, yayınlanmasının gerekip gerekme-
hakkı. diğine mahkemece karar verilir. 
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d) Kitap ve MADDE 25. — Kitap ve broşür yayımı izne bağlı tutulamaz; sansür 

broşür çıkar- edilemez. ı 
ma hakkı. Türkiye'de yayımlanan kitap ve broşürlerin toplatılması, 22 nci madde

nin son fıkrası hükümlerine tâbidir. 

e) Basm araç- MADDE 26. — Basımevi ve eklentileri ve basın araçları, suç vasıtası 
.iarrmn ko- olduğu. gerekçesiyle de olsa, zapt veya müsadere edilemez veya işletilmekten 
ı-unması. alıkonulamaz. 

f) Basm dışı ha- MADDE 27. — Kişiler ve siyasi partiler, basın dışında kalan haberleş-
berleşme me ve yâym araçlarından faydalanma hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın 
araçlarından şartları ve usulleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun ola-
faydalanma rak kanunla düzenlenir. Kanun, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce 
hakkı. ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu köstekleyici 

kayıtlamalar koyamaz. 

VJJ. Toplantı hak, MADDE 28. — Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız ve saldınsız top-
vc hürriyet- lanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 
I eri. Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için kanunla sınırlanabilir. Ka-

a) Toplantı ve nun, toplantının veya gösteri yürüyüşünün yapılmasını ve yönetimini güç-
gösteri yürü- leştirici, maksadını engelleyici ve etkisini azaltıcı kayıtlamalar koyamaz. 
yüşü hakkı. * 

b) Dernek kur- MADDE 29. — Herkes, önoeden izin almaksızın dernek kurma hakkına 
ma hakkı. sahiptir. Bu hak, ancak kamu düzenini veya genel ahlâkı korumak için ka

nunla sınırlanabilir. 

7//. 

a) 

Hakların ko- MADDE 30. — Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, 
rûnna^iyle ' ancak kaçmayı veya delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek 
ilgili hüküm- için hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutukluluğun devamına karar verilebil-
7er. mesi, aynı şartlara'bağlıdır. , 
Kişi güvenli- Yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hal
ci. lerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir. Yakalanan veya tutukla

nan kimselere, yakalama veya tutuklama sebeplerinin ve haklarındaki iddia
ların yazılı olarak hemen bildirilmesi gerekir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine en yakın mahkemeye 
gönderilmesi için gerekli süre hariç, yirmi dört saat içinde hâkim önüne 
çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra hâkim karan olmaksızın hürriyetinden 
yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse hâkim önüne çıkanlm-
ca durum hemen yakınlarına bildirilir. 

Bu kurallann dışına çıkılmasından doğan ceza ve hukuk sorumluluğu 
kanunla düzenlenir. 

b) Hak arama MADDE 31. — Herkes, kanunun gösterdiği usullere göre, yargı merci-
hürriyeti. leri önünde davacı veya dâvâlı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki dâvaya bakmaktan kaçmamaz. 

c) Tabiî yarg-ı MADDE 32. — Hiç kimseye, Anayasanın gösterdiği haller dışında, adlî 
yolu. kovuşturma bakımından özel işlem yapılamaz. 

Bir kimseyi tabiî hâkiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu 
doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 
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d) Cezaların MADDE 33. — Kimse, islendiği saman yürürlükte bulunan kanunun âüç 

kanuni ve saymadığı bir fiilinden dolayı cezalandırüamaz. 
şahsi olması; Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla konulur. 
zorlama ya- Kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 
sağı. daha ağır bir ceza verilemez. 

Kimse, kendisini veya kanunun gösterdiği yakınlarını suçlandırma sonucu 
doğuracak beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

Ceza sorumluluğu şahsîdir. 
Genel müsadere cezası konulamaz. 

e) îspat hakkı. MADDE 34. — Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev 
ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açı
lan hakaret dâvalarında, sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. 
Bunun dışındaki hallerde ispat istemenin kabulü, ancak isnadolunan fiilin 
doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâ
yetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

Üçüncü Bölüm 

SOSYAL VE İKTÎSADİ HAK VE ÖDEVLER 

I. Ailenin ko- MADDE 35. — Aile Türk toplumunun temelidir. 
runması. Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri ailenin, ananın ve çocuğun korunması 

için gerekli tedbirleri aftr ve teşkilâtı kurar. 

MADDE 36. — Herkes mülk edinme hakkına sahiptir. 
Mülkiyet hakkının kazanılması, kullanılması ve sınırları kanunla düzen-

II. Mülkiyet 
hcückt. 

a) Mülkiyete ait lenir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. 
genel kural. 

b) Toprak mül- MADDE 37. —Toprağın verimli olarak işletilmesini sağlamak ve toprak 
kiyeti. mülkiyetinde sosyal .adaleti gerçekleştirmek amacıyla değişik tarım bölgele

rine veya çeşitlerine göre kişilerin sahibolabıleceği toprağın genişliği, kanunla 
tesbit edilebilir. 

Devlet, çiftçinin işlediği veya işliyebileceği toprağa ve işleme araçlarına 
doğrudan doğruya veya ortaklaşa sahibolmasmı sağlıyacak tedbirleri alır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya diğer toprak servetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz. 

i) 

c) Kamulaştır- MADDE 38. — Devlet ve diğer kamu tüzelkişileri, kamu yararının ge-
ma ve millî- rektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel mülki-
leştirme. yette bulunan taşınmaz malların, kanunda gösterilen esas ve usullere göre, 

tamamını veya bir kısmını edinmeye veya bunlar üzerinde idari irtifaklar 
kurmaya yetkilidir. 

Kalkınma plânına giren tesislerin kurulması, çiftçinin toprak sahibi kılın
ması, ormanların devletleştirilmesi veya yeni orman yetiştirilmesi amacıyla, 
gerçek ve tüzelkişilerden, kanunla gösterilen esas ve usullere göre alınan 
taşınmaz malların karşılığı taksitle ödenebilir. 

Kamu hizmeti veya tekel niteliği taşıyan veya alan özel faaliyet ve teşeb
büslerin tamamı veya bir kısmı, millî menfaatlerin gerektirdiği hallerde, kar-

• > • 
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/ / / . 

iv. 

a) 

t) 

Çalışma ve 
sözleşme 
hürriyeti. 

iktisadi ve^ 
sosyal haya
tın düzeni. 

şılığı kanunla gösterilen esas ve şekillere göre ödenmek şartiyle ve kanunda 
belirtilen usullere uygun olarak millîleştirilebilir. 

MADDE 39. — Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine 
sahiptir. Kanun, bu hürriyetleri, kamu yaran amaciyle sınırlıyabilir; özel te
şebbüsün sosyal amaçlara yönelmesini ve millî iktisadın gereklerine uygun 
olarak yürümesini sağlar. 

MADDE 40. — İktisadi ve sosyal hayat, adalete, herkesin çalışması 
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
lanması amacına göre düzenlenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla ger
çekleştirmek, bu maksatla millî tasarrufu artırmak, yatırımları top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yap
mak Devletin ödevidir. 

Çalışma ile MADDE 41. — Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. 
ilgili hüküm- Devlet, çalışanların insanca yaşaması, çalışma hayatının kararlılık içinde 
ler. gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle, çalışanları korur ve çalışma-
Çalışma hak- yi destekler; işsizliği önleyici tedbirleri alır. 
ki ve ödevi. Kimse zorla çalıştırılamaz. Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alan

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

MADDE 42. — Kimse, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uygun olmıyan 
bir işte çalıştırılamaz. 

Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunur. 

M^JDDE 43. — Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücreti yıllık izin hakkı kanunla düzen

lenir. 

MADDE 44. — Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli adaletli bir 
ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır. 

MADDE 45. — Çalışanlar ve iş verenler, önceden izin almaksızın, sen
dikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten 
ayrılma hakkına sahiptirler. 

İşçi niteldği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları ka
nunla düzenlenir. • 

Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demok
ratik esaslara aykırı olamaz. 

MADDE 46. — İşçiler, iş verenlerle olan münasebetlerinde, iktisadi 
ve sosyal durumlarım korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve 
grev haklarına sahiptirler. 

Grev hakkının kullanılması ve istisnaları kanunla düzenlenir. 

MADDE 47. — Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağ
lamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak 
Devletin ödevlerindendir. 

b) 

c) 

d) 

e) 

Çalışma 
şartlan. 

Dinlenme 
hakkı. 

Ücrette ada
let sağlan
ması. 

Sendika kur
ma hakkı. 

Toplu sözleş
me ve grev 
hakkı. 

VI. Sosyal gü
venlik. 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Sağlık 
hakkı. 

öğrenimin 
sağlanması. 

Kooperatif
çiliği geliş
tirme. 
Devletin ik
tisadi ve sos
yal ödevleri
nin sınırı. 
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MADDE 48. — Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabil-

mesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. 
Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ih

tiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır. 
MADDE 49. — Halkın öğrenim ve eğitimini sağlama, Devletin başta 

gelen ödevlerindendir. 
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburidir ve Devlet 

okullarında parasızdır. 
Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğ

renim derecelerine" kadar çıkmalarını sağlama amacıyla burslar ve aile öde
nekleri verir veya başka yollarla yardımlar yapar. 

MADDE 50. — Devlet, kooperatifçiliğin her alanda gelişmesini sağla
mak için tedbirler alır. 

MADDE 51. — Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaç
lara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının yeter
liği ölçüsünde yerine getirir. 

I. Vatandaşlık. 

II. Seçme ve se
çilme hakkı. 

III. Siyasi parti
lerle ilgili 
hükümler. 

a) Parti kurma 
* hakkı ve par

tilerin siyasi 
hayattaki 
yeri. 

b) Partilerin 
uyacakları 
esaslar. 

Dördüncü Bölüm 

SİYASI HAK VE ÖDEVLER 

MADDE 52. — Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türktür. 

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve 
Türk anadan o*lan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla düzenlenir. 

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

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmıyan bir eylemde bulunmadıkça 
vatandaşlıktan çıkarılamaz. 

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu ka
patılamaz. 

MADDE 53. — Vatandaşlar, Anayasada gösterilen şartlara uygun ola
rak, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy ve açık ayırım esaslarına 
göre yapılır. 

MADDE 54. — Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre parti
lere girme ve çıkma hakkına sahiptir. 

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bu
lunurlar. 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik si
yasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

MADDE 55. — Siyasi partilerin tüzükleri, programlan ve faaliyetleri, 
insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkeleri
ne ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak 
zorundadır. Bunlara uymıyan partiler temelli kapatılır. 
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IV. Kamu hiz
metlerine 
girme hakkı. 

a) Hizmete 
girme. -

b) Mal bildiri
mi. 

V. Millî savun
ma hak ve 
ödevi. 

VI. Vergi ödevi. 

VII. Dilekçe 
hakkı. 

Siyasi partiler, gelir kaynaklan ve giderleri baklanda Anayasa Mahke
mesine hesap verirler. 

Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne suretle 
hesap verecekleri ye bu Mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapılacağı, de
mokrasi esaslanna uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki dâvalara Anayasa Mahkemesinde 
bakılır ve kapatma karan ancak bu Mahkemece verilir. 

MADDE 56. — Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayınm 

gözetilemez. 

MADDE 57. — Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmalan 
kanunla düzenlenir. 

MADDE 58'. — Yurt savunmasına katılma, her Türk'ün hakkı ye ödevi
dir. Bu ödev kanunla düzenlenir. 

MADDE 59. — Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne 
göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergiler ancak kanunla konulur. 

MADDE 60. —i Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek çe 
şikâyetleri hakkında, tek başlanna veya topluca, yetkili makamlara ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

" Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak 
bildirilir. 

/. T. B. M. M. 
nin kuru
lum. 

II. 

a) 

b) 

T. B. M. M. 
nin görev ve 
iletkileri: 
Genel olarak. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
CUMHURIYFMN TEMEL KURULUŞU 

Birinci Bölüm 

YASAMA 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

MADDE 61. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Meclisinden kuruludur. 

Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde birlikte toplanır. 

MADDE 62. — Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe 
ve kesin hesap kanun tasanlannı görüşmek ve kabul etmek, madenî para 
basılmasına karar vermek, genel ve özel af ilân etmek, mahkemelerce verilip 
kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkilerindendir. 

Milletlerara-. MADDE 63. — Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve ^mil-
sı anlaşma- letlerarası kurullarla yapılacak anlaşmaları onaylama veya bunlara katıl-
İan uygun ma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylama veya katılmayı bir kanunla 
bulma. uygun bulmasına bağlıdır. 
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c) 

TJT. 

a) 

Silâhlı kuvvet 
kullanılma
sına izin 
verme. 

Mület Mec
lisi. 
Kuruluş. 

Milletlerarası bir anlaşmanın" Anayasaya aykırı olduğu Meclislerden bi
rinin üye tam sayısının beşte biri tarafından ileri sürülürse, bu iddia Ana
yasa Mahkemesi tarafından reddedilmedikşe, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bu anlaşmanın onaylanmasını veya buna katılmayı uygun bulamaz. 

İMisadi, ticari ve teknik münasebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı aş-
mıyan anlaşmalar, Devlet maliyesine yüküm yüklememek, kişi hallerine ve 
Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartiy-
le, yayınlanma ile yürürlüğe konabilir. Bunlar, yayınlarından başlıyarak iki 
ay içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir anlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama anlaşmaları 
ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan idari ve teknik anlaşmala
rın Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur. 
Ancak, bunlardan özel kişilerin haklarını ilgilendirenler, yayınlanmadan 
yürürlüğe konamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü anlaşmaların yapılmasın
da, 1 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

MADDE 64. — Milletlerarası hukuk kuralları uyarınca, savaş hali ilânı
na, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmaların veya milletlerarası 
nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'
de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu izin için, Meclisler, birlikte toplanarak karar verirler. 

MADDE 65. — Millet Meclisi, genel oyla seçilen dört yüz elli milletve
kilinden kuruludur. 

b) Milletvekili 
seçme 
hakkı. 

c) 

d) 

Milletvekili 
seçilme ye
terliği. 

Millet Mec
lisinin seçim 
dönemi. 

MADDE 66. — On sekiz yaşını dolduran ve kısıtlı veya kamu hizmetn-
den yasaklı olmıyan her Türk, Millet Meclisi seçimlerinde seçmendir. 

Subay ve astsubaylar, oylarını, karargâh ve kışlalar dışında ve diğer seç
menlerle birlikte kullanırlar. 

Erat oy kullanamaz. 

MADDE 67. — Otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlılar, kamu hizmetlerinden ya

saklılar, ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hü
küm giymiş olanlarla, taksirli suçlar haricolmak üzere, beş yıldan fazla 
hapis cezasiyle veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar
dan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenliği 
bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla 
düzenlenir. 

Subay ve astsubaylar, askerlikten çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçile
mezler. 

MADDE 68. — Millet Meclisi seçimleri dört yılda bir yapılır. 
Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebilir. Süresi 

biten milletvekili yeniden seçilebilir. 
Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine 

kadar sürer. 
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IV. Cumhuriyet 
Meclisi. 

a) Kuruluş. 

b) Cumhuriyet 
Meclisine 
üye seçme 
hakkı, 

c) Cumhuriyet 
Meclisi üye
liğine seçil
me yeterliği. 

d) Cumhuriyet 
Meclisi üye
liğinin süresi. 

V. T.B.M.M. 
seçimlerinin 
geriye bıra
kılması ve 
ara seçimleri. 

VI. Seçimlerin 
genel yöne
tim ve dene
timi. 
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MADDE 69. — Cumhuriyet Meclisi, genel öyle seçilen yüz elli üye ile 

Cumhurbaşkanlığınca seçilen on üyeden kuruludur. 
Eski Cumhurbaşkanları ve Anayasa Mahkemesine en az yedi yıl baş

kanlık yapmış olanlar, ömürleri boyunca, Cumhuriyet Meclisinin tabiî üye-
sidirler. 

MADDE 70. ı— Millet Meclisi seçimlerinde seçmen olan her Türk, 
huriyet Meclisi seçimlerinde de aynı şartlarla oy kullanabilir. 

Cum-

MADDE 71. — Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış bulu
nan ve milletvekili seçilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, Cumhuri
yet Meclisine üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli alanlarda seçkin hizmetleriyle 
tanınmış ve kırk yaşını bitirmiş kimselerden olur. 

MADDE 72. — Cumhuriyet Meclisi üyeliğinin süresi altı yıldır. Süresi 
biten üyeler, yeniden seçilebilir. 

Cumhuriyet Meclisinin genel oyla seçilen üyelerinin Şüçte biri her iki yılda 
bir yenilenir. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter Veya bu üyeliklerde her 
hangi bir sebeple boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni üyeleri 
seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, verine seçildiği üyenin süresini 
tamamlar. 

MADDE 73. — Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görül
mezse, seçimler kanunla bir yıl geriye bırakılabilir. 

Meclislerin ara seçimleri jher iki yılda bir Cumhuriyet Meclisi seçimiyle 
birlikte yapıhr. 

Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala ara seçimi yapılmaz. 

MADDE 74. — Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi 
altında yapıhr. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen için
de yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, se
çim süresince ve seçimden sonra seçim konulariyle ilgili bütün yolsuzlukları, 
şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek görevi Yüksek Se
çim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri 
kanunla düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden kuruludur. Üye
lerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasın
dan üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt 
çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler. 
Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından 
adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Ve baş
kanvekili adçekmeye girmezler. 
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B) MECLlSLERE AİT MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

L 

a) 

T. B. M. M. 
üyeliğiyle 
ilgüi hüküm
ler. 
Milletin 
temsili. 

b) Andiçme. 

c) Üyelikle b 
daşmıyan 
işler. 

d). Yasama do -
kunulmazlığı. 

e) Üyeliğin 
düşmesi. 

MADDE 75. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri bölgeyi 
veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. 

MADDE 76. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, görevlerine başlar
ken şöyle and içerler : 

«Yurdun bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bütünlüğünü 
koruyacağıma; Milletin egemenliğine, demokratik ve lâik 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu 
için çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.» 

MADDE 77. — îki Meclis üyeliği bir kişide birleşemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzel 

kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu 
tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve or
taklıklarda görevlendirilemezler ve bunların her hangi bir yüklenme işini 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle üzerlerine alamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, 
atama veya onamasına bağlı resmî veya özel her hangi bir işle görevlendi
rilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Ku
rulunca verilecek geçici bir görevi kabul edebilmesi, kendi Meclisinin kararma 
bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşamıyan diğer görev ve işler 
kanunla gösterilir. 

MADDE 78. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmaların
daki oy ve sözlerinden» Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları 
Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir Meclis üyesi, 
kendi Meclisinin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklana
maz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dışın
dadır; ancak, bu halde, yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya 
üyenin Meclisine bildirmek zorundadır. ' 

Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza 
hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik 
süresince zamanaşımı işlemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine üye seçilmeye engel bir suçtan dolayı ya
sama dokunulmazlığı kaldırılmış olan üye, yetkili mahkemece verilecek hük
mün kesinleşmesine kadar Meclis çalışmalarına katılamaz. 

MADDE 79. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye seçil
meye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çekilmesi, kısıtlan
ması, üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis çalışmalarına 
izinsiz veya özürsüz olarak iki ay devamsızlığı yüzünden üyeliğinin düştüğü
nün kendi Meclisince karara bağlanması hallerinde sona erer. 
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f) İptal istemi. 

S) 

II. 

a) 

d) 

Ödenek ve 
yolluklar. 

T. B. M. M. 
nin faaliye
tiyle ilgili 
hükümler. 
Toplanma ve 
tatil. 

b) Başkanlık 
Divanı. 

•) İçtüzük, siya
si gruplar ve 
kolluk işleri. 

Toplantı ve 
karar yeter
sayısı. 

MADDE 80. — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeli
ğin düşmesine Meclisçe karar verilmesi hallerinde, karra tarihinden bağlıya
rak üç gün içinde, ilgili jüye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 
herhangibiri, bu kararın, Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykırılığı id-
diasiyle iptal için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkeme
si, iptal istemini on beş gün içinde karara bağlar. 

MADDE 81. — Türkiye Büyük pMillet Meclisi üyelerinin ödenekleri ka
nunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutan birinci derecedeki Devlet memuru
nun aylığını, yolluk da ödeneği aşamaz. 

MADDE 82. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Kasım ayının 
ilk günü kendiyğinden toplanır. 

Türkiye Büyük JMillet Meclisi yılda en çok beş ay tatil yapabilir. Meclis
ler aynı zamanda tatile girerler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara verme veya tatil sırasında, doğrudan 
doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplan
tıya çağırılır. Meclis Başkanları da, kendi Meclislerini doğrudan doğruya 
veya üyelerinin beşte birinin istemi üzerine toplantıya çağırırlar. 

Meclislerden biri toplantıya çağırılmca, diğeri kendiliğinden 'toplanır. 
Ara verme veya tatil sırasında toplantıya çağırılan Meclisler, önce, bu 

toplantıyı gerektiren konu üzerinde görüşme yaparlar. 

Başkanlık Divanları, 
Divana katılmalarının 

o Meclisteki siyasi 
sağlıyacak şekilde 

MADDE 83. — Meclislerin 
grupların kuvvetleri Ölçüsünde 
kurulur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi Başkanları, kendi (Meclislerince üye 
tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oy ile ikişer yıl için seçilirler; ilk iki 
oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. Meclis Baş
kanlıkları için Meclisteki siyasi gruplar aday gösteremezler. 

Başkanlar ve Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partilerin veya 
grupların Türkiye Büyük MilleieMeclisinin içinde veya dışındaki faaliyetle
rine ve görevlerinin yerine getirilmesini gerektiren haller dışında, Meclis 
tartışmalarına katılamazlar; Başkan oy kullanamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantılarında Başkanlık Di
vanı, Millet Meclisi Başkanlık Divanıdır. 

MADDE 84. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler, çalışma
larını, kendi yaptıkları İçtüzük Ihükümlerine göre yürütürler. 

İçtüzük hükümleri, siyasi grupların, Meclislerin bütün faaliyetlerine, 
kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzenlenir. 

Siyasi gruplar, en azt on üyeden meydana gelir. 
Meclisler, kendi kolluk işlerini, Başkanları eliyle düzenler ve yürütürler. 

MADDE 85. — Her Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (toplanır 
ve Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunlu
ğuyla karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde toplantı yetersayısı, her iki Meclis üye 
tam sayısı toplamının salt çoğunluğudur. 
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e) Görüşmele

rin açıklığı 
ve yayınlan
ması. 

MADDE 86. — Meclis görüşmeleri açıktır İre ilgili Meclisin tutanak der 
gisinde tam olarak yayınlanır. 

Meclisler, îçtüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabi 
lir; bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı ilgili Meclisin kararına bağlıdır. 

Meclislerdeki açık görüşmelerin her türlü vasıta ile yayımı önlenemez. 

III. T. B. M. M. MADDE 87. — Soru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis araş-
nin denetim tırması her iki Meclisin yetkiierindendir. 
yolları. Meclisi araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incele-

a) Genel olarak, meden ibarettir. 

b) Gensoru. MADDE 88. — Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. 
Milletvekillerince veya bir siyasî grupça verilen gensoru önergesinin 

gündeme alınıp İtlmmıyacağı, verilişinden sonraki ilk birleşimde görüşülür. 
Bu. görüşmede, ancak önerge sahibi veya önerge sahiplerinden biri, siyasi grup-

- 1ar adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir Bakan 
konuşabilir. 

Gündeme alma kadarı ile birlikte gensorunun görüşülme günü de belli edi
lir. 

Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararı tarihinden başlıyarak iki 
güç geçmedikçe yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin verecekleri gerekçeli güvensizlik 
önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten son
ra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısı
nın salt çoğunluğuyla olur. 

c) Meclis soruş- MADDE 89. — Her Meclis, Başbakan veya Bakanlar hakkında Meclis 
turması. soruşturması açabilir. Yüce Divana verilme, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. 

C) KANUNLARIN YAPILMAM 

I. Genel kural- MADDE 90. — Kanun teklif etmeye, Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük 
lar. * Millet Meclisi üyeleri yetkilidirler. 

a) Kanun teklif üyeler, kendi tekliflerini her iki Meclisin ilgili komisyonlarında savuna-
etme yetkisi. bilirler. 

b) Kanunların MADDE 91. — Kanun tasarı ve teklifleri önce Millet Meclisinde görü-
görüşülmesi şülür. 
ve kabulü. Millet Meclisinde görüşülüp kabul edilen metin, Cumhuriyet Meclisine gön

derilir. Bu Mecliste görüşülüp kabul edilince kanunlaşır. 
Cumhuriyet Meclisi, kendisine gönderilen metni, Millet Meclisi komis

yonlarında ve genel kurulundaki görüşme süresini aşmıyan bir süre içinde 
karara bağlar; bu süre üç ayı geçemez ve ivedilik hallerinde onbeş günden, 
ivedi olmıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. Bu süreler içinde karara bağ-
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lanmıyaı% metinler, Cumhuriyet Meclisince, Millet Meclisinden gelen şekliyle 
kabul edilmiş sayılır. 

Cumhuriyet Meclisince, tümü üye tam sayısının salt çoğunluğu ile reddedil
miş bir metnin, Millet Meclisince kabulü için, üye tam sayısının salt çoğun
luğunun oyu lâzımdır. Bu halde açık oya başvurulur. 

Cumhuriyet Meclisinin değiştirerek kabul ettiği metinler, Millet Mecli
sinde benimsenmezse, her iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit 
sayıdaki üyelerden kurulu bir Karma Komisyona verilir. Bu komisyonun ha
zırladığı metin Millet Meclisine sunulur. Millet Meclisi, Karma Komisyonca 
veya Cumhuriyet Meclisince veya daha önce kendisince hazırlanmış olan me
tinlerden birini olduğu gibi kabul etmek zorundadır. 

Cumhuriyet Meclisinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmiş 
olan madde değişikliklerinde, Millet Meclisinin kendi ilk metnini benimse
mesi için, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Bu halde açık 
oya başvurulur. 

Cumhuriyet Meclisince üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile reddedi
len bir metnin kanunlaşabilmesi, Millet Meclisi tarafından üye tam sayısının 
üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Bu halde açık oya başvurulur. 

Kanunların MADDE 92. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul 
Cumhurbaş- edilen kanunları on gün içinde yayınlar; uygun bulmadığı kanunu, bir daha 
kanınca ya- görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte, aynı süre içinde 
yınlanması. Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Bütçe kanunları ve Anayasa 

bu hükmün dışındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu 
yine kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayınlanır. 

Bütçenin MADDE 93. — Genel ve katma bütçe taşanları ile millî bütçe tahminlerini 
görüşülmesi gösteren rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu tarafın-
ve kabulü. dan, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bu tasanlar ve rapor, otuz 

milletvekiliyle on Cumhuriyet Meclisi üyesinden kurulu bir Karma Komis
yona verilir. Bu komisyonda siyasi gruplann temsili, Millet Meclisindeki üye 
sayılarının oranına göre olur. 

Karma Komisyonun en çok iki ay içinde kabul edeceği metin, önce Cum
huriyet Meclisinde görüşülür ve en geç bir hafta içinde karara bağlanır. 

Cumhuriyet Meclisince kabul edilen metin en geç bir hafta içinde yeniden 
görüşülmek üzere Karma Komisyona verilir. Karma Komisyonun kabul ettiği 
son metin Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclisler Genel kurullannda, Ba
kanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler, üzerinde 
aynca görüşme yapılmaksızın okunur ve her bütçenin tümü oya konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Karma Komisyonda veya genel 
kurulda, karşılık bir ek gelir göstermeden gider artıncı teklifler yapamazlar; 
belli gelirleri azaltıcı teklifler yapabilmeleri de, başka bir ek gelir kaynağı 
göstermelerine bağlıdır. 
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İkinci Bölüm 

7. Seçimi v§ ta
rafsızlığı. 

II. And içmesi. 

III. Görev ve yet
kileri. 

IV. Sorumsuz
luğu. 

V. Sorumluluğu. 

VI. Cumhurbaş
kanına vekil
lik etme. 

VII. Görevin so
na ermesi ve 
yeni Cumhur
başkanı seçi
mi. 

YÜRÜTME 

A) CUMHURBAŞKANI 

MADDE 94. — Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince, kırk 
yaşını doldurmuş kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının üçte iki çoğun
luğu ile ve gizli oyla yedi yıllık bir süre için seçilir; ilk iki oylamada bu ço
ğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla yetinilir. 

Bir kimse arka arkaya iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. 
Meclisi üyeliği sıfatı sona erer. 

Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği sıfatı sona erer. 

MADDE 95. — Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önünde şöyle and içer: 

«Namusum üzerine söz veririm ki: 
Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin bağımsızlığına ve vatanın 

bütünlüğüne yönelecek her tehlikeye karşı koyacağım; Milletin egemenliğini 
ve Anayasayı sayacağım ve savunacağım; insan haklarına dayanan demok
rasi ve hukuk devleti ilkelerinden ayrılmıyacağım; Türkiye Cumhuriyetinin 
şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üstüme aldığım görevi yerine getirmek 
için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağım.» 

MAJDDE 96. — Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye 
Cumhuriyetini ve Milletin birliğini temsil eder. 

Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder; 
yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini gönderir ve Türkiye'ye 
gönderilen yabancı Devlet temsilcilerini kabul eder; milletlerarası anlaşma
ları onaylar ve yayınlar; sürekli hastalık ,sakatlık ve kocama sebebiyle 
belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir. 

MADDE 97. — Cumhurbaşkanı, görevlariyle ilgili işlemlerinden so
rumlu değildir. 

Cumhurbaşkanının bütün kararları, Başbakan ve ilgili Bakanlarca imza
lanır. Bu kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur. 

MADDE 98. — Cumhurbaşkanı, vatan hainliğinden dolayı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye 
tam sayısının en az üçte ikisinin vereceği kararla suçlandırılır. 

MADDE 99. — Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi 
sebeplerle geçici olarak görevinden aynlması hallerinde, görevine dönmesine 
kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanı makamının 
boşalması halinde de, yenisi seçilinceye kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Cumhurbaşkanlığına vekillik eder. 

MADDE 100. — Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasına onbeş 
gün kalınca veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yeni Cumhurbaşkanım seçer; Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanık de
ğilse, hemen toplantıya çağırılır. 
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B) BAKANLAR KURULU 

II. îşe başlama 
ve güven 
oyu. 

a) Göreve baş
larken güven 
oyu. 

b) Görev sıra
sında güven 
oyu. 

I. Kuruluş. MADDE 101. — Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan kuruludur. 
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ara

sından atanır. 
Bakanlar, milletvekili seçilme yeterliğine sahibolanlar arasından Başba

kanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. 
MADDE 102. — Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Meclislere sunu

lur; Meclisler tatilde ise toplantıya çağırılır. 
Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Baş

bakan veya bir Bakan tarafından Meclislerde okunur ve Millet Meclisinde gü
ven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüşmeler, programın okunmasından 
iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün 
geçtikten sonra oylama yapılır. 

MADDE 103. — Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüş
tükten sonra, Millet Meclisinden güven istiyebilir. 

Güven istemi, Millet Meclisine bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe 
görüşülemez ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçmedikçe oya konula
maz. 

Güven istemi, ancak üye tanı sayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir. 

277. Görev ve si- MADDE 104. — Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakan
ı m sorum- lıklar arasında iş birliğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülme-
luluk. sini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumlu

dur. 
Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 

işlemlerinden sorumludur. 
Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır. 

MADDE 105. — Bakanlıklar, kanunun koyduğu esaslara göre kurulur. 
İzinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer bir Bakan geçici olarak vekillik 

eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi karariyle Yüce Divana verilen bir Bakan, 

bakanlıktan düşer. 
Her hangi bir sebeple boşalan Bakanlığa en geç on beş gün içinde atanma 

yapılır. 

MADDE 108. — Bakanlar Kurulu, kanunların uygulanışını göstermek 
veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak 
şartiyle ve Damştayın mütalâasını alarak, tüzükler çıkarabilir. 

Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayınlanır. 

VI. Millet Mecli- MADDE 107. — Anyasanm 88 nci ve 103 ncü maddeleri uyarınca verilen 
si seçimleri- . güvensizlik oyu sebebiyle, on sekiz aylık bir süre içinde, Bakanlar Kurulu 
nin Cumhur- iki defa düşmüş ve üçüncü defa güvensizlik oyu verilmiş olursa, Başbakan, 
başkanınca Cumhurbaşkanından, Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesini istiyebilir. 
yenilenmesi Cumhurbaşkanı, Meclislerin Başkanlarına danışarak, seçimlerin yenilenmesi-

IV. Bakanlıkla
rın kurulma
sı ve Bakan
lar. 

V. Tüzükler. 
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ne kadar verebilir. Yenilenme kararı Resmî Gazetede yayınlanır ve hemen 
seçime gidilir. 

VII. Seçimlerde MADDE 108. — Millet Meclisi genel seçimlerinden önce Bakanlar çe-
geçici Bakan- kilir ve Başbakan, seçim süresince görev yapmak üzere, geçici bir Bakanlar 
lar Kurulu. Kurulu kurar. Millet Meclisindeki siyasi parti grupları, geçici Bakanlar Ku

rulunda, Millet Meclisindeki oranlarına göre temsil edilirler. 
Geçici Bakanlar Kurulunda temsil edilmek istemiyen veya teklif olunan 

Bakanlığı kabul etmiyen parti gruplarına düşen veya sonradan, çekilme yü
zünden açılan Bakanlıklara, bağımsızlar arasından atanma .yapılır. 

Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna başvurulmaz. 

Millî savun- ' MADDE 109. — Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mâ
ma. nevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 
Başkomutan- Silâhlı Kuvvetlerin komutası, barışta Genelkurmay Başkanına, savaşta 
hk ve Genel- Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanacak kimseye 
kurmay Baş- verilir. 
kanlığı. Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa bağlıdır; görev ve yetkileri kanun

la gösterilir. 

b) Millî Savun- MADDE 110. — Millî Savunma Yüksek Kurulu, kanunun gösterdiği 
ma Yüksek Bakanlar ile Genelkurmay Başkanından kuruludur. 
Kurulu. Millî Savunma Yüksek Kuruluna Cumhurbaşkanı başkanlık eder; bulun

madığı zaman, bu görevi Başbakan yapar. 
Millî Savunma Yüksek Kurulu, savunma ile ilgili kararların alınmasın

da ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli temel 
görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir. 

VIII. 

a) 

C) ÎDARE 

I. İdarenin MADDE 111. — İdarenin kuruluş ve .görevleri merkezden yönetim ve 
esasları. yerinden yönetim esaslarına dayanır. 

a) İdarenin bü- İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. 
tünlüğü ve Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye 
kamu tüzel dayanılarak kurulur. 
kişiliği. 

b) Yönetmelik- MADDE 112. — Bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanları-
ler- m ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 

bunlara aykırı olmamak şartiyle, yönetmelikler çıkarabilirler. Yönetmelik
ler Resmî Gazete ile yayınlanır. 

MADDE 113. — İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, her hangi bir halde, 
yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz. 

İdarenin işlemlerinden dolayı yargı merciine başvurma süresi, yazılı bil
dirim tarihinden başlar. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. 

İdarenin hu- MADDE 114. — Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğraf-
ruluşu. ya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ille-
Merkezî re; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. 
idare. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 

c) Yargı deneti
m i . 

II. 

a) 
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b) Mahallî 
idareler. 

777. Memurlarla 
ilgili hüküm
ler. 

a) Genel kural. 

b) Memur temi
natı. 

c) Memurların 
siyasî partile
re girmemesi. 

IV. özerk kuru
luşlar. 

a) üniversiteler. 

b) Radyo ve te
levizyonun 
idaresi ve 
haber ajans
ları. 

Kamu hizmetlerinin görüşülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan çevrede, 
bu hizmetler için, yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir. 

MADDE 115. — Mahallî idareler, il, şehir, kasaba veya köy halkının 
müşterek mahallî ihtiyaçlarını karşılıyan ve organları halk tarafından seçi
len kamu tüzel kişileridir. 

Mahallî idarelerin seçimleri, kanunun gösterdiği zamanlarda ve 53 ncü 
maddede yazılı esaslara göre yapılır. 

Merkezi idare, mahallî idarelerin seçilmiş organlarını, bir yargı merciinin 
kararma dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaştıra
maz. 

Mahallî idarelerin kuruluşları kendi aralarında birlik kurmaları, görev
leri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve 
ilgileri kanunla düzenlenir. 

MADDE 116. — Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 
esaslarına göre-yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektir
diği asli ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yüküm
leri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 

MADDE 117. — Memurlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek teşek 
külleri mensupları hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnado-
lunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunması 
nm istenmesi ve savunma için belli bir süre tanınması şarttır. 

Bu esaslara uyulmadıkça disiplin cezası verilemez. 
Disiplin kararları, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz. 

MADDE 118. — Memurlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim 
ve denetim organlarında bulunanlar, siyasi partilere üye olamazlar. Görev
lerini yerine getirirken, vatandaşlar arasında, siyasi kanaatlerinden dolayı 
her hangi bir ayırım yapamazlar. Bu esasa aykırı hareketleri mahkeme 
hükmiyle sabit olanlar, kamu hizmetinden temelli çıkarılır. 

MADDE 119. — Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. 
Üniversiteler, bilimsel ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir ve yet
kili öğretim üyelerince seçilen organları eliyle yönetilir. Bu organlar, Üni
versite dışındaki makamlarca görevlerinden uzaklaştınlamaz. 

Üniversite öğretim üyeleri, bir kadronun kaldırılması sebebine dayansa 
bile, aylıklarmcJan yoksun kılınamaz. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, bilimsel araştırma ve yayım
larında serbesttir. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, oranları ve bunların görev ve yet
kileri, öğretim ve araştırma görevlerinin Üniversite organlarınca denetlen
mesi, bu esaslara göre kanunla düzenlenir. 

Siyasi partilere üye olma yasağı, Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcı
ları hakkında uygulanmaz. 

MADDE 120. — Radyo ve televizyon istasyonlarının idaresi, özerk ka
mu tüzel kişiliği halinde, kanunla düzenlenir. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, tarafsızlık esaslarına göre 
yapılır. 
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V. Kamu kuru
mu niteliğin
deki meslek 
kuruluşları. 

VI. Olağanüstü 
yönetim usul
leri. 

a) Olağanüstü 
durum. 

b) Sıkıyönetim. 

VII. Kanunsuz 
emir. 

Radyo ve televizyon idaresi, kültür ve eğitime yardımcılık görevinin ge
rektirdiği yetkilere sahip kılınır. 

Devlet tarafından kurulan veya Devletten malî yardım alan haber ajans
larının tarafsızlığı esastır. 

MADDE 121. — Kamu kurumu niteliğindeki meslek ve kuruluşları, ka
nunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri 
arasından seçilir. 

îdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici 
veya sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz. 

MADDE 122. — iktisadi buhran veya genel âfetlerin doğurduğu olağan
üstü hallerde, Devlet, kanunla açıkça belirtilen esas ve usullere göre, özel mül
kiyette bulunan mallardan faydalanmaya veya başkalarını faydalandırmaya, 
geçici olarak özel teşebbüsleri işletmeye ve kişileri, çalışabilecekleri alanlarda 
çalıştırmaya ''yetkilidir. 

MADDE 123. — Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöster-
mesi, ayaklanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 
bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belirtilerin meydana çıkması sebebiyle, 
Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla 
bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu hemen, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar. Meclisler toplanık değilse, hemen 
toplantıya çağırılır. 

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Meclis, gerekli gördüğü zaman, 
sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi tamamiyle de kaldırabilir. Bu karar
lar, Meclislerin birleşik toplantısında alınır. 

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, kanunla gösterilen temel 
hak ve hürriyetler, kayıtlanabilir veya bunların kullanılması durdurulabilir. 

MADDE 124. — Kamu hizmetlerinde her hangi bir sıfat ve suretle çalış
makta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Ana
yasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri ve
rene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, 
emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Askerî hiz
metlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korun
ması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır. 

D) İKTİSADİ VE MALÎ HÜKÜMLER 

I. Bütçe. MADDE 125. — Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu 
özel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. 

Kanun, kalkınma plânlariyle ilgili yatırımlar için özel süre ve usuller ko
yabilir. 

Genel ve katma bütçelerle millî bütçenin nasıl yapılacağı kanunla göste
rilir. Bütçe Kanununa malî hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 

II. Sayıştay. MADDE 126. — Sayıştay, genel ve katma bütçelerin uygulanmasını Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle görevlidir. 
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/ / / . Kesin hesap
lar. 

IV. Kalkınma. 
a) Plânlama. 

b) Özel teşebbü
se katılma. 

c) Tabiî servet 
kaynakları
nın aranması 
ve işletilmesi. 

d) Ormanların 
korunması ve 
geliştirilmesi. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, 
atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, 
Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. 

MADDE 127. — Kesin Hesap Kanunu tasarıları ile millî bütçe tahmin
lerinin gerçekleşmiş tutarlarını gösteren hesaplar, kanunda daha kısa bir sü
re kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlıyarak en geç 
ikinci yılın Kasım ayı başına kadar, Bakanlar Kurulunca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu 
Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak en geç altı ay için
de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. 

1&ADDE 128. — İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. 
plân, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kabul edilen bir kanunla yürürlüğe konulur. 

Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilirr 
Plân Kanununun hazırlanmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesin

de gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlen
mesini sağlıyacak tedbirler, özel kanununda; tasarının Meclislerce görüşül
mesinde ve kabulünde uygulanacak usuller, Meclislerin İçtüzüklerinde gös
terilir. 

MADDE 129. — İdare, kanunlarda gösterilen haillerde ve oranlarda 
özel sermayelerle birleşerek teşebbüsler kurabilir veya kurulmuş teşebüslere 
katılabilir. Bu gibi teşebbüslerin yönetim ve denetimi kanunla düzenlenir. 

MADDE 130. — Tabiî servet kaynaklarının aranması ve işletilmesi 
Devlete aittir. Bu gibi arama ve işletmelerin özel teşebbüsle birleşmek sure
tiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması kanunun açık iz
nine bağlıdır. 

MADDE İSİ. — Devlet, ormanların korunması ve ormanlık sahaların 
çoğaltılması için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanla
rın gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet or
manlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu 
ormanlar, süre aşımıyla edinilemez ve ;kamu yaran dışında irtifak hakkına 
konu olamaz. 

Ormanlara .zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme .müsaade edilemez. 
Ormanlar içinde ve hemen yakınında oturan ha|km kalkındırılması ve 

ormanı koruma bakımından gerekirse, başka yere ^yerleştirilmesi kanunla 
düzenlenir. 

Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde tarım 
yapılamaz. 

Orman suçlan için genel af çıkanlamaz; ormanlann tahribine yol açacak 
siyasi hiçbir propaganda yapılamaz. 

( S. Sayısı : 35 ) 
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/. Mahkemelerin 
bağımsızlığı. 

II. Hâkimlik 
teminatı. 

Üçüncü Bölüm 

YAEGI 

A) GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 132. — Hâkimler görecvlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, ka
nuna-, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; 
tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama meclislerinde soru sorulamaz, 
görüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yü
rütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu or
ganlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez. 

MADDE 133. — Hâkimler azlolunamaz. Kendileri istemedikçe, Anayasa
da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadro
nun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylıklarından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar
la görevini sağlık bakımından yerine getiremiyeceği kesin olarak anlaşılan
lar ve meslekte kalmalarının caiz olmadığına karar verilenler hakkında ka
nundaki istisnalar saklıdır. 

MADDE 134. — Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, 
meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sürekli 
olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin 
cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma yapılmasına 
ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suç
luluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı 
esasına göre, kanunla düzenlenir. 

Hâkimlerin aylık ve ödenekleri, adalet işlerinin özelliği ve önemi gezeti-
lerek, kanunla tesbit edilir. 

Hâkimler altmış beş yaşma kadar hizmet görürler. 

IV. Duruşmanın MADDE 135. — Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmalar-
açık ve ka- dan bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın 
rarların ge- veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verile-
rekçeli ol- bilir. 
mas'L Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. 

Bütün mahkemelerin kararlan gerekçeli olarak yazılır. 

V. Mahkemelerin MADDE 136. — Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
kuruluşu. yargılama usulleri kanunla düzenlenir. 

VI. Savcılık. MADDE 137. — Kanun, savcıların özlük işlerinde ve görevlerini yapma
larında teminat sağlayıcı hükümler koyar. 

Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanunsözcüsü ve Askerî Yargıtay Başsavcısı, 
yüksek mahkemeler hâkimleri hakkındaki hükümlere tâbidir. 

/ / / . Hâkimlik 
mesleki. 

VII. Adlî zabıta. MADDE 138. — Adlî zabıta, doğrudan doğruya adalet mercilerinin em
rindedir. 

( S. Sayısı : 35 ) 
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VIII. Askerî yargı. MADDE 139. — Askerî mahkemeler, asker kişilerin askerî olan suçla-

riyle, bunların asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut asker
lik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak istedikleri suçlara ait dâvalara bak
makla görevlidirler. 

Askerî mahkemeler, asker olmıyan kişileri, ancak özel kanunda belirti
len askerî suçlarından dolayı yargılarlar. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlar ve 
hangi işler bakımından yetkili olduğu kanunla gösterilir. 

Askerî mahkemelerde, üyelerin tamamının hâkimlik niteliğine sahip bu
lunması asıldır. Herhalde, bu mahkemelerde, üyelerin çoğunluğunun hâkim 
lik niteliğine sahibolması şarttır. 

Askerî mahkemelerin kuruluşu, işleyişi, hâkimlerinin özlük işleri, mah
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre, kanunla düzen
lenir. 

B) YÜKSEK MAHKEMELER 

I. Yargıtay. 

II. Danıştay. 

III. Askerî Yar
gıtay. 

MADDE 140. — Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hü
kümlerin son* inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da ilk ve 
son derece mahkemesi olarak bakar. 

Yargıtay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Hâkimler 
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üyelerinin ve diğer mensupları
nın nitelikleri kanunla düzenlenir. 

MADDE 141. — Danıştay, kanunların başka idari yargı mercilerine bı
rakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece mahkemesi sıfa-
tiyle, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Ku
rulunca gönderilen kanun ve tüzük taşanları hakkında düşüncesini bildir
mek, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve kanunda gösterilen 
diğer işleri yapmakla görevlidir: 

Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanım sözcüsü ve kanun sözcüleri, ka
nunda gösterilen niteliklere sahip kimseler arasından, Anayasa Mahkemesinin 
asıl ve yedek üyelerinden meydana gelen kurulca gizli oyla ve üçte iki ço
ğunlukla seçilir. İlk iki oylamada çoğunluk sağlanamazsa, salt çoğunlukla 
yetinilir. 

Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanım sözcüsü ve kanun sözcülerinin 
seçimlerinde Bakanlar Kurulu ile Danıştay genel kurulunca ayrı ayn, boş 
yer sayısı kadar aday gösterilir. 

Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının nitelikle
riyle atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerleme
leri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulan
ması, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine göre, kanunla düzenlenir. 

MADDE 142. — Askerî Yargıtay, askerî mahkemelerce verilen karar 
ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, kanunla gösterilen askerî iş
lere ait belli dâvalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleriyle Başsavcısı, hâkimlik niteliğine sahip, kırk yaşı
nı bitirmiş ve en az on beş yıl askerî hâkimlik veya askerî savcılık yapmış kim
seler arasından, Askerî Yargıtay genel kurulunun üye tam sayısının salt ço-
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Uyuşmazlık 
Mahkemesi. 

ğunluğuyla boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhur
başkanınca seçilir. 

Askerî Yargıtay, Başkanlarını kendi üyeleri arasından seçer. 
Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, üyeler hakkında

ki disiplin işlen, mahkemelerin bağımsızlığı esaslarına göre, kanunla dü 
şenlenir. 

MADDE 143. — Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idari ve askerî yargı mer
cileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümleme
ye yetkilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mah
kemenin başkanlığını, Anayasa Mahkemesince kendi asıl veya yedek üyeleri 
arasından görevlendirilen bir üye yapar. 

C) YÜKSEK HÂKİMLER KURULU 

KıınÜMg. MADDE 144. — Yüksek Hâkimler Kurulu, on sekiz asil ve beş yedek 
üyeden kuruludur. Bu üyelerden altısı Yargıtay Genel Kurulunca, altısı birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerce ve kendi aralarından gizli oyla seçilir. Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Meclisi, yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara 
üye olmak şartlarını kazanmış kimseler arasından gizli oyla ve üye tam sayı
larının salt çoğunluğu ile üçer üye seçerler. Bu usulle Yargıtay Genel Kuru
lunca iki, birinci sınıf a ayrılmış hâkimler ile Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Meclisi tarafından birer yedek üye seçilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kendi için
den başkanını seçer. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Her iki yıl
da yarısının seçimi yenilenir. Hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan üyeler 
ardı ardına iki süre seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri süresince başka bir iş ve görev 
alamazlar. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşu, çalışma usulleri, bölümleri ve bu 
bölümlerin görevleriyle toplantı ve karar yetersayıları, Başkan ve üyelerinin 
aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir. 

Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına katılabilir; oyla
maya katılamaz. 

Görev ve MADDE 145. — Hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar verme 
yetkileri. yetkisi Yüksek Hâkimler Kurulunundur. 

Bir hâkimin, her ne sebeple olursa olsun, meslekten çıkarılması hakkın
daki karar, genel kurulun üçte iki çoğunluğuyla alınır. 

Adalet Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, bir hâkim hakkında disiplin 
kovuşturması açılması için Yüksek Hâkimler Kuruluna başvurabilir. 

Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin 
yargı çevresinin değiştirilmesi, Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun görmesi
ne bağlıdır. 

Hâkimlerin denetimi, belli konular için Yüksek Hâkimler Kurulunca gö
revlendirilecek üst derecedeki hâkimler eliyle yapılır. 
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D) ANAYASA MAHKEMESİ 

I. Kuruluş. 
a) Üyelerin 

seçimi. 

b) Üyeliğin so
na ermesi. 

II. Görev ve 
yetkileri. 

III. Yargılama ve 
çalışma 
usulü. 

MADDE 146. — Anayasa Mahkemesi, on beş asıl ve beş yedek üyeden 
kuruludur. Asıl üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay genel kurullarınca 
kendi başkan ve üyeleriyle Başsavcı ve Başkanunsözcüsü arasından üye tam 
sayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye, Sayıştay genel 
kurulunca kendi Başkan ve üyeleri arasından aynı usûlle seçilir. Millet Mec
lisi üç, Cumhuriyet Meclisi iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da iki üye se
çilir. Cumhurbaşkanı, bu üyelerden birini, Askerî Yargıtay genel kurulunun 
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla göstereceği üç aday arasın
dan seçer. 

Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dı
şından, üye tam sayılarının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla yaparlar. İlk 
iki oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, salt (çoğunlukla yetinilir. 

Yasama Meclislerince seçilecek üyelerden birer kişinin, Üniversitelerin 
hukuk, iktisat ve siyasal bilimler ögTenim üyelerinin birlikte toplanarak, açık 
üyeliklerin üç katı tutarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından 
olması gereklidir. 

Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye olabilmek için, kırk yaşını dol
durmuş bulunmak, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay veya Sayıştayda 
Başkanlık, üyelik, Başsavcılık, Başkanunsözcülüğü veya Üniversitelerde hu
kuk, iktisat ve siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğretim üyeliği veya 
on yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. 

Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danıştay ile Yasama Meclislerinin 
her biri birer yedek üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asılların 
seçimindeki usûl uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel hiçbir görev alamazlar. 

MADDE 147. — Anayasa Mahkemesi üyeleri yetmiş yaşında emekliye 
ayrılırlar. 

Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılma
yı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi veya görevini sağlık bakımın
dan yerine getiremiyeceğinin kesin olarak anlaşılması hallerinde, Anayasa 
Mahkemesi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

MADDE 148. — Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler. 

Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Satıştay Başkan ve üyelerini; Cum
huriyet Başsavcısını, Başkanunsözcüsünü ve kendi üyelerini görevleriyle il
gili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa ile verilen 
diğer görevleri yerine getirir. 

Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiyle yargılanmasında savcılık gö
revini Cumhuriyet Başsavcısı yapar. 

MADDE 149. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve • yargılama usûl-
leri kanunla; Mahkemenin çalışma tarzı ve üyeleri arasındaki işbölümü ken
di yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâvalar dışındaki işle
ri, dosya üzerinde inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözcü açıklama-
larını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 
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MADDE 150. — Cumhurbaşkanı; son milletvekili genel seçimlerinde mu

teber oy sayısının en az yüzde onunu alan veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde temsilci bulunan siyasi partiler veya bunların Meclis grupları; Yasa
ma Meclislerinden birinin üye tam sayısının en az altıda biri tutarındaki 
üyeleri; kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve Üniversiteler, kanunların 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin veya bunların belirli mad
de ve hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasiyle, Anayasa Mahkemesinde 
doğrudan doğruya iptal dâvası, açabilirler. 

MADDE 151. — Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası 
açma hakkı, ipttali istenen kanunun veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayın
lanmasından başlıyarak doksan gün sonra düşer. 

MADDE 152. — Bir dâvaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir 
kanunun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin 
ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına vanrsa, Anayasa Mah
kemesinin bu konuda vereceği karara kadar dâvayı geri bırakır. 

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse, bu iddia, temyiz 
merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere üç ay içinde 
kararını verir. 

Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını, 
kendi kanısına göre çözümlüyerek dâvayı yürütür. Ancak, Anayasa Mahke
mesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahke
meler buna uymak zorundadır. 

MADDE 153. — Anayasa Mahkemesinin kararlan kesindir. 
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykın olduğundan iptaline karar ve

rilen kanun veya İçtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, karar tarihin
de yürürlükten kalkar. Gereken hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmü
nün yürürlüğe gireceği tarihi aynca kararlaştırabilir. Bu tarih, karann ve
rildiği günden başlıyarak altı ayı geçemez. 

İptal kararı geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden gelen Anayasaya aykınlık id-

dialan üzerine verdiği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız taraflan bağlayıcı 
olacağına da karar verebilir. 

Anayasa Mahkemesi kararlan, Resmî Gazetede hemen yayınlanır ve Dev
letin yasama, yürütme ve yargı organlannı, idare makamlarını, gerçek ve 
tüzel kişileri bağlar. 

/. Devrim ka
nunlarının 
korunması. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
EK HÜKÜMLER 

EK MADDE 1. — Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi 
ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda 
gösterilen Devrim kanunlannm, bu Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği ta
rihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka iktisası hakkında Kanun; 
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3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayüı Tekke ve Zaviyelerle Türbele

rin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına dair 
Kanun; 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul 
edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair me
deni nikâh esası ile aynı Kanunun 1İ0 ncu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayüı Beynelmilel Erkamın kabulü hak
kında Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harfleri Kanunu; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap 

ve Unvanların kaldırıldığına dair Kanun; 
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemiye-

ceğine dair Kanun, 

EK MADDE 2. — Genel idare içinde yer alan Diyanet îşleri Başkanlığı 
özel kanununda gösteriden görevleri yerine getirir. 

BEŞÎNCÎ KISIM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Anayasaya göre kurulan Millet Meclisiyle 
Cumhuriyet Meclisinin seçimleri aynı günde yapılır. 

Seçim sonucunun Yüksek Seçim Kurulunca ilânını takibeden beşinci gün, 
her iki Meclis kendiliğinden, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bina
sında birlikte toplanır. Bu toplantıya, en yaşlı milletvekili başkanlık eder. 
Bu toplantıda, önce Cumhuriyet Meclisi üyeleri ve sonra milletvekilleri and 
içerler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Anayasaya göre kurulacak Cumhuriyet Mec
lisinin ilk genel seçimleri, genel oyla seçilecek olan bütün üyelikler için 
yapılır. 

Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanınca seçilmesi gereken on üyenin seçi
minden önce hukuki varlık kazanır. Cumhurbaşkanı, bu üyeleri, kendi seçi
minden başlıyarak bir ay içinde seçer. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Meclisinin toplantı ve ça
lışmaları için, kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 27 Ekim tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğü hükümleri uygu
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin toplanmasiyle, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa ve 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunla 13 Aralık 
1960 tarihli ve 157 sayılı Kanuna göre kurulan Kurucu Meclisin, Milli Birlik 
Komitesinin ve Temsilciler Meclisinin hukuki varlıkları sona erer ve bunlar 
kendiliğinden dağılmış olurlar. 
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GEÇÎCÎ MADDE 5. — 13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 

altında imzaları bulunan Millî Birlik Komitesi Başkanı ve üyeleri, yaş kaydı 
gözetilmeksizin, Cumhuriyet Meclisinin tabiî üyesidirler. 

Bu tabiî üyeler, Cumhuriyet Meclisinin diğer üyelerinin tâbi oldukları hü
kümlere tabidirler. Ancak, haklarında, bu Anayasanın 72 nci maddesinin 
1 inci ve 2 nci fıkralarının ve 11 inci geçici maddesinin 1 inci fıkrası hüküm
leri uygulanmaz. Bu tabiî üyelerden bir siyasi partiye girenlerin tabiî üyelik 
sıfatı, partiye girişinden sonraki ilk Cumhuriyet Meclisi üyeliği seçimi tari
hinde sona erer. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin and 
içtikleri toplantının ertesi günü, Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. 

Cumhurbaşkanının seçilmesiyle, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanun
la kabul edilmiş olan Devlet Başkanının görevi kendiliğinden sona erer. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu Anayasanın 101 inci maddesine göre yeni Ba
kanlar Kurulu kurulunca, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanuna göre 
kurulan ve iş başında olan Bakanlar Kurulunun görevi kendiliğinden sona 
erer. 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu Anayasa ile kabul edilmiş olan organ, ku
rum ve kurulların kuruluş ve işleyişleriyle ilgili kanunlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin ilk toplantısından başlıyarak en geç altı ay içinde ve bu 
Anayasa ile konulması emredilen diğer kanunlar da en geç iki yıl içinde 
çıkarılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Bu Anayasaya göre kurulacak organ, kurum 
ve kurullar, kuruluş kanunları yürürlüğe konularak görevlerine başlayınca
ya kadar, bu konularda yürürlükteki hükümlerin uygulanmasına devam olu
nur. 

GEÇÎCÎ MADDE 10. — Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının 
Resmî Gazeteyle yayınlanmasından önce, mahkemelerde kanunların Ana
yasaya aykırılığı iddiası ileri sürülemez ve mahkemelerce de kanunların Ana
yasaya aykırılığına dayanılarak karar verilemez. 

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığı tarihte yürürlükte olan her han-
gibir kanun hakkında, bu Anayasaya aykırılığı iddiasiyle iptal dâvası açılabi
lir. Bu halde iptal dâvası açma hakkı, Anayasa Mahkemesinin görevine başla
dığının Resmî Gazeteyle yayınlandığı tarihten itibaren doksan gün sonra dü
şer. f 

GEÇÎCÎ MADDE 11. — Cumhuriyet Meclisinin genel oyla seçilen üye
lerinin, yenilenmesi hakkındaki 72 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmünün 
uygulanmasını sağlamak maksadıyla, bunların seçiminden iki yıl sonra yapı
lacak seçimlerle yenilenecek olanları tesbit etmek üzere, bu seciden iki ay 
önce adçekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak seçimle yenilenecek olan 
üyelerin tesbiti için, ayni esasa uyularak adçekilir; ancak, ikinci yıl sonunda 
seçilmiş olan üyeler, bu adçekmeye girmez. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı hakkında adçekme işlemi uygulanmaz. 

( S. Sayısı : 35 ) 
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ALTINCI KISIM 
SON HÜKÜMLER 

I. Anayasanın MADDE 154. — Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Mec-
değiştirilmesi, İisi üye tam sayısının en*az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ivedilikle görüşülemez. De
ğiştirme teklifinin kabulü, Meclislerin ayrı ayrı tam sayılarının üçte iki 
çoğunluğunun oyuyla mümkündür. 

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü 
1 nci fıkradaki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkın
daki hükümlere tâbidir. 

II. Kenar baş
lıklar. 

MADDE 155. — Bu Anayasadaki madde kenar başlıkları, sadece ilgili 
olduklan maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralanma ve bağlan
tıyı gösterir. Bu başlıklar Anayasa metninden sayılmaz. 

III. Anayasanın MADDE 156. — Bu Anayasa, halkoyuna sunulup kabul edilince, Tür-
yürürlüğe kiye Cumhuriyetinin Anayasası olur ve hükümleri, geçici maddelerde belirti-
ffirmesi. len esaslar dâhilinde yürürlüğe girer. 

9 Mart 1961 

T. 0. Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu 

Başkan Başjkanveki'li Sözcü Sözcü 

Enver Ziya Karal 

Sözcü 

Emin Paksüt 

Kâtip 

Muammer Aksoy 

Üye 

Turan Güneş 

• Üye 

Tarık Zafer Tunaya Coşkun Kırca 

Üye Üye 

Sadık Aldoğan 

Üye 

Nureddin Ardıçoğlu 

Üye 

Âmil Artus 

Üye 

Doğan Avcıoğlu 

Üye 

Hazım Dağlı 

Üye 

Münci Kapani 

Üye 

Muin Küley Ragıp Sarıca Bahri Savcı Celâl Sait Siren 
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Üye Üye Üye Üye 

Mümtaz Soysal Cafer Tüzel Hıfzı Veldet Velİdedecğlu Abdülhdk Kemal Yörük 

(Anayasa tasarasiyla ilgi
li bütün çalışmalara katıl
dığı halde, ölümü dolayı-
siyle imzada bulunamadı.) 

ı •— ıı ^m> <ı 
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Temsilciler Meclisi S. S A Y I S I : 35 e ek 

Anayasa Komisyonu raporu ve tasarısı düzeltme cetveli 

— Gerekçenin birinci sayfasındaki takdim yazısının 4 ncü satırında/ki «sonunda» kelimesin
den sonra «Tasarıyı,» (kelimesi yer alacaktır. 

— Aynı sayfada Genel Gerekçenin ilk satınndaki «Mmyetsever Türk halkının tasvibine» 
kelimeleri çılkarîlacaktır. 

— Gerekçenin 2 nci sayfasının 30 ncu satırındaki «çoğunluğu» kelimesi «çoğunluikj» olarak 
okunacaktır. 

— Gereikçenin 3 ncü sayfasının 17 nci satırın daki «toplum» kelimesi «toplumun» olarak oku
nacaktır. 

—• Aynı sayfanın 20 nci satırındaki «Milletçe» ve «meşrut» kelimeleri arasındaki «bîr» keli
mesi çıkarılacaktır. 

— Gerekçenin 4 ncü sayfasının 6 nci satırındaki «7» rakamı «10» olacaktır. 
— Aynı sayfanın 14 ncü satırındaki «iradesidir.p» 'kelimesi «ifadesidir.» olarak okunacaktır. 
—• Aynı sayfanın 30 ncu satınndaki «de» kelimesi çıkarılacaktır. 
—• Aynı sayfanın 37 nci satınndaki «Kanununun» kelimesi «Kanunu» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 5 nci sayfanın 11 nci satınndaki «sistemin?» (kelimesi «sistemle» olarak okuna

caktır. 
—• Aynı sayfanın 21 nci satınndaki « (mukaddes olmayan) ı» ibaresi « (müştak olmayan) » ola-

raik okunacaktır. 
— Gerekçenin 6 nci sayfasının 11 nci satınndaki «defi» kelimesi «itiraz» olacaktır. 
-—Aynı sayfanın 20 nci satırındaki «üs,» kelimesi «üç» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 38 nci satırının başındaki «ve» kelimesi çıkarılacaktır. 
—. Aynı sayfanın 42 nci satımı başındaki «leceğini» ibaresi «leceğine*» olarak okunacaktır. 
—. Aynı satırdaki «sınırlamanın» kelimesi «sınırlama» olarak okunacaktır. 
—• Gerekçenin 7 nci sayfasının 6 nci satınndaki «müesseler» ibaresi «müesseseler» olarak oku

nacaktır. 
— Aynı sayfanın 23 satırındaki «Tasan» kelimesi «Tasarının» olarak okunacaktır. 
—• Aynı sayfanın 26 nci satırındaki «haklı»kelimesi «hakkı» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 43 ncü satınndaki «gibi» kelimesi «ve» olacaktır. 
—. Gerekçenin 8 nci sayfasının 14 ncü satırındaki «masını» ibaresi «iması» olarak okunacaktır. 
—- Aynı satırdaki «sağlamak istemiştir» ibaresi «sağlanmak istenmişti-rp olarak okunacaktır. 
—• Gereikçenin 9 ncu sayfasının 22 nci satırındaki «kapsar» kelimesi «kapsarsa» olarak oku

nacaktır. 
—• Aynı sayfanın 26 nci satırındaki «totariter» ibaresi «totaliter» olarak okunacaktır. 
—. Gerekçenin 11 nci sayfasının 14 ncü satırındaki «derive» kelimesi «Derive,» olarak okuna-

calktır. 
— Aynı' sayfanın 30 ncu satınndaki «Milletine» kelimesi «Milletij» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 12 nci sayfasının 2 nci satırındaki «HAKLAR» kelimesi «HAK» olarak okuna

caktır. ' . • ' 
—• Aynı sayfanın 20 nci satırındaki «yaşamış» 'kelimesi «yaşanmış» olara'k okunacaktır. 
— Gerekçenin 13 ncü sayfasının 36 nci satınndaki «....» boş yerin içine «68» rakamı konacaktır, 
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— Aynı sayfanın 44 ncü satırındaki «....» boş yerin içine «tasarının 11 nci» ibaresi konacaktır. 
— Gerekçenin 14 ncü sayfasının 15 nci satırındaki «yoldu» kelimesi «yoldur» olarak okunacak

tı?. -
— Aynı sayfanın 25 ve 26 nci satırlarmdaki «mâsun» kelimesi «masun» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 15 nci sayfasının 8 nci satırındaki «asil» kelimesi «asıl» olarak okunacaktır. 
—• Gerekçenin 16 nci sayfasının* 13 ncü satırındaki «masum» kelimesi «masun» olarak okuna

caktır. 
— Aynı sayfanın 36 nci satırındaki «yaşamış» kelimesi «yaşanmış» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 17 nci sayfasının 5 nci satırındaki «sübyan» kelimesi «sıbyan» olarak okuna

caktır. 
— Aynı sayfanın 14 ncü satırındaki « » boş yerin içine «bu maddeler» ibaresi konacaktır. 
—• Aynı sayfanın 29 ncu satırındaki «fıkradaki» kelimesi «fıkrada» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 36 nci satırındaki «kanunu» kelimesi «kanun» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 18 nci sayfasının 6 nci satırındaki «formül uygun olan» ibaresf «formüle uy

gun olarak» şeklinde okunacaktır. • -. . , 
— Aynı sayfanın sondan 6 nci satırındaki «22. fıkranın» ibaresi «22 nci maddenin» olarak oku

nacaktır. 
— Gerekçenin 19 ncu sayfasının 26 nci satırındaki «kişi» kelimesi «kişisi» olarak okunacaktır. 
—• Gerekçenin 20 nci sayfasının 6 nci satırındaki «ahdî» kelimesi «tahdidi» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 21 nci sayfasının 16 nci satırındaki «ki,» ve «kimsenin» kelimelerinin arasına 

«bir» kelimesi konacaktır. 
— Aynı sayfanın 31 nci satırındaki «HAKLAR» kelimesi «HAK» olarak okunacaktır. 
—^Gerekçenin 22 nci sayfasının 23, 24 ve 25 nci satırları şöyle olacaktır : «1 nci ve 2 nci fık

ralardaki hükümler birbirini tamamlamakta ve bu sınırlamanın, totaliter rejimlerde olduğu gibi 
kollektif bir iktisadi nizam tesis etmek maksadını değil, sadece çiftçiyi toprak sahibi yapmak ga
yesini hedef tuttuğunu belirtmektedir.» 

Aynı sayfanın 32 nci satırındaki «(Ragıp)» kelimesi çıkarılacaktır. 
Gerekçenin 23 ncü sayfasının 9 ncu satırındaki «hizmrtı» kelimesi ile «niteliği» kelimesinin ara-

sına «veya tekel» kelimeleri girecektir. 
— Aynı sayfanın 14 ncü satırındaki «Anayasamıza» kelimesi «Anayasamızın» olarak okunacak

tır. 
— Gerekçenin 24 ncü sayfasının 27 nci satırındaki «prensibi» kelimesi «prensibini» olarak oku

nacaktır. 
—• Aynı satırdaki «birini» ve «koymaktadır» kelimeleri arasına «ortaya» kelimesi. girecektir. 
— Gerekçenin 25 nci sayfasının sondan 9 ncu satırındaki «imtiyazı» kelimesi «imtiyaz» olarak 

okunacaktır. * 
— Aynı sayfanın sondan 11 nci satırındaki «evlâtlarının» ibaresi «evlâdının» olarak okunacak

tır. 
,—• Gerekçenin 26 nci sayfasının sondan 9 nen satırındaki «ra» ibaresi «radaki» olarak okuL.•; 

çaktır. 
—• Gerekçenin 27 nci sayfasının sondan 11 nci satırındaki «hizmetlerin» kelimesi «hizmetle 

rine» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 28 nci sayfasının 8 nci satırındaki «dilekçe,» ve «birçok» kelimelerinin arasıtıa 

«hakkı,» kelimesi girecektir. 
— Aynı sayfanın 14 ncü satırındaki «TEŞKİLÂTI» kelimesi yerine «TEMEL KURULUŞU» 

kelimeleri girecektir, 
— Gerekçenin 29 ncu sayfasının 29 ncu satırındaki «da» kelimesi çıkarılacaktır. 
— Aynı sayfanın sondan 4 ncü satırındaki «bağlamakta» kelimesi «bağlamakla» şeklinde oku

nacaktır, 

( S. Sayısı: 35 e ek ) 



— 3 — 
— Gerekçenin 30 ncu sayfasının 7 nci satırındaki «alması» ve «doktrinde» kelimelerinin ara

sına «ve» kelimesi girecektir. 
— Aynı sayfanın 15 nci satırındaki «kanunların» kelimesi «konuların» ve aynı satırdaki 

«kanunları» kelmesi «konulan» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 18 nci satırındaki «tarizlerine» kelimesi «tasvibine» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 22 nci satırındaki «satın» kelimesi «satış» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 23 ncü satırındaki «anlaşmaları» kelimesi «anlaşmaların» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 24 ncü satırındaki «vermekte» kelimesi «vermektedir» ve «bunların» keli

mesi «bunlar» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 26 ncı satırındaki «Exicutive» kelimesi «executive» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 39 ncu satırındaki «olmayanları» kelimesi «olmayanların» olarak okunacaktır. 
—'.Aynı sayfanın 40 ncı satırındaki «Aksine» ve «özel» kelimelerinin arasına, «fıkra» kelimesi 

girecektir. 
— Aynı satırdaki «ilgilendirenler» kelimesi «ilgilendiren» ve «anlaşmalarını» kelimesi «anlaş

malarının» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 41 nci satırındaki «uygulanmasını» kelimesi «yayınlanmasını» olarak oku

nacaktır. 
— Aynı sayfanın 46 ncı satırındaki «tâbi» kelimesi «ait» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 31 nci sayfasının 13 ncü satırındaki «etmek» kelimesi «etme» olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 20 nci satırındaki «ve» kelimesi çıkarılacaktır. 
—• Aynı sayfanın 32 nci satırında «maz» ibaresiyle «50» rakamı arasına «25 veya» ibaresi gire

cektir. 
— Gerekçenin 32 nci sayfasının 11 nci satırındaki «terkibiye» kelimesi «terhibiye» olarak oku

nacaktır. 
— Aynı sayfanın 31 nci satırındaki «korparasyon» kelimesi «korporasyon» olarak okunacaktır 
— Gerekçenin 33 ncü sayfasının 16 ncı satırındaki «seçimlerin» kelimesi «seçimlerinin» olarak 

okunacaktır. 
— Gerekçenin 34 ncü sayfasının 13 ncü satırındaki «Üyeler için» ibaresi «Üyeleri» olarak 

okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 15 nci satırındaki «ihtirasına» kelimesi «ihtisa'sına» olarak okunacaktır. 
—• Aynı sayfanın 25 nci satırındaki «bırakılması» kelimesi «bırakılmasına» olarak okunacak

tır. 
—• Gerekçenin 36 ncı sayfasının 11 nci satırındaki «ki tanımaya» ibaresi «tanınmaya» olarak 

okunacaktır. 
—• Aynı satırdaki «obtrüksiyon» kelimesi «obstrüksiyon» olarak okunacaktır.. 
— Gerekçenin 38 nci sayfasının 15 nci satırındaki «rejiminde» kelimesi «rejimindeki» olarak 

okunacaktır. 
— Gerekçenin 39 ncu sayfasının 9 ncu satırındaki «yürümeyi» kelimesi «yürütmeyi» olarak 

okunacaktır. 
— Aynı sayfanın sondan 13 ncü satırındaki «oyunu» kelimesi «oyunun» olarak okunacaktır. 
—• Gerekçenin 40 ncı sayfasının 10 ncu satırındaki «iç» kelimesi «üç» olarak okunacaktır. 
—• Aynı sayfanın sondan 9 ncu satırındaki «âdemi» kelimesi «ademi» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 41 nci sayfasının 5 nci satırındaki «getirilmek» kelimesi «getirmek» olarak oku

nacaktır. 
— Aynı sayfanın 19 ncu satırındaki «örf âdet» ibaresi «örf ve âdet» 'olarak okunacaktır. 
— Aynı sayfanın sondan 5 nci satırındaki «önlenemiyecektir» ve «bu» kelimeleri arasına «Mad

de» kelimesi girecektir. 
—• Gerekçenin 42 nci sayfasının 2 nci satırındaki «yönetim» ve «olağanüstü» kelimelerinin 

arasına «gibi» kelimesi girecektir. 
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— Ayni saihif enin sondan 3 ncü satırındaki «bağlanması» kelimesi «•bağlanmasını» olarak okuna

caktır. 
— Gerekçenin 43 ncü saJhifesinin 21 nci satırındaki «kanun» kelimesi «kamu» olarak okuna

caktır. 
—. Gerekçenin 44 ncü sayfasının 9 ncu satırındaki «ıgerek» kelimesi «özerk» olarak okunacaktır. 
—> Aynı sayfanın sondan 8 nci satırındaki «yüklemesine» kelimesi «düzenlenmesine» olarak oku

nacaktır. 
— Aynı sayfanın sondan 9 ncu satırındaki «vazifelerine genişlerini» ibaresi «vazifelerinin' geniş

lemesini,» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 45 nci sayfasının 22 nci satın çıkarılacaktır. -
— Aynı sayfanın 23 ncü satmnı teşkil eden «MADDE — 131.» kelimeleri de çıkarılacaktır.. 
— Aynı sayfaya «Üçüncü Bölüm» kelimelerinin teşkil ettiği satırdan önce aşağıdaki kısım gire

cektir : 

«MADDE — 131. 

Bu madde ile, millî bekamız ve iktisadi kalkınmamız bakımından hayati önem arz eden orman 
konusu düzenlenmiştir. 

Bu konudaki ana prensip, kamu mülkiyetindeki veya özel mülkiyetteki bütün onnanlann gözeti
minin Devlete vazife olarak verilmesidir. 

İkinci ana prensip, halen kamu mülkiyetinde olan onnanlann özel mülkiyete her hangi bir şekilde 
intikalinin ve bunlar üzerinde, kamu yaran dışında irtifak ha'klannm tesisinin yasak edilmiş olma
sıdır. Buna karşılık, dâvanın arz ettiği zaruretler dolayısiyle, özel mülkiyetteki ormanların icabında 
deVletleştirilebileceğine dair bir hüküm 38 nci maddenin ikinci fıkrasında yer almaktadır. 

Üçüncü fıkrada, bilhassa, orman içindeki zararlı hayvanlar kastedilmiştir. Bu problemin hayati 
ehemmiyeti ise, izalbtan varestedir. 

Dördüncü fıkra da, aynı derecede zaruri bir hükmü, 18 nci maddenin birinci fıkrasiyle muvazi 
olarak, muhtevi bulunmaktadır. v 

Beşinci fıkra hükmü, tarla açmak için orman yakılmasmdaki sebep ve menfaatleri ortadan kaldır
maktadır. 

Altıncı fıkra da, orman servetinin korunmasiyle ilgili bir hüküm olarak mütalâa edilmiştir.» 
—• Gerekçenin 4§ nci sayfasının ilk satırındaki «bağlıyan» ve «doğrudan» kelimeleri arasına «^e» 

kelimesi girecektir. 
— Aynı sayfanın 16 nci satırındaki «işlerinin» kelimesi «işlerini» olarak okunacaktır. 
—. Aynı sayfanın 24 ncü satınndaki «3/2» rakamı «2/3» olarak tashih edilecektir. 
—• Aynı sayfanın 25 nci satınndaki «hâkimlerin» kelimesi «hâkimler» olarak okunacaktır. 
—• Aynı sayfanın 33 ncü satınndaki «göstermiştir» kelimesi «gösterilmiştir» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 47 nci sayfasının 13 ncü satınndaki «hakkında» ve «birçok» kelimeleri arasına 

«bir maddeye» kelimeleri girecektir. 
—• Aynı sayfanın 16 nci satınndaki «konuşulmuştur» kelimesi yerine «derpiş edilmiştir.» kelime

leri girecektir. 
—• Gerekçenin 48 nci. sayfasının 16 nci satınndaki «başkanlığının» kelimesi «başkanının» olarak 

okunacaktır. 
— Aynı sayfanın 27 nci satırındaki «icabettirdiğine» kelimesi «icabına» olarak okunacaktır. 
—• Gerekçenin 50 nci sayfasının 15 nci satırındaki «esasında» kelimesi «esnasında» olarak okuna

caktır. 
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_— Aynı sayfanın 16 ncı satırındaki «bunun» kelimesi «bunu» olarak okunacaktır. 
— Aynı 'sayfanın sondan 8 nei satırındaki «için» kelimesinin yerine «maksadiyle» Ikelimesi gire

cektir. 
— Gerekçenin 52 ııei sayfasının sondan 15 nci satırındaki «yapılaıbilmesiyle» kelimesi «yapıl-

masiyle» olarak okunacaktır. 
— Gerekçenin 54 ncü sayfasının 18 nci satırındaki «Anayasa» kelimesi «Anayasanın» olarak 

okunacaktır. 
— Gerekçenin 55 nci sayfasındaki «Hıfzı Veldet Velidedeoğlu» imzasının altına 'aşağıdaki muha

lefet şerhi girecektir ; % 

«('Seçmen yaşının on Sekiz ve milletvekili sayısının dört yüz elli olmasına muhalifim.)» 

—• Tasarı mettninin 2 nci sayfasındaki 7 nci maddedeki «yetkisi» kelimesiyle «Türk» kelimesi ara
sına bir virgül konacaktır. 

— Aynı sayfadaki 8 nci maddenin matlabmdaki «Ayana&anın» ibaresi «Anayasanın» olarak oku
nacaktır. 

— Tasarı metninin 5 nci sayfasındaki 30 ncu maddenin 3 ncü fıkrasının 4 ncü satırındaki «kim
se» ve «hâkim» kelimelerinin arasına bir virgül konacaktır. 

— Tasarı metninin 6 ncı sayfasındaki 37 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci satırındaki «ama
cıyla» ve «değişik» kelimelerinin arasm'a bir virgül konacaktır. 

— Tasarı metninin 10 ncu sayfasındaki 66 ncı makidenim ikinci fıkrasındaki «astsubaylar» keli
mesi «assufb aylar» olacaktır. 

— Tasarı metninin 1;3 ncü sayfasındaki 80 nci maddenin 5 nci satırındaki «iptal» kelimesi «ipta
li» olarak okunacaktır. 

— Tasarı metninin 15 nci sayfasındaki 93 ncü maddenin 4 ncü fıkrasındaki «Genel» kelimesi 
«genel» olarak tashih edilecektir. 

—• Tasarı metninin 16 ncı sayfasındaki 94 ncü maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları arasındaki 
«Meclisi üyeliği sıfatı sona erer.» kelimelerinden ibaret olan yarım satır silinecektir. 

— Tasarı metninin 19 ncu sayfasındaki 118 nci maddenin 3 neü satırındaki «kanaatlarmdan» 
kelimesi «kanaatlerinden» olarak tashih edilecektir. 

— Aynı sayfadaki 119 ncu maddenin 4 ncü fıkrasındaki «oranları» kelimesi «organlan» olarak 
okunacaktır. 

— Tasarı metninin 20 nei sayfasındaki 123 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki «hürriyetler» ve 
«kayıtlanabilirler» kelimeleri arasına «bu halleriıt gerektirdiği ölçüde» kelimeleri girecektir. 

—• Tasarı ımetninin 22 nci sayfasındaki 134 ncü maddenin matlabmdaki «mesleki» kelimesi 
«mesleği» olarak tashih edilecektir. 

— Aynı sayfadaki 135 nei maddenin son fıkrasındaki «mahkemelerin» ve «kararlan» kelimeleri 
arasına «her türlü» kelimeleri girecektir. 

— Tasarı metninin 24 ncü sayfasındaki 144 neü maddenin birinci fıkrasının ilk satırındaki 
«asil» kelimesi «asıl» olarak okunacaktır. 

—• Aynı fıkranın 5 nci satırındaki «olmak» kelimesi «olma» olarak okunacaktır. 
— Tasan metninin 26 ncı sayfaşınan sondan 2 nci satırındaki «iktisası» kelimesi «İktisası» ola

rak yazılaöaktır. 
— Tasarı metninin 27 nci sayfasındaki birinci ek maddenin 3 ncü bendinin ikinci satınndaki 

«Birtakım» ibaresi «Bir Takım» olarak yazılacaktı]?. 
— Aynlı sayfadaki aynı maddenin 7 nci bendinin birinci satırındaki «tarihli» ve «2590» kelime

leri arasına «ve» kelimesi girecektir.' 
— Aynı satırdaki «lâkap» kelimesi «Lâkap» olarak yazılacaktır. 
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— Tasarı metninin 28 nei sayfasındaki 5 nei geçici maddenin 2 nei fıkrasının 3 ncü satırın

daki «fıkralarının» kelimesi «fıkraları» olarak okunacaktır. 
— Tasarı metninin 29 neu sayfasındaki 154 ncü maddenin 2 nei fıkrasının birinci satırının 

en sonuna bir virgül)'konacaktır. 
— Tasarı metninin 30 ncu sayfasındaki «Hıfzı Veldet Velidedeoğlu» iımzasınm altına, gerek

çenin 55 nei sayfasına eklenecek olan muhalefet şerhi ilâve edilecektir. 

(NOT : Diğer dizgi hataları, kendiliğinden düzeltilebilecek mahiyette olduğundan, bu cetvelde 
ayrıca gösterilmemiştir.) ' 

ı>m<t 
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II. T. B. M. M. nin faaliyeti ile ilgili 'hükümler 
a) Toplanma ve tatil 82 
b) Başkanlık Divanı ,-• 83 
c) İçtüzük, siyasi gruplar ve kolluk işleri 84 
d) Toplantı ve karar yetersayısı 85 
e) Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması 86 

III. T. B. M. M. nin denetim yolları 
a) Genel olarak 87 
b) Gensoru 88 
c) Meclis soruşturması 89 

C) KANUNLARIN YAPILMASI 

I. Genel kurallar 
a) Kanun teklif etme yetkisi 90 
b) Kanunların görüşülmesi ve kabulü 91 
c) Kanunların Cumhurbaşkanınca yayınlanması 92 

II. Bütçe Kanununun görüşüknetei ve fca/bulü 93 

İkinci Bölüm 

YÜRÜTME 

A) CUMHURBAŞKANI 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
' 
VII. 

VIII. 

Seçimi ve Itara'fsızlığı 
Andiçmesî 
Görev ve yetkileri 
Soruımisu'zluğu 
Sorumluluğu 
Cumhurbaşkanına vekillik etme 
Görevin Sona ermefei ve yeni Cumhurbaşkanı se
çimi 

B) BAKANLAR KURULU 

Kuruluş 
tşe başlama ve güven oyu 
a) Göreve başlarken güven oyu 
b) .Görev sırasında güven oyu 
Görev ve siyasi sorumluluk 
Bakanlıkların kurulması Ve (balkanlar 
Tüzükler 
Millet Meclisi seçimlerinin Cıımıhurtoaşkaninca 
yenilemne'si 
Seçimlerde 'geçici Bakanlar Kurulu 
Millî 'Savunma 

94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

101 

102 
103 
104 
105 
106 

107 
108 

a) Başkomutanlık ve Genel Kurmay Başkanlığı 109 
b) Millî Savunma Yüksek Kurulu 110 
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Madde 

I 

n. 

III. 

rv. 

V. 
VI. 

Tl. 

I. 
I I 

III. 
IV. 

C) ÎDARE 

İdarenin esasları 
a) İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği 
b) Yönetmelikler 
c) Yargı denetimi 
İdarenin (kuruluşu 
a) Merkezî idare 
b) Mahallî idareler 
Memurlarla ilgili hüfcümler 
a) Genel kural 
b) Memur teminatı 
e) Memurların siyasi partilere girememesi 
özerk 'kuruluşlar 
a) Üniversiteler 
b) Badyo ve televizyonun idaresi ve haber 

ajansları 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek 'kuruluşları 
Olağanüstü yönetim usulleri. 
a) Olağanüstü durum 
b) Sıkıyönetim 
Kanunsuz emir 

D) İKTİSADÎ VE MALÎ HÜKÜMLER 

Bütçe 
Sayıştay. 
Kesin hesaplar 
Kalkınma 
a) Plânlama 
b) özel teşebbüse katılma 
c) Tabiî servet kaynaklarının aranması ve 

111 
112 
113 

114 
115 

116 
117 
118 

119 

120 
121 

122 
123 
124 

125 
126 

-127 

128 
129 

işletilmesi 130 
d) Ormanların korunması ve geliştirilmesi 131 

Üçüncü Bölüm 

YARGI 

A) GENEL HÜKÜMLER 

I. Mahkemelerin 'bağımsızlığı 132 
II. Hâkimlik teminatı 133 

III. Hâkimlik (mesltM 134 
IV. Duruşmaların açılk ve (kararların gerekçeli olması 135 
V. Mahkemelerin kuruluşu 130 

VI. Savcılı'k 137 
VII. Adlî zabıta 138 

Vm. Askerî yargı 139 
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VI 

B) YÜKSEK MAHKEMELER 

Madde 

I. Yargıtay 140 

II, Danıştay 14Î 

III. A&kerî Yargıtay 142 

IV. Uyuşmazlık mahkemesi 143 

C) YÜKSEK HÂKİMLER KURULU 

I, Kuruluş Î44 

İL Görev ve yetkileri 145 

D) ANAYASA MAHKEMESİ 

I. Kuruluş 
a) Üyelerin seçimi 146 
b) Üyeliğin sona ermesi 147 * 

II. Görev ve yetkileri 148 

III. Yargılama ve çalışma usulü 149 

IV. îpltal dâvası 
a) Dâva hakkı 150 
b) Dâva açma süresi 151 
c) Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde 

ileri sürülmesi 152 
V. Anayasa Malhlkemesiııin kararları 153 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
EK HÜKÜMLER 

Ek 
Madde 

I. Devrim kanunlarının 'korunması 1 

H. Diyanet işleri (Başkanlığı 2 
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BEŞİNCİ KISIM 
GEÇÎCÎ HÜKÜMLER 

Geçici 
Madde 

I. T. B. M. M. nin seçilmesi ve toplamması. 
a) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi seçim

lerinin birlikte yapılacağı; ilk toplantı günü 1 
b) Cumhuriyet Meclisinin kurulması 2 
c) Geçici İçtüzük ' 3 

II. Kurucu Meclis, Millî Kirlik 'Komitesi ve Te'msil-
ciler Meclisinin hulku'kî varlı'klarmm sona ermesi 4 

III. Millî (Birlik Komitesi üyelerinin Cum'huriyet Mec
lisinde tabiî üye olmaları & 

IV. Cumhurbaşkanının (seçimi 6 

V. Balkanlar Kurulunun 'kurulması T 

VI. Ainayasanın '.kabul ettiği organ, 'kuruım. ve IkuruTlar. 
a) Yeni organ, kurum ve kurulların kurulması 8 
b) Eski organ, kurum ve kurulların durumu 9 
c) Eski kanunların Anayasaya aykırılığı iddiası 10 

VII. Oum'huriye't Meclislinde a'd'çetkme İT 

ALTINCI KISIM 
SON HÜKÜMLER 

Madde 

I. Anayasanın değiştiril'mie'si 154 

II. Kenar başlıklar 150 

III. Anayasanın yürürlüğe ıgirme'si 150 
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