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1, r - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Cıunlhuriyeti Anayasa tjasarısıum 
tüonü üzeninde görüşüldü. 

31 Mart 1961 jOuınıa ıgünü staat 10 da topia-
nıümak üzcıre BMeışjiımıe ıson veıiMi. 

Başkan 
Kâzım Orboy 

Oktay Ekşi Alev Coşkun 

GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Karayolları yapılını için girişiUieeek 

sâıti taalhhüt işlierlindle kullaaıi-lımiatk üzere bono 
ihracına yetki vıerilmıeısi hialkkunda kaınun tasa
m ı (1/100) (Bayındırlık Komisyonuna vfe Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Tıemısiilci üyelerden mürekkep 
Kayma Komisyona). 

Bapof 
2. — 262 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 

bir fıkra ve#bu kanuna geçici bir madde eklen-
anesdıne dıalr Kanun ffcaıısariBtı ve Millî Savunana. 
Komisyonu ve Maliye Komüsyoaıu il« Kurucu 
Mefclis Bütçe Koanisypnunıa ıseçileoı temsilci üye
lerden mürekkep Karana. Komisyon raporları 
(1/98) (GündenUe) 

B İ R İ N C İ OTURtJM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Lûtfi AkadU 
KÂTİPLER : Şahap Kitapçı Oktay Ekşi 

BAŞKAN — Bâr iaçıyora'm. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — YoMıaıına yapılacaktır. 
(Yoklatma yapıldı.) 

4. 

BAŞKAN 
baişlıyoriuz. 

Yetefr sayı vıardır; .müzakereye 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Temsilciler Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/56) 

Genel Kurala 
Aşağıda adlan yazıilı sayın üyelerin •hizaların

da gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık Di

vanının 31 Mart 1961 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur., 
Temsileilor Malisi Başkanı 

Sadık Aldoğan 10 gün, hastalığına 'binaen, 
22 Mart 1961 tarihinden itibaren, 
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Nazif Çağatay 15 gün, hastalığına binaen, 

22 Mart 1961 tarihinden itibaren, 
îmadettin Elmas 10 gün, hastalığına binaen, 

24 Mart 1961 tarihinden itibaren, 
Turhan Feyzioğlu 10 gün, mazeretine binaen, 

3 Nisan 1961 tarihinden itibaren, 
«BAŞKAN — Teker teker okutup reylerinize 

arz edeceğim. 
Sadık Aldoğan, 10 gün, hastalığına binaen, 

22 Mart 1961 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Nazif Çağatay, 15 gün, hastalığına binaen, 

22 Mart 1961 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
îmadettin Elmas, 10 gün, hastalığına binaen, 

24 Mart 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilırilştir. 
Turhan Feyzioğlu, 10 gün, mazeretine binaen, 

3 Nisan 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

2. ~-~ Usul hakkında görüşmeler 

FERDA GÜLEY — Dünkü oturumda nizam
nameye ademi riayet vardır, bu konuda konuşa
cağım,. aynı hal bugün de tekerrür edebilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşlarım; 

dün, Anayasa tasarısının görüşülmesi sırasında, 
Yüksek Riyaset, Anayasa tasarısının tümü üze
rinde söz istiyen arkadaşların isimlerini okudu
lar. Bunların kırk küsur olduğu anlaşıldı, öğren
dik ki, daha sonra da yazılanlar vardır. Bu kadar 
arkadaşımızın Anayasa tasarısı üzerinde konuş
maları ihtimali olduğu gibi, Yüksek Heyetinizin 
bir kararı, ile bunlardan bir kısmının konuşama-
ması ihtimali de vardır. Tasarının tümü üzerinde 
konuşmak istiyenierin bir kısmı konuştuktan 
sonra bir kısmının konuşamamasmı sağlıyan hu
sus nizamname hükmüdür. Çünkü, bir yeterlik 
önergesi verildi mi, ve Yüksek Heyetiniz de bu 
önergeyi 'kabul buyurdu mu, geri kalan arkadaş
larımız-da konuşma haklarından feragat etme 
durumunda kalacaklardır. 

Ama bu nasıl olur? 
Yeterlik önergesi hangi ailuvalde verilebilir, 

hangi zamanda .verilebilir, daha doğrusu, verilen | 
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bir yeterlik önergesi hangi anda Riyasetçe oya 
konulabilir? Bunu nizamname tâyin ve tahdidet-
miş bulunmaktadır. Nizamnamenin mer'i maddesi 
diyor ki, bir lâyihanın tümü üzerinde konuşulur
ken yeterlik önergesi ancak iki lehte, iki aleyhte 
ve iki üzerinde konuşulmadan oya sunulamaz. 
Demefcki, tümü üzerinde söz alanlar şunlardır di
yerek dün, Riyasetin yaptığı gibi isimlerin okun-
masiyle yetinilmemeli, bunlardan şunlar aleyhte, 
şunlar lehte, şunlar da üzerinde konuşacaklardır 
denmeli, eğer yazılı müracaatta bu tasrih edilme
miş ise Yüksek Riyasetin, söz istiyenlerden daha 
bidayette lehte mi, aleyhte mi, üzerinde mi .konu
şacaksınız diye sual tevcih etmesi ve buna göre 
vaziyeti tesbit etmesi lâzımdır. Dün bu yapılma
mıştır. Eğer bu arkadaşlarımız, farzımuhal mü-
racaatlerinde «Tasarının üzerinde konuşacağız» 
diye söz istemişlerse, Riyasetin bu 40 arkadaşın, 
lâyihanın üzerinde konuşacaklarını Yüksek Heye
tinize ifade etmesi ve o suretle de zapta geçmesi 
iktiza eder. 

Kaldı ki, dün dinlediğimiz konuşmalardan bir 
kısmı lehte idi, övüyordu, bir kısmı da aleyhte idi. 
Bu Anayasa kanun tasarısı üzerinde aleyhte söz 
istemek mutasavver değildir diye bir fikir de ba
his mevzuu alamaz. Evet, her birimiz İkinci Cum-
riyet Anayasasının bir an evvel çıkmasının işti
yakı içindeyiz. Ama elimizdeki bu tasarının pek
âlâ aleyhinde de konıışabilir""ve oy verebiliriz. 

Bir daha tekrar ediyorum, bu kırk kişinin 
kaçı lehte, kaçı aleyhte ve kaçı üzerinde konu
şacağının Yüksek Heyetinizce bilinmesine ihti
yaç vardır. Çünkü yeterlik önergesi verildi mi, 
ve Nizamnamede tesbit edilen şekilde altı ar
kadaşımız konuştu mu, önergeyi kabul etmek 
ancak bu takdirde mümkün olabilir. Bu bir, 

İkincisi : Muhterem arkadaşlar, dün konu
şan arkadaşlarımızın cümlesi gayet güzel hazır
lanmışlar, -kendilerini zevkle dinledik, istifade 
ile dinledik, müteşekkiriz. Ancak konuşan muh
terem arkadaşlarımız da Nizamnameye âdemiri-
ayettc bulunmuşlardır. Çünkü eski Nizamname
de yazılı konuşmalar için ayrılan zaman yir
mi dakikadır, yeni Nizamnamede ise bu müddeti 
on dakikaya indirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, üstelik yazılı konuş
mada bulunan arkadaşlarımız, evvelden yanın 
»aat, 45 dakika konuşacaklarını Riyasetten res
men talebetmek suretiyle bu konuşmalarını yap
mışlardır. Evet arkadaşlarımız konuşma müd» 
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detlerini bildirerek söz istemişler, 20 dakika, 45 ı 
dakika konuşacağız demişler Riyaset de şüphe
siz bu konuşmaların irticalen olacağını sanarak 
istenilen zamanları reddetmemiştir. Fakat bu 
konuşmalar, burada yazılı olarak yapılmış ve 
bâzısı 45 dakika müddet devam etmiştir. Muh
terem arkadaşlar, bu, caiz değildir. İçtüzüğün 
bu maddesi dün konuşan arkadaşlarımız tara
fından ihlâl edildiği gibi, bu konuşmalara mâ-
ni olmıyan Riyaset tarafından da ihlâl edilmiş- j 
tir demek oluyor. Eğer bu hal böyle devam 
ederse bunun sonu gelmez, bir lâyihanın tümü j 
üzerindeki konuşmalar bitmez, maddelere geçil-
mesi imkânı kalmaz veya çok geç kalınmış olur. 
Yüksek Heyetinize bunu arz ederken, bilhassa 
Yüksek Riyaset Divanına yardımcı olmak üzere 
konuştuğumu takdir buyurursunuz. 

Bu vesileden faydalanarak bir hususa daha 
işaret etmek isterim. Lâyihaların tümü üzerin
de yapılacak konuşmaların, kanunun esprisini, ! 
karakterini, davranışını, felsefesini kapsayan 
bir mahiyette olması lâzımdır. Maddelere şâmil J 
sâri, maddelerin işleyişine ait konuşmaların, iç
tüzükte bir lâyihanın tümü üzerinde yapılması 
hak diye tanınan bir konuşmanın kadrosu için- I 
de mütalâa edilmesi de mümkün değildir. Dün j 
birçok konuşmaları zevkle dinledik ama bu ko
nuşmaların yüzde doksanının madde ile ilgili 
konuşmalar olmadığını da üzülerek müşahede 
ettik. 

Bundan sonra söz alan ve konuşacak olan ar- i 
kadaşlarımdan, bu bakımdan da Riyasete ve ' f 
Umumî Heyete yardımcı olmalarını istirham j 
ederim. Saygılarımla .(Alkışlar) 

B.AŞKAN — Sayın Ferda Güley arkadaşı- j 
mjzm beyanlarından istifade ettik. 

Ancak isimlerini yazdırmış olan arkadaşla
rın daha önce lehte mi, aleyhte mi, üzerinde mi j 
konuşacakları hakkında Riyasete bir beyanda 
bulunmak mecburiyetine dair Tüzükte hüküm | 
yoktur. Yalnız Kurucu Meclis üyeleri için Tü
züğün 27 nci maddesi gereğince bütçe müzake- i 
relerinde böyle bir mecburiyet vardır. Bunun 
haricinde Temsilciler Meclisi İçtüzüğünde bu j 
mecburiyeti ortaya koyacak hüküm yoktur. An- I 
cak kifayeti müzakere takriri geldiğinde.görüş- ' 
nıe mevzuu olan tasarının lehinde, aleyhinde ve j 
üzerinde ikişer kişi konuşmadıkça takririn reye j 
konulamıyacağmı âmirdir. i 
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Bu itibarla Riyaset Makamı İçtüzüğün hü

kümlerine uygun şekilde hareket etmiş, vazife
sini yapmıştır. (Alkışlar) 

FERDA GÜLEY — İçtüzüğün mer'i olan 
bir maddesinde bu mecburiyet hükmü vardır. 
Şimdi gelip okuyacağım. 

BAŞKAN — Bu itibarla İçtüzük hükümleri 
ihlâl edilmiş değildir. 

Bir de eski İçtüzüğün 85 nci maddesinde, 
heyetiniz isterse müzakere edilmekte olan mese
lenin lehinde, aleyhinde, hakkında münavebe 
ile söz söylemeyi takarrür ettirebileceğini yaz
maktadır. Ama dün Heyetiniz böyle bir tek
lifte bulunmamıştır, böyle bir arzu izhar et
memiştir. Bu itibarla İçtüzüğün 85 nci madde
sinin ihlâli de mevzuübahis değildir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri Ri
yaset dikkatle takibetmekte ve tümü üzerinde 
konuşan arkadaşların bir kısmı görüşlerini ifa
de etmek için bittabi maddelerde mevzuubahso-
lan meselelere de temas etmek durumuna gir
mişlerdir. Fakat bu demek değildir ki, madde
ler üzerinde görüşmüştür, bu mânayı tazammun 
etmez. Bu itibarla Riyaset vazifesini müdriktir, 
görüşmeleri İçtüzük hükümleri dairesinde idare 
etmektedir ve buna devam edecektir. 

FERDA GÜLEY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Altmsoy. 
FERDA GÜLEY — Riyasetten söz istiyo

rum. Bana söz vermeniz, lâzımdır. Benim müta
lâam karşısında Nizamname dışında mütalâa
da bulundunuz, bana söz vermeniz lâzımdır. 
(Reye sesleri) (Ayağa kalkarak) Maalesef eski
den do Riyasete karşı ayağa kalkar ve aynı mak
satla söz isterdim, şimdi de ayağa kalktım söz 
istiyorum ve bu hakkı rahatça kullanmak için 
buraya geldim. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley arkadaşı
mız Nizamname hükmünden bahsile bir hükmü 
hatırlattılar. Biz de Nizamnamenin buna taallûk 
eden kısımlarını Yüksek Heyetinize arz ettik. 
Kendisi tekrar konuşmak arzusundadır. Konuş
masını reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Buyu
run Mehmet Altmsoy. 

FERDA ÖÜLEY — Nizamnamede yok dedi
ğiniz madde vardır, çıkıp okuyacağım dediğim 
halde söz verilmeyip konuşma isteğimin reye 
arzı da, Nizamnameye ademiriayettir. Biz, bu
nun için mi buraya geldik! Yazık, çok yazık! 
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GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i, — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu raporu (5/7) 

MEHMET ALTINSOY — Aziz "ve muhte
rem arkadaşlarım, ecdat, dokuz asır öncesi kı-
lınç ve imanla fethedip, ilim ve irfanla vatan 
haline ifrağ ettiği bu topraklar üzerinde, do
kuz asırdan beri tarihin şeref cildini altın va
raklarla tezyin eden büyük işler başarmıştır-. 

Alparslan'ın kılıcı ile Nizamülmülk'ün Tü-
zükâtmı birlikte tevarüs eden ve bu şanlı ec
dadın evlâdı olan, Büyük Türk Milleti, bugün 
de süngüsü ile rejimi kurtardığı gibi ilmiyle 
de yeni nizamın temelini atmak azmindedir. 

Büyük Türk Milleti adına hareket eden 
Muhterem Heyetiniz de ahfada miras olacak 
şerefli bir eserin mimarı olmak arif esindedir. 
Tanrı mesainizi makbul, eserinizi mamur eyle
sin. 

Sözlerime başlarken; yaptığı kibar ihtilâ
lin sevinç yaşları daha gözlerde kurumadan, 
yeni bir Anayasanın zaruretine inanıp hemen 
teşebbüse geçen Millî Birliğin her işte olduğu 
gibi bu yoldaki asil davranışı da beni minnet 
ve şükran hislerine garketmiş olduğunu arz et
mek isterim. 

Aranızdan liyakat ve iktidarına inanarak 
tefrik ettiğiniz, gayretli ve bilgili zevattan 
müteşekkil komisyonun, hakikî emek ve ilim 
mahsulü olan bu tasarıyı huzuru âlinize getir
mek için sarf ettiği mesaiye de sonsuz takdir 
ve minnetlerimi arz etmek isterim, öz emeği
nin sebk ettiği bu kıymetli eserin gördüğü asıl 
itibarı seyretmeden hayatı terk eden fikir şe
hidi 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzu işgal 
etmekten muradım ne muhterem komisyon ta
sarısına methiye okumak, ne de reddiye beyan 
etmektir. Âcizane gayem, mümkün olduğu ka
dar realitelere uygun, cürmümce ilmî, insaflı. 
yapıcı ve her halükârda samimî tenkid ve te
mennilerde bulunmaktır. Bu sebeple müşahe
dem yanlış, teşhisim isabetsiz de olsa; iyini)?. 
doğrunun, güzelin âşıkı; mükemmelin arayıcı
sı olan bu âciz arkadaşınızı'yermemenizi; fikir
lerim kanaatlerinize aykırı da olsu, her bire
rinizde mevcudiyetinden emin bulunduğum hoş-
görürlülük, dinleme tahammül ve nezaketini 
benden esirgememenizi dilerim. 

Pek muhterem arkadaşlarım; tenkid ve te
mennilerimi önce şekle, yani dil ve ifade tarzı
na, tertip ve kaleme almışına; sonra esasa, 
yani ifade ettiği fikir ve prensiplere, meydana 
getirdiği organ ve müesseselere ayırarak ve sı
rayla arz etmeye çalışacağım. 

Malûmu Heyetinizdir ki, Anayasa kanunlar 
.silsilesinde en üstün kademeyi işgal eder. Di
ğer kanunlar prensip ve istikametlerini ondan 
alırlar. Devlet salâhiyetlerinin hududu Anaya
sa ile tâyin edilir. Bu sebeple, Anayasa - bir 
milletin bütün fertlerinin hak ve hürriyetleri
ni kapsaması haysiyetiyle - topyekûn vatandaş 
kütlesini ilgilendiren bir kanun hüviyetini ta
şır. Bu vasıfları haiz olan bu kanun evvelemir
de, hiç değilse, milletin o kanunu okuyabilen
lerinin anlıyabileceği bir sadelikte, ve o cemi
yet içinde en çok müstamel kelimeler kullanı
larak kaleme alınmak gerekir. Maddelerin ifa
desi, tarzı ve kullanılan terim hususiyetlerinin 
kanunu tatbik edenlerin anlayış ve tefsirinde 
ne büyük rol oynıyacağı her türlü izahtan va
restedir sanırım. 

Tasarıya bu yönden bakarsak, esefle müşa
hede ederiz ki, muhterem komisyon azaları; 
Anayasanın1 dil yönünden tanziminde, memleke
timizin ilim ve edebiyat alanında senelerden 
beri süregelen, dil keşmekeşinin tesirinden ken
dilerini kurtaramamışl.ardır. Bir muteriza aça
rak peşinen kaydedelim münakaşa mahalli 
muhterem huzurunuz değil. Dil Kurultayı ol
ması iktiza eder. Dilde muhafazakârlık veya 
öz Türkçecilik gibi bir münazara mevzuuna 
girmiyeccğim ve derhal tasarının dil vahdeti
ne sahıbolmadığını üzülerek ifade edeceğim. 

Tasarıda dil ve terim vahdeti yoktur. Bir 
misal: Şark asıllı ve oldukça müstamel iktisadî, 
siyasî deyiminin yanma, Garp asıllı ve daha 
çok teknik mehafilde kullanılan sosyal keli
mesi oturturu vermiştir. (M. 2) İktisadî, siyasî 
diyebilen komisyon neden içtimaî diyemez ? 
Veya neden sosyal deyince ekonomik, politik 
diyemez? Bir başka misal : Tasarıda bir bölü
mün adı yargıdır. Aynı bölümün maddelerin
de hüküm, hâkim, mahkeme ve hattâ adlî za
bıta terimleri cömertçe kullanılmıştır.. Yargı 
kâh hüküm,, kâh hakkı 'kaza yerine kullanılmış-
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Ur. Acaba (yargıç) (hâkim) kadar muhkem bir I 
ifade midir? I 

Tasanda imlâ kaidesine ve vahdetine riayet I 
olunmamıştır: Mamafih güzel Türkçemiz, (belli- I 
başlı diller arasında müşterek imlâ kaidesi ol- I 
mıyan yegâne dil olarak kaldıkça, bu bakımdan I 
muhterem komisyonu muaheze etmeye hakkımız t 
yoktur. Ancak hiçojftıazsa Anayasaya munha- j 
sır ve sırf maddeler arasında yazma ahengi te- I 
min edecek bir müşterek imlâ tarzı düşünül
mesinin mecburiyeti de zaruret olduğu kanaa
tindeyim. Tasarıda açık, kesin, kısa ifadeli gü
zel cümleler mevcuttur. Ancak çapraşık, çet- I 
refil. kastedilen mânayı yutan, anlaşılmaz cüm
leler de epey yekûn tutmaktadır ki bir, ana ka
nunda bu husus çok ehemmiyetli olsa gerektir. 
Bir misâl: (Ormanlar içinde ve hemen yakınında 
oturan halkın kalkındırılması ve ormanı ko.ru-
raa bakımından gerekirse, başka yere yerleştiril- I 
mesi kanunla düzenlenir.) Fiilî faili belli olmı-
yan şu cümleden ormanın mı, halkın mı başka 
yere yerleştirileceğini çıkarmak zorunda kalan 
Anayasa tatbikcisinin durumunu biraz düşün
mek gerekir: 

Tasarıda yeni Türkçe terim kullanmak me
rakı birçok mefhumların ters mânaya gelmesi
ne sebebolmaktadır ki, dil bakımından en va
him olan husus kanaatimizce budur. Bir misâl: 
İnkılâp karşılığı devrim, kullanılmıştır ki, fahiş 
hata olduğu kanaatindeyim. Devrim uydurca-
sıııın hangi asıldan geldiğini bilmemekle bera-
l)er öz Türkçe diye uydurulduğuna göre devir
mek mastarı ile alâkalı olduğunu tahmin ede
lim. Eğer öyle ise Fransızca .(evolution) karşı
lığı inkılâbın (revolution) karşılığı ihtilâl ile 
aynı mânaya gelmek gibi bir bahtsızlığa uğra
dığını ifade etmemek elde değildir. Dinî ve din
selin aynı anda kullanılışı.. Zorunluk ve foasjtea-
lan aynı ayardadır Dil mevzuunda muhtasarca 
arz ettiğim, tenkit ve temenniler, iddialarımın 
muallâkta kalmamasını metinen verdiğim mün
ferit misâller umuma teşmil edilince, tasarının 
dil ve ifade bakımından yeniden gözden geçiril
me ve kaleme alınma zarureti ortaya çıkmak
tadır. 

II - Tasarının İtalyan ve Alman anayasaları 
gibi antfdem anayasalardan mülhem tertip ve 
tanKİm'inde isıalbedolduğu kanaatindeyim. Umu- I 
mî esaslar ve temel haklanın, iki ayrı kısıım ola- | 
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ı«ak öne almmasiy ana (hatlar ve prensiplerin 
önce tarif ve »teslbitd yapılır, bu esaslan uygula-
cayaciafk müessese ve organların mahiyet vazife 
ve salâhiyetlerinin foilâhara tesuiti yerindedir. 
Bu şelkli ile kanun - tasannm ifadesiyle - asıl 
Yasa ve Teşkilât Kanunu olarak 2 kitaba ay-
nlmaktadm Ancak (bâzı maddelerin yer bakı
mından takdim ve -tehirinde isabedolacağı ka-
naatinldeyim. Bu Ihusustaki ve Ibâzı fıkralann 
sırf çetrefil ifadesinden dolayı kastedilen mâ
nayı ifadeden âciz kaldığına dair maruzatımı 
maddelerin görüşülmesi anınlda ve her Ibirini 
yerinde ayrıca arz etmeye çalışacağım. 

Tasannm şekli ıhakkrrida son söz: Muhte
rem komisyon tasarısı, açık, sıade ifadeli, kısa 
özlü ve maması belli cümlelerl'e (bina edilmiş 
1924 Anayasasını, sadece /bu yönden gıpta ile 
ve hasretle yadetmemizi teminden ileri gide
memiştir. 

Esasa ait: Tasarının genel gerekçe kısmını 
okuduktan sonra bir kere daiha kaani oldum 
ki, yeni bir Anayasa tedvini değil, hakikaten 
millî karakteri haiz memleket realitelerine sa
dık ve yüzJde yüz yerli malı. Fakat devrin in
kişaf eden ihtiyaçları karşisınlda eksik ve gay-
rikâfî, bâzı müesseseleri (bakımından sakadolan 
1924 Anayasasının rulı ve karakterini inkâr 
etmeden ikmal, itmam ve tadili yeni fair Ana
yasa tedvinine tercih ed'illmeli idi. Her ne ka
kaolar gerekçede 1924 Anayasasının günün iihti-
yaçlanna cevap veren hükümleri muhafaza 
edildiği ızikredilmekte ise de, bu sadece değiş
tirilmesi çeşitli yönden mahzurlu telâkki edi
len birkaç hükme münhasır, fantazi bir görüşe 
îstin^detmektedir. Ancak yeni bir Anayasa mı ?• 
Eskinin taidil ve /tamamlamması mı? Münaka
şasından -erişilen şu (merhalede, zamanın çok 
geç olduğu mülâhazasîyle - sarfınazar ediyo
rum. Biraz önce ,arz ettiğim sıraya riayeten, ta-
sannın fikir ve prensipleri hakkında konuşma
ya geçmeden önce, yeni Anayasamuzda serd 
edilen fikir ve prensiplerin menşeine, selbebi zu
hura olan ana kaynaklara Ibirlakte atfı nazar 
eylemenin faydadan (hal olimıyacağı kanaatin
deyim. 

| Gerekçekle fbuyuraluyor ki, tasan için etüd 
metni İstanbul'da hazırlanan ön tasarı, bütün 
modern anayasalarda gözden geçirilmiştir îstan-

I bul ön tasarısı da İtalyan ve Alman anayasala-
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nndan mülhemdir- Gerekçenin §u izahatı ile tak
viye olunan kanaatim ve komisyon çalışmaların
daki müşalıadem odur ki: Yeni Anayasamız il
hamını italyan, Alman bir miktar da Fransız, 
Hindistan ftıatftâ Endonezya'ya kadar bütün ye
ni anayasalardan almaktadır. îlımî metotla ha
zırlanan bir «ser için, ileri cemiyetlerin fikrî 
mahsulünden, mukayese yolu ile istifade etmeyi 
en zaruri bir yol telâkki ederim. Ancak tedvin 
mevzuu Türk Anayasası olunca yabancı kaynak
lardan alman prensiplerin, ana fikirlerin, Türk 
eamdasının realiteleri, Türk: tarihinin amperaıtif-
leriyle ne dereceye kadar meczedildiği, Türk top
lumunun yaşama şartlarına ne miktar intibak 
ettiği keyfiyeti büyük ehemmiyet kesbeder. 

Kanaatimizce Anayasa bir içtimai sulh mukave-
lesidir. Cemiyeti teşkil eden fertlerin hak ve hür
riyetlerinin korunması, teminat altına alınması 
Anayasa ile mümkün olur. Bu sebeple, bir Ana
yasa vaz'ettiği prensipler bakımından ne kadar 
modern olursa olsun, ihtiva, ettiği fikir bakımın
dan ne kadar ileri görüşl^ olursa olsun milletçe 
benimsenip tasvip görmedikçe tatbik kabiliyeti 
olmaz ve yaşayamaz. Kanaatimiz odur ki: Ka
nunların , hususiyle anayasaların en iyisi, en 
iyi ve en kolay tatbik edilenidir. 

Muhterem arkadaşlarım: Bu ana görüşün ışı
ğı altında, yeni Anayasa tasarımızı inceliyecek 
olursak görülür ki; tasarı Otmhuriyetin vasıf
larını 4 ana prensiple ifade ettiği iddiasındadır. 

1. Demokartik bir cumhuriyet-oluşu, 2 - Lâ
ik, 3 - Hürriyetçi, 4 - Sosyal bir Devlet oluşu. 
Derhal arz ederim bu dört prensibin isimlerin
de mutabıkız. Ben de demokratik bir Türk 
Cumhuriyetinin lâik, hürriyetçi, ve sosyal ada
lete inanan bir ferdi olmakla iftihar ederim. 
Ancak kısaca isimlendirdiğimiz bu dört prensi
bin mâna ve muhtevasında, tek kelime ile ta
rifinde, mutabakata varmak esastır. 

1. Lâiklik mevzunda muhterem komisyo
nun izahatı vazıh değildir. Esasen müphem, 
muğlâk ve kaypak bir tâbir olan lâiklik Av
rupa'da, Doğuda ve Batıda başka. mânalarda 
anlaşılmaktadır. Sovyetlere göre insanları din 
vâhimesinden ve Allah faraziyesinden kurtar

mak politikasıdır. Batı düşüncesine göre din 
ve vicdan hürriyetinin teminatıdır. Tasarımız
da ise; lâiklik dinin Devlet işlerine karışma
sını ve hukukun aklî olmıyan kaynakların te
siri altında kalmasını reddeder. Dini inkâr 
mânasına gelmez. Lâiklik tâbiri kadar kapalı, 
olan bu izahtan ve hele dini inkâr etmiyoruz 
gibi, müdafaayı terviceden bu ifadeden sonra; 
korkanm ki, lâiklik anlayış'ında muhterem ko
misyonla hemfikir olamıyacağız. Hürriyetçi ta
sarının, din ve vicdan hürriyetine dair hük
mün şevkinde, cimrice davranışının lâiklik an
layışındaki bu müphemiyetten, muhterem ko
misyon âzalarının bu tâbirin tarifinde vuzuha 
varamamış olmasından neşet ettiği kanaatinde
yim. 

Bu sebepledir ki,v Fransız Anayasasının 2 nei 
maddesinden aynen aktarıldığını tahmin etti
ğim, bu tâbirin - Fransız Kanunu ile bizimkinin 
aynı hususiyetleri de nazara alınarak - mutla
ka Anayasaya tarif olarak konmasında zaruret 
vardır. Her memlekette bir başka mânaya ge
len, memleketimizde ise hiçbir mânayı sarih 
olarak ifade etimyen bu çıplak tâbirin, yemin 
fıkrasında zikredilirken hangi mâna ve mak
sadı istihdaf ettiğini bilmemiz gerekir. Anayasa
ya istinaden çıkacak kanunların, hattâ bizzat 
Anayasa maddelerinin lâiklik ilkelerine aykırı 
olamıyacağı mukayyettir. Şayet ortada tarif ol
mazsa, lâiklik bize ilkelerini bildirmezse, kanun
ların meçhule muhalif olmamasını istemek gibi 
garip bir tezada düşeriz kanaatindeyim. 

2. Gelelim ikinci prensibe : Tasarı insan 
hak ve hürriyetine istinadettiğini iddia etmek
tedir. Kanaatimizce muhterem komisyon bu 
mevzuda bazan ileri ve isabetli, bazan mütered
dit ve muktesit, bazan da muğlak kalmayı ter
cih' etmektedir. Bu sebeple muhterem komis
yonun hürriyet anlayışında bir istikrar ve vah
det olmadığını kabul ve iddia etmekte mazu
rum. İddialarımın muallâkta kalmamasını te-
minen bir iki misal vermek istiyorum. Basın 
hürriyetini tarih ve tanzim ve hı.rhtlarım tâ 
yin eden 5 aded madde bendenizin de hürriyet 
anlayışına uygun kanaatimce isabetli ve ileri 
bir hamledir. 

Tasarıda (Gönderişine hürriyeti kanunla dü-
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zenlenir) buyuruluyor. Mevcudiyeti haber veri
len ve fakat mahiyeti tesbit edilmiyen, bu hür
riyeti tanzim edecek kanun hangi ahkâmı ih
tiva etmelidir 'ki, Anayasaya uygun olsun veya 
olmasın. 

Hürriyetlerin hududunu tâyin bakımından 
kanunlara yön vermekle ışık tutmakla mükel
lef olan ana kanun hürriyetin mahiyetini tâyine 
hususî kanunu memur etmekle aşırı bir hür
riyet anlayışı mı, yoksa mahiyeti belirsiz bir 
müessese mi ihdas etmektedir? 

Hürriyetçi olduğunu ilân eden tasarı vic
dan ve din hürriyeti maddelerini tedvin eder
ken, insan hakları evrensel beyannamesi ile 
alemşümul olmuş, bütün modern anayasalarda 
da belirtilmiş olan, dinî tedrisat, neşriyat ve 
izhar hürriyetinden neden imsak etmiştir. 

Devletin sosyalliğine gelince: Tasarıda tek keli
meyle ifade edilen bu prensip maddelerinin 
şevkinde daha ziyade Devlet sosyalizmine mey
yal bir mâna builunımıaiktadır ki, arkada
şınızın sosyal adaletten anladığı bu değildir. 
Ferdin hususî mülkiyetine taallûk eden hakkı
nı, vâdesi hududu ve kesri belli olmıyan tak
sitlerle ödemek suretiyle Devlet müdahalesine 
terk eden bir sosyal adalet anlayışında muhte
rem komisyonla hemfikir olamam. Hele bu hak
kın münhasıran Devlet tarafından istimali de 
tasrih edilmiş olmakla, diğer kamu tüzel kişi
lerini de tanıdığı mânasını vermektedir ki, bil
hassa bunun benim yanlış anlayışımdan veya 
redaksiyon hatasından gelmiş bir galat olması
nı çok arzu ederim. Şayet muhterem komisyon 
Türk cemiyetinin fertlerini Devletine ve beledi
yesine kredi açacak kadar refah içinde telâk
ki ediyorsa bu maddeyi şevkte mazurdur. Tasa
nda prensibolarak vaz 'edilen çalışma esasına 
dâhil bir hayli de madde sevk edilmiştir. An
cak toplumun umumî mevcuduna nispetle cüzi 
bir yekûn tutan işçi hakkında vuzuhsuz olmak
la beraber bâzı maddeler tedvin eden muhte
rem komisyonun, cemiyetin mühim bir kısmı
nı içine alan kanaatimizce kifayetsiz ve - adına 
küçük çiftçi de diyebileceğimiz - kendi işinin iş
çisi, çok emek karşılığı âz gelir temin edip 
yaşayışı bu modern Anayasayı utancından kı
zartacak kadar düşük olan zümrenin emeğini de
ğerlendirecek, çalışma hakkını koruyacjak, is
tihsal metamı himaye edecek sosyal adalete müs-
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tenit maddeleri niçin sevk etmemiştir! Alman 
ve İtalyan kanunları bunu yazmadığı için mi? 

Muhterem arkadaşlarım, yeni tasarımızın ge
tirdiği organ ve müeseselere gelince : Yeni tasa
rı hakikaten cemiyetimizin ihtiyacı olan yeni 
müesseseler getirmektedir. Eskiden mevcut Dev
let mekanizmasının bu yeni müesseselerle ta
mamlanması kaanatimco ikinci Cumhuriyetin 
en büyük hususiyeti olacaktır. Çift Meclis Ana
yasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, 
yeni müesseselerin kuruluş ve salâhiyetlerinin 
tâyininde tarafımdan tenkidi kabil görülen hu
suslar vardır. Mevcut müesseselerin ve organ
ların bu tasarı ile tâbi tutulduğu operasyonda 
isabetli isabetsiz kısımlarım da yüksek huzu
runuzda kaydetmek isterim. Ancak mahdut za
mana .sığması kabil olmıyan bu maruzatımı ta
sarının müzakeratmda zuhur edecek bir başka 
fırsata talik etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem, komisyon tasarısı metodik ve ilmi
dir fakat millîdir diyemiyeceğim. Modern fikir
lerle teçhiz, modern usullerle tertibedilmiş 
olan yeni Türk Anay%sa tasarısının biraz da 
Türk cemiyetinin realitelerine eğilmesini şid
detle arzu, iştiyakla temenni ederim. 

Dinî ve ahlâkî inançların, temeli sarsılmış, 
bir cemiyetin mânevi unsurunun himaye, tak
viye ve inkişafına medar olacak esasları 'tesbit 
etmiyen bu Anayasa tasarısı millî eşpiriden 
mahrumdur. Millî Türk Anayasası her halde bu 
tasarıdan doğmıyacaktır. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bahri Yazır, buyurun. 
BAT-nit YAZJR — Aziz arkadaşlarım; Yük

sek Ffeyet çeşitli meslek kollarına mensup üye
lerden terettübet.miştir. Bunun sebebi, sanırım 
ki, bir numaralı vazifelerimizi teşkil eden Ana
yasanın tedvininde her türlü görüşün bu kürsü
den dile gelmesini 've bunlar arasında en mâkul 
'••enieze varılmasını mümkün kılmaktadır. 

Tetkikinize sunulmuş bulunan tasarı 'kabul 
edildiği takdirde ihtiyaçlarımızı ne' nispette 
karşılmi'cağmı istikbal gösterecektir. -Aîi':v;ı ---
mızm aziz milletimiz, için hayırlı ve uğurlu ol
ması en.büyük temennimizdir. 

Bendeniz bu tasarıyı okurken muhterem ko
misyonu âcizane takdir hisleriyle meşbu olarak 
zihnimde beliren bâzı istihfamları huzurunuzda 
arz etmekte fayda' mütalâa ettim. 

Meclis içinde yaptığım müşahedemde aldan
mıyorsam, elimizdeki tasarının, genel olarak, 



B : 35 31. 
en ileri demokrat milletlerin Anayasaları aya
rında bir seviye taşıdığında hemen hemen itti
fak vardır. Acaba bu Anayasanın tatbik edile
ceği veya bu Anayasayı tatbik edecek cemiyetin 
sosyal bünyesi ve bu cemiyetin içinde bulundu
ğu şartlar bu derece ileri bir kanunun harfiyen 
uygulanmasına müsait midir? 

. Başkalarının 600 küsur sene evvel başlayıp 
bugünkü seviyeyle ulaştırdıkları demokrasiyi 
biz, kısa zamanda geliştirmenin sırrını bulduğu
muzu iddia edebilir miyiz? 

Anayasa millî hayatı tanzim eden, ona isti
kamet veren ve idare mekanizmasına muharrik 
kuvvet vazifesini gören bir temel kanun olduğu
na göre, evvelâ millî hayatın nasıl tanzim edi
leceği, ona ne gibi bir istikamet verileceği ve 
idare mekanizmasına muharrik kudret vasfının 
nasıl temin edileceği gibi birbirinden önemli so
ruların çözülmesine ihtiyaç vardır. 

Millî hayatı tanzim etmek ve ona bir istika
met verebilmek için her şeyden evvel halli lâ-
zımgelen büyük problemin malûmlarını, ger
çeklerini ortaya sermek şarttır. Başka bir ifa
de ile Anayasaya kimin için ve ne maksatla yap
tığımızı bilmek ve fikri müdirimizi böyle bir 
temel üzerine oturtmak mevkiindeyiz. Şu hal
de cemiyete nizam verirken, evvelâ o cemiyetin 
çeşitli yönlerden, objektif ve ilmî esaslara daya
nan bir tahlilinin yapılmasına ve halihazır du
rumun bütün çıplaklığı ile tesbit ve teşhisine 
lüzuım vardır. Çteşitld ve birbirine girift hale 
geLmiş meselelerin te!k kişii tarafından tahlil ve 
hele terkibine elbette imkân yoktur. Ancak, bir 
mehil içinde neticelendirmeye mecbur olduğu
muz bir tasarının görüşüLmesinde olsun - sathî 
plânda da olsa - bu mânada görüşlerin teatisin
de fayda umuyorum. Bendeniz memleketimizin 
içinde bulunduğu şartlara iç ve dış açılardan 
ayrı ayrı ve pek umumî olarak temas ötmek is-
%-oruım. 

TüıMye'miz iç bünye bakımından, maalesef 
yüzyılların tarihî kaderi içinde resmî ifadelerle 
«geri kalmış», «gelişmemiş» gilbd sıfatlarla anı
lan memleketler lMesdnıdte mütalâa edilen bir 
ülkedir. Türkiye'mizin meseleleri hiç şüphesiz. 
sadece ekonomik zaafımız veya dış yardımlara 
muhtaç bulunmamızdan ibaret değildir. Fakir
liğin ve cehaletin vasatındın zuhur eden sosyal 
hastalıklara musab olduğumuz halde bu gerçek
leri bugüne kadar ilânda mahzur gördüğümüz 
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I için fırsatlar kaybettiğiimıiade şüphe yoktur. Bu, 

bir nevi dert saklamanın 'asıl mahzuru, bir mi
zaç mevzuunun ötesinde derde deva bülama-
mıak ve hareket noktamızı yanlış seçime gibi bizi 
hataların en büyüğüne sevk etmiş. olmasıdır. 

| Artık bu memlekette bir an evvel gerçekler dev
ri başlamalıdır, arkadaşlar. 

| ^ itiraf etmek lâzımdır ki, bugün Türk Milleti, 
maalesef büyük bir sosyal krizin sancıları için
dedir. Ezelî dertlere ilâveten son yılların aç
tığı rahneler, tahrilbetltiiği müesseseler, vatandaş 
vicdanından toplum düzenine kadar icra ettiği 
yılkıcı tesirlerin vasatında yaşıyoruz. İçinde 
bulunduğumuz ihtilâl devresinde, yer yer ve 
zaman zaman vujkulbulan müessif olaylar düşün
dürücü ve üzücü bdr mahiyet almıştır. Yarının 
iktidarları en ileri dennokratik müesseseler ni-

I zaımı içerisinde vatandaşın muhtacolduğu hu-
I zıır ve sükûnu, başka Ihir ifade ile Devlet kud

retini nasıl sağlryaeaktır. Devlet kudreti, Dev
letin emir almadan emretmek salâhiyetine, ken
di ülkesinde yaşıyan (hakikî ve hükmî şahıslar 
üzerinde mutlak Ve mukavemet edilmez bir 
kudrete, mâlik olması demektir. Böyle bir kud
ret kanunlarla, hususiyle anayasa ile vücut bul
muş müesseselere ihtiyaç , gösterir. Şu halde 
Anayasamız kanunlaştıktan sonra bunun ta*M: 

kini kolaylaştıracak bâzı kanunları tedvin et
mek de bu Meclise düşen bir vazifedir. Millî 
hayata istikamet vermek için; millî şuur içinde, 

I 'millî hedefe doğru milletçe yol almamızı müm-
I kün kılan şartların hazırlanması lâzımıdır. An

cak, bu sayede Anayasa idare miekaniızamasma 
aynı zamanda muharrik ve müessir kuvvet ol-

I ma vasfını kazandırır. 
I Memleketimizin dış politika açısından görü

nüşüne gelince; Türkiye bugünkü coğrafî duru-
I ımunda beynelmilel kuvvetler muvazenesinden 
I faydalanmakta ve ancak bu suretle ayakta du

rabilmektedir. Bu kuvvetler muvazenesi bugü
nün gerçeğidir. Bunun ilâriiıhaye devamına dair 

I bir garanti yoktur. Hattâ mevcut kuvvet muva
zenesi içinde Türkiye'nin özel durumu da sa-

I deee coğrafi - politik unsurdan kuvvet almak-
I tadır. - ittifaklara dâhil memleketlerin yekdi

ğeri ile münasebetlerinde, tarihî gerçekler ve 
millî menfaatler bakımından menfî faktörler 
olduğu gibi, Batı medeniyeti, anglosakson blo-
ku, kıta menfaati gibi müspet faktörlerin de 

I rolü büyüktür. 
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Bu itibarla, coğrafî faktörün her hangi bir | 

sebepten zaafa uğradığı gün, Türkiye'nin itti
faklar manzumesi içindeki durumu da zaafa 
uğrıyabilir. 

Ayrıca Türkiye ne Orta - Doğu'da ve diğer 
ıkitalarda ittifak faktörleri dışında, kendisini 
destekliyen devlet veya devletler desteğinden 
ımâhrumdur. Değişik bir ifade ile Türkiye, na
zik şartlar muvacehesinde, kendi bölgesinde 
(mahsur durumda kalacaktır. Halbuki, diğer za
yıf devletlerin pekçoğu bu durumda değildir. 
Kimisi din ve ırk bağları yüzünden yekdiğerine 
bağlı (Arap Birliği gibi), kimisi kıta birliği 
içinde (Afrika Birliği gibi), kimisi kıtalar ara

sında birlik (Asya - Afrika Bloku Birliği gibi), 
kimisi de tarafsız grupu mümeâsileri olarak 
(Hindistan - Yugoslavya, Mısır ve bunları des
tekleyen devletler gaibi) her biri müzahir dev
letler grapuna istin adetmektedirler. 

Buna mukabil memleketimiz dış tehlikeler 
bakımından çeşitli düşman niyetlerin 'hedefi ha
lindedir. Gün olur* da beynelmilel siyasî durum, 
•milletleri kendi .meseleleriyle başbaşa bırakacak 
bir kriz içine girerse, Türkiye'nin siyasî kuv
veti sadece İlendi varlığından ibaret kalacaktır. 
Şu halde iç ve dış görünüşü ile gönüllere hiç de 
ferahlık vermiyen böyle bir durumda, her me
selesi Ibir millî dert halini almış dış görünüşü 
ile; zıayıf bünyesi çeşitli düşman faaliyetlerin 
anührakı haline gelmiş, içinde bulunduğu ikli
min hususla getirdiği bünyevî haftalıklara mu-
sabolunasına rağmen, oevherindeki hayatiyeti ile 
büyük millet vasfını ispat etmiş, iyi idare edil
diği zannan harikalar yaratmasını bilmiş bir 
milletin anayasasını müzakereye başlıyoruz. 

Hedefimiz, ikinci CuımJhuriyetin temel ka
nununu hazırlarken bu kanunun uzun ömürlü 
olmasının şartlarını hazırlamak »İmalıdır. Bu
nun içjin en kestirme ve pratik yol, ilhamları-
ımızı içinde yaşadığımız, her gün ellerimizle tu
tup gözlerimizle gördüğümüz memleket gerçek
lerini açıkça ve cesaretle ele almaktır. 

Bu yapılmadıkça, en iyi niyetlerle girişilen 
teşebbüslerin verimsiz çabası, bizi, içinde bu
lunduğumuz fasit dairenin girdabından kurta-
ramıyacaktır....| 

Bendeniz ümit ve temenni ederim ki, Yük
sek Heyet, millî gerçekler hedefinden aynlmı-
yacak ve İkinci Cumhuriyetimiz uzun yıllar pa
yidar olacaktır. (Şiddetli alkışlar) | 
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FAHRÎ BELEN — Muhterem arkadaşlarını, 

müzakeresine başladığımız Anayasa tasarısı on 
ay süren devamlı çalışmaların meydana getirdiği 
kıymetli bir eserdir. 

Sayın Komisyon Başkanının da tevazüle işa
ret buyurdukları gibi, tasarı tamamiyle noksansız 
sayılamaz, fakat bâzı arkadaşlarımızın belirttik
leri gibi büyük hatalardan da uzaktır. 

Tasarının noksan tarafları Yüksek Heyetiniz 
tarafından tamamlandıktan sonra, aziz milleti
mizin mükemmel bir Anayasaya sahibolaeağına 
inanıyorum. 

Hak ve hürriyetlere verdiği değer bakımından 
da tasarıyı insan hakları beyannamelerinin özü 
olarak kabul edebiliriz. 

însan hak ve hürriyetleri totaliter rejimlerin 
anayasalarında da yer aldıkları, hürriyetlerin 
bunları kurmak bahanesiyle taüıribedildikleri de 
görüldüğü için bu hakları koruyacak daha esaslı 
müeyyidelere ihtiyaç vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, mal ve can emniyeti 
olmıyan yerde hak ve hürriyetten bahsedilemez. 
Tasarının can emniyetini her türlü hak ve hür
riyetlerin üstünde tutmasını da takdirle, karşıla
rız. 

Tanzimattan beri hattı hümayunların, ferman
ların, kanunların tamamiyle sağlıyamadığı mal 
emniyeti meselesinin katî surette halledilmesi za
rureti karşısındayız. Kamu menfaati namına mül
kiyet hakkının nasıl tahribedildiğini de görmüş 
bulunuyoruz. Bu itibarla tasanda mülk emniye
tini sınıriryan hudutların ve kayıtların kâfi ol
madığına işaret etmek isterim. 

Bir hukuk devleti kurmak bakımından ileri 
adımlar atıldığını da büyük bir memnuniyetle 
görmekteyiz. 

Bugün hukuka uygun olmıyan bir iktidar 
meşru sayılamaz, fakat firavunlardan zamanımıza 
kadar, insanlığın başına belâ olan hükümdarlar 
ve diktatörler kendilerini meşru göstermek yolu
nu bulmuşlardır ki, memleketimiz de bunam çok 
feci bir örneğanti vermiştir. 

Eski Anayasanın mühim bir eksikliği hukukun 
suiistimalini önliyecek esaslı teminattan mahrum 
olması idi. Yeni tasan ise hukuk sistemini bir te
minat rejimi haline getirmeyi hedef tutmaktadır. 

Anayasanın üstünlüğü, kanunlann Anayasaya 
uygunluğu prensibi kâfi gelemiyeceği için, tasarı
da kanun koyucusuna karşı sınırlar konulduğunu 
ve kötü niyetli idarelere fırsat verilmiyecek ted-
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birler alındığını da memnuniyetle görmekteyiz. 
Bu mühim mesele üzerinde daha esaslı duraca-
ğımızı da tahmin ediyorum. 

Anayasanın bekçiliğim yapacak bir Anayasa 
mahkemesinin kurulması yasama hayatında var
dığımız en mülhim bir terakki merhalesidir. 

Hâkimlerin ve mahkemelerin her türlü tesir
lerden korunmalarını sağlamak bakımından ku
rulan Yüksek Hâkimler Kurulunu da büyük bir 
memnuniyetle karşılarız.' 

Ancak bunların kuruluşlarında ve üyelerinin 
seçimlerinde çok dikkatli bulunmak icabetmekte-
dir. Bu vesile ile Osmanlı Devletinde fertva mües
sesesinin ehliyetsiz ellerde bozularak Devletin ba
şına nasıl belâ olduğunu da hatırlatmak isterim. 

Yüksek mahkemeleri kalite bakımından en 
yüksek derecede tutmak için seçimlerin dar bir 
kadro içinde kalmaması, tarafsızlığa çok dikkat 
edilerek politika aleti haline gelmemeleri ve tâyin 
usulüne de yer verilmemesi lâzımdır. 

Anayasada en mühim bir yenilik de yasama 
organı arasında ikinci bir Meclisin yer almasıdır. 

Meşrutiyet devrinde de iki meclisli bir yasama 
organımız vardı. Yeni Türkiye Devleti, Padi
şahla beraber onun kaydı hayat ve tâyin usulüne 
dayanan Ayan Meclisini tasfiye etmiştir. 

Bugün kaynağını otoritelerden -alan ikinci 
meclislerin demokrasi ve millî hâkimiyete fren ol
duklarını, milletin sinesinden gelen ikinci meclis
lerin ise demokrasilere ışık tuttuklarını da görü
yoruz. 

Ön tasarıda olduğu gibi, tâyine, tabiî üyeliğe, 
meslekleri ve kurulları temsile geniş ölçüde yer 
veren bir senato siyasî hayatımızda bir gerilik 
olurdu. Bu bakımdan komisyonun tâyin ve tabiî 
üye olmak usulünü mâkul ve meşru bjr hadde in
dirmesi, ikincisi Meclise ayan veya senato adı ve-
rilmiyerek Cumhuriyet Meclisi denilmesi de tak
dire lâyıktır. 

İkinci Meclis usulünün faide ve mahzurları 
üzerinde söylenecek çok söz vardır. Demokrasi 
mekanizması ağır, fakat emin ve metin işler, ikin
ci Meclisin daha fazla gecikmelere meydan ver
memesi için daha esaslı tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Meclislerin yetkileri, eşitlikleri veya birinin 
üstünlüğü mühim (bir münakaşa konusudur. Ben, 
içinde bulunduğumuz şartlara göre, Cumhuriyet 
Meclisinin inkılâpların ve demokratik düzenin 
teminatı ve demokrasi buhranının bir maniası ha
line getirilmesini temenni ediyorum. 

.1961 Ö : İ 
Muhterem arkadaşlarını, eski Anayasa, yasa

ma ve yürütme yetkisini Büyük Millet Meclisinde 
toplamıştı. Kayıtsız ve şartsız millî hâkimiyeti 
temsil eden millî meclislerimizin bizi hükümran
lıktan Cumhuriyete ve demokrasiye doğru götür
düklerini burada şükranla ifade etmek kadirşinas^ 
lık olur. 

Fakat tarihimizde şerefle yer alan meclislerin 
yanında: Millî iradeyi felce uğratan, sözde milli 
iradenin sahlte mümessillerini de görmüş bulunıv 
yoruz. 

Böyle bir hale meydan vermemek için alman 
tedbirler arasında seçim emniyeti, Anayasa temi
natı, kaza kuvvetinin bağımsızlığı gibi kuvvetler 
ayrılığına doğru gidişi de büyük (bir memnunluk
la karşılarız. 

Yürütme organının yetkileri hakkında da esas
lı tartışmalar olacağını tahmin ediyorum. Plân
sız ve programsız gidişin meydana getirdiği fecî 
neticeler karşısında bu organın yetkilerini kıs
mak istiyenlerin endişelerini haklı buluyorum. 
Fakat Anayasa teminata bağlandıktan ve kuvvet
li bir murakabe cihazı kurulduktan sonra iktida
rı fazla kayıtlar altında mefluç bir hale getir
menin doğru olmadığı kanaatindeyim. 

İstanbul tasarısındaki bâzı kayıtlara rağmen 
komisyonun yürütme organını icraatında fazla 
bağlamak yolunu tutmasını da yerinde bulduğum 
gibi Anayasanın kuvvetli ve istikrarlı Hükümet
ler kurmayı sağlamasını da dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı Cumhurbaş
kanlığı müessesesinde de yenilikler göstermiştir 
ki, bunlardan bâzıları üzerinde kısaca durmak 
isterim. 

Partizan bir Cumhurbaşkanı, birinci Cumhur
başkanının tarafsızlığı üzerinde önemle durmaya 
sevk etmişti. Tarafsız bir kral, partîzan Cumhur
başkanından üstündür tarzındaki bir yazını da 
takibata uğramıştı.. 

Gerçi bir partinin seçtiği Cumhurbaşkanın
dan mutlak tarafsızlık beklenemez, belki onun 
parti, programına sadakati de bir meziyet sayı
labilir. 

Bu bakımdan tasanda yer aldığı gibi,C5unı-
hurbaşkanımn Meclisle ilgisinin kesilmesi ten-
kid edilmektedir. Her sene saatlerce kalkınma 
edebiyatı terennüm eden konuşmaları dinlemek
ten usanmış bir adam sıfatiyle böyle bir fan-
taziye son verilmekten memnunluk duymakta* 
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yım. Cumhurbaşkanının Meclisi tenvir etmesi, j 
ona direktif vermesi de millî hâkimiyet ile telif 
edilemez. 

Üzerinde önemle durulması lâzımgelen bir 
mesele de, Cumhurbaşkanına verilen fesih yet
kisidir. Bu fesih yetkisinden en çok ıstırap çe
ken, 33 sene istibdat devri yaşıyan bir milletin 
evlâdı olarak bundan endişe duyduğumu ifade 
etmek isterim. 

Hükümet buhranına mâni olmak gibi meşru 
ve mâkul bir maksadı sağlamak için verilen bu 
yetkiden daha elîm buhranlar doğabileceğini de. 
hatırlatırım. Atatürk'e bile verilmiyen böyle bir 
yetkiyi .parlmanter rejimin bir neticesi saymak 
nazariyata bağlanmaktan, taklitten başka bir 
şey değildir. 

Bu hususta hiçbir tenkid ileri sürülmediği
ne, gerek öntasarı, gerekse komisyon tasarıyı 
yetkiyi kabul ettiğine göre Cumhurbaşkanlarına 
fesih yetkisinin verileceğini tahmin ediyorum. 
Hiç olmazsa bunun daha ziyade daraltılmasını 
temenni ve istirham ederim. 

Tasarı Cumhurbaşkanlığı süresini üç sen 
uzatarak yedi seneye çıkardığı halde, Cumhur
başkanının tekrar seçilmesinde ısrar eden arka
daşlarımız vardır. Büyük bir değerin muhafa
zası ne kadar arzuya lâyık ise, yeni değerlerin 
sahneye çıkmasında da o kadar fayda vardır. 
Eğer bir millet yeni değerler veremiyorsa, o 
milletin istikbalinden endişe edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Memleketimizin bir 
milletvekili enflâsyonuna doğru gittiğini her 
vatandaş hissetmeye başlamıştır. Bu artışı ön
lemek lüzumunu hepimizin takdir ettiğine hiç 
şüphe yoktur. Bununla beraber yasama organı
nın iyi işliyebjlmesi için yeter derecede bir üye 
sayısına da ihtiyaç vardır. 

274 kişiden ibaret olan Yüksek Heyetinizin, 
memleketin en hayatî meselelerini halletmekte 
gösterdiği yeterlik, İstanbul tasarısındaki 350 
adedindeki isabeti de ispat etmiştir; komisyo
nun bu sayıya yüz üye daha ilâve etmesi hak
kında ileri sürdüğü sebepleri pek kuvvetli bul
muyorum. 

îkinci Meclis kurulduğuna ve dışardan da 
Bakan alındığına gpre 400 milletvekilini âzami 
had olarak kabul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Silâhlı Kuvvetlerin 
halka karşı kullanılması, sıkıyönetim, toplanma 

ve gösteri yürüyüşleri üzerinde de bir parça 
durmak isterim. 

Yürütme organı, bilhassa son zamanlarda Si
lâhlı Kuvvetlerin kullanılmasını büyük ölçüde 
suiistimal etmiştir. 

Dünyada hiçbir zaman ve hiçbir yerde bir 
avuç, silâhsız insana karşı tümenler kullanan 
bir idare görülmemiştir. Silâhsız vatandaşlara 
silâh kullanan idare kendi başını yemiştir. Fa
kat, böyle hareketlere meydan vermemek için 
silâhsız toplantılardaki masum halka gelişi gü
zel ateş edilmemesi Anayasada yerini almalıdır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlan 
bri parça genişletilmiş ise de bunun biraz daha 
genişletilmesi garçek demokrasinin icaplarından 
sayılmalıdır. 

Sıkıyönetim müessesesinin de ne derece sui
istimale uğradığını izaha lüzum görmüyorum. 
Bunun zamanını daraltmak kâfi değildir. Ben 
daha ileriye, giderek bu yetkinin icra organın
dan alınmasına teşriî organa verilmesine taraf
tarım*?. Bugün ulaştırma vasıtaları çok ilerlemiş 
olduğundan meclisleri kısa zamanda toplamak 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, tkinei Cihan Har
binden sonra, müstakil genelkurmaylar ortadan 
kalkarken, bizde müstakil Genelkurmay bir 
Anayasa müessesesi haline getirilmiştir. Bu 
usulün mahzurları görülerek Anayasanın sarih 
hükmüne rağmen Genelkurmay Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanmıştır. 

Bir noktaya da işaret etmek yerinde olur ki, 
bizde Genelkurmay başkanlarının kifayetsiz Mil
lî Savunma bakanları elinde oyuncak haline ge
tirilmeleri ordu üzerinde menfi tesirler bırak
mıştır. 

•Komisyon İstanbul tasarısındaki Cumhur
başkanlığına bağlı Silâhlı Kuvvetler Kumandan
lığına ve ne de Mîllî Savunmaya bağlı bir Ge
nelkurmay Dairesine yer vermiyerek ortalama 
bir tarzı kabul etmiştir. 

Bugünkü harblerde bütün memleket harb 
sahasıdır. Zafere ulaşmak için yalnız orduların 
değil, bütün milletin maddî ve mânevi varlık-
lariyle mücadele etmesi lâzımdır. 

Bu bakımdan memleket müdafaası, mesul 
olan Bakanlar Kurulunun en mühim görevlerin
den biri olduğu için Genelkurmayın bu organ 
içinde yer alması zarurîdir. Tasarıda Genelkur-
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mayı Başbakana bağlamakla bu esası önünde 
bulundurmuştur. 

Burada bir noktaya da işaret etmek isterim 
ki, Kara, Deniz, Hava bakanlıkları olan büyük 
devletler, Devlet başkanları da başkumandan 
olduğu halde, muhtelif ordu bakanlıklarını bir 
bakan elinde toplamaya başlamışlardır. 

Modern harbin icapları sevk ve idareyi birli
ğe doğru götürürken, bunları ayırmakta çok dik
katli bulunmak lâzımdır. Başbakanın birleştirici 
rolü bir kıymet ifade eder. Fakat ileride ihtilâf
lara ve ihtilâtlara meydan vermemek için başlıca 
çarelerden biri Genelkurmayı günlük işlerden sı
yırıp memleket savunması ile başbaşa bırakmak
tır. Bunu da Anayasada küçük bir kayıt ile ifa
de etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarı, idarede, bi
rinden yönetime değer vermiş, eski Anayasada 
idarede tevsii mezuniyet ve ademi merkeziyet esa
sını kabul ettiği halde mahallî idareler hava ha-
riçolmak üzere, içme suyuna kadar merkezin lü
tuf ve ihsanına tâbi tutulmuşlardır. Bunun neti
cesi olarak iktidara yaranmak bir yarış halini al
mış, mahallî idareler verimli ve âdil yardıma da 
kavuşamamışlardır. 

Mahallî muhtar idareler bir memlekette de
mokrasinin temelini teşkil ederler. Bizim de ger
çek demokrasiye kavuşmamız için mahallî yetki
leri artırmaya ihtiyacımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının en takdire 
şayan olan ciheti inkılâpları mahfuz tutan ek 
maddesidir. Tasarı birçok maddelerinde devrim
leri korumuş ise de haklı olarak kabul ettiği âyin 
serbestliği ve diğer hürriyetler karşısında irticaın 

f modern kisveye bürünerek karşımıza çıkması 
mümkün olabilir. 

Nitekim devrimleri millî bünyeye uygun bul-
mıyan ve devrim kanunlarını antidemokratik sa
yan birçok yazılar yayınlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün rüyalarımızın 
tahakkuk etmekte olduğunu sezmenin bahtiyarlığı 
içindeyim. Yüksek Heyetiniz tarihî bir vazife 
karşısındadır. Bu şerefli vazifenin mükemmel bir 
tarzda yapılacağına da inanıyorum. Sizlere başa
rı dileklerimi sunarım, Anyasamızm aziz milleti
mize mutlu bir devir açmasını candan temenni edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Selâmi Savaş?. Yok... 
Sayın Cemil Sait Barlas. 
OEMÎL SAÎT BARLAS — Muhterem arka-
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daşlarım, dünden beri tetkikine' başladığımız Ana
yasa tasarısı 27 Mayıs İhtilâlinin bir neticesidir. 
Ancak 27 Mayıs ihtilâli Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyetin temadisinde bir merhale ve Türk 
milletinin hayatiyetinde, tarihî gelişmesinde bir 
kademe olduğuna göre bugünkü Anayasanın tet
kikinde bir iki noktaya işaret etmeyi kendim için 
bir vazife bilirim. 

Arkadaşlar, önümüze gelen Anayasa bünyesi 
itibariyle bir taraftan fertçi, bir yandan çalışma 
prensibine dayanan bir Anyasa olduğu ilk vehle-
de görülmektedir. Fakat Anayasanın oluş sebep
leri üzerinde durduğumuz zaman, bu Anayasanın 
memleketin bünyesine tam mânâsiyle uyduğuna 
ve lâzımgeldiği kadar bu memleketin ihtiyaçları
nı karşıladığına maalesef inanmamaktayım. Bu
nun sebebini arz etmek istiyorum. 

Bugün arkadaşlar biz, 1924 Anayasasının Tür
kiye Cumhuriyetince kabul edildiği devirden, jeo-
politik durum bakımından çok gerideyiz. Bunun 
sebeplerini kısaca arz edeyim. 1924 yılında Türki
ye Devleti Anayasayı kabul ettiği zamanda, ne 
Şimalde demirperde gerisi memleketlerle, ne de 
Batımızdaki demokratik alemdeki ilerleme bakı
mından mesafe bu kadar açık değildi. Binaen
aleyh, bir milletin yaşama kabiliyeti, o milletin 
teknik imkânlarına, iktisadî potansiyeline bağlı 
olduğuna göre, bugün durumumuzu hariçle kı
yas ettiğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyeti ken
disini müdafaa bakımından daha zayıf durum
da bulunduğumuzu görürüz. Kısa bir cümle ile 
size ifade edeyim; 1945 - 1946 yıllarında kurulan 
ve 15 senelik bir hayatı olan İsrail milletinin mil
lî geliri adam basma 600 dolar olduğu halde, Tür
kiye'nin millî geliri adam başına 200 dolardır. Ya
bancı basın, İsrail'in bu millî geliri karşısında 
Türkiye'nin gelirinin üçte biri olduğunu sarih 
olarak işaret etmektedir. Bunu söylemekten mak
sadım şudur. Bizim Anayasamızın 1924 Anayasa
sının bir hükmünden mahrum olduğunu ifade et
mek içindir. Arkadaşlar. Türkiye iktisaden geri 
kalmış bir memlekettir. İktisaden geri kalmış bir 
memleketin, ferdiyetçi prensiplerinden ziyade 
Devletçi prensiplere dayanması lâzımdır. Türki
ye geri kalmış bir memlekettir. Bu itibarla Ana
yasada gerek kültür bakımından, gerek sosyal ba
kımdan, gerek, iktisadî bakımdan, umumi gidiş ba
kımından Devletçi bir rejim olarak direktif veren 
hükümlere ihtiyaç vardır. 
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Muhterem arkadaşlardan bâzıları, bâzı mad

delere göre özel teşebibüsün tehlikede olduğunu 
ifade ettiler. Anayasada özel teşebbüse ait hüküm
ler vardır. Fakat, Plânlama Dairesinden ve onun 
taallûk ettiği bâzı hükümlerden başka Türkiye'
nin kalkınmasını sağlıyaeak bir hüküm yoktur. 

özel teşebbüs bütün gayretiyle bir araya 
geldiği halde, yıllardır görüyoruz, 3 - 5 fabrika 
(bacasından ibarettir. Memlekettin kalkınmasın
da asla rol oymyajmamaktadır. Devede kulak 
kabilinden bulunmaktadır. 

Kültür sahasında devlötçiliğinriz inkâr edi-
löbilir mi? Bugün Ankara'da gördüğünüz tiyat
ro, istanbul'da gördüğünüz tiyatro, memleke
tin muhtelif yerlerine yolladığınız tiyatro he-
yelerı, kültür hayatında devletten başka nedir? 
Binaenaleyh, (benim kıymetli arkadaşlarım, hu
susî kültür sahasında, hususî teşebbüsün Avru
pa'da olduğu gibidir, diye söyiiyelbilirler mi 
Yine kültür kalkınmasında bir tiyatroya İht'i-
yoç yok mudur? Arkadaşlar, bir yandan dev
lette ağır külfetler yüklemek, fakat buna muka
bil kalkınma bahsinde hiçbir kimseye bir vazife 
vermemek. Böyle şey yok, arkadaşlar. 

Bu bakımdan, ben bu yeni Anayasanın 2 nci 
onaddesinin 2 nci cümlesindeiki, Türkiye'nin sos
yal bir devlet olduğuna ait hükmünü taımamiyle 
yumuşak bir şey buldum. 

İçindeki hükümlere gelince; bâzı arkadaş
lar bunu fazla sosyalist buluyorlar. Halbuki 
kendilerine tavsiye ederim, Kenedy'nin Ameri-
Ikan Ayanına yolladığı beyanname, Anayasanın 
30 - 35 maddelik iktisadî hükümlerinden çok 
daha geniştir, arkadaşlar. Arlkadaşlarcn lütfen 
göıımelerini kendilerine tavsiye ederim.* (Konuş
malar) Lütfen Orhan özltrak arkadaşım, sdıze 
»tavısiiye ederim; geçen ay-Amerika'nın kalkın
ması .hakkında Ayana umumî bir plân yolladı, 
lütfen ona bakınız. 

Şimdi arkadaşlar; bir memleketin hürriyet
lerinin suiistimal edilmemesi, hürriyetin dema
gojinin içinde kalmaması ancak, fertlerin ikti
sadî durumuna ve zenginliğine bağlıdır. Eğer, 
ıbir memlekete verdiğimiz sonsuz hürriyet kar
şısında, iktisadî bünye o hürriyete mukavemet 
edecek kuvvette olmazsa, o memlekette hürri
yet kötüye kullanılır, ve anarşiye gider. Bunu 
hatırlatmak isıteriim. Kabul ettiğimiz Anayasa 
insan halk ve hürriyetleri karşısında geri kal
mış, kalkınmaya muihtaç, iktisaden geri olan 
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Ibir memlekette hele bir ihtilâlin afcaıbdınde vem> 
lecelk bu geniş hürriyetlerin âtiisinden ben şim
diden endişe etmekteyim. 

Anayasanın esasına geçtiğimizde teşriî or
gan ölaraik iki Meclis sistemini getirdiğini gö
rüyoruz. Bu sistem. artık demode olmuştur. 
Menşei aynı olan meclisler, bir odada oturaca
ğına ayrı iki odada oturacak. Bu çift Meclis 
sisteminin faydasını anlıyamıyorum. Bu sistem
den dönen memleketleri görmekteyiz. Herkes 
gider Mersin'e, biz gideriz tersine, ingiltere'de 
tedricen Lordlar Kamarasının yetkileri elinden 
alınmıştır. Son olarak L. öorç, Lordlar Kama
rasının, bütçe ftetlkitkı yetMsini de alarak, İngil
tere'yi fiilen tek Meclis .sistemine götürmüştür. 
Bu itibarla bizim m^mlelk^tamizde de 2 Meclîs 
yer alacağına, oraya gelecek arkadaşlar da 
Birinci Mecliste otursunlar. Birinci Mecliste 
toplu olarak bulunmasını bahusus Anayasada
ki Cumhurbaşkanının Meclisi fesih salâhiyetin
den sonra daha yerinde bulmaktayım. Parlmanter 
sistem diyoruz, arkadaşlar. Anayasada kabul 
edilen bir hükme göre dışardan Bakan seçme 
salâhiyeti var. Bizbize benzeriz deriz. Bu mev
zu üzerinde, İstanbul'da 1 - 2 gazetede mebus
lardan Vekil olmazsa daha iyi olur, mebus
lar kıskandıkları için bu hakkı vermiyorlar, 
dışardan Bakan seçilmelidir şeklinde yazılar 
çıktı. Bu iş bir kıskanma işi falan değildir. Bu 
tarihî tecrübelerin mahsulüdür. Dışardan Ba
kan seçilirse yalnız Meclise karşı sorumlu ola
caktır. Bu büyük bir eksikliktir ve yanlıştır. 
Hariçten seçilen Bakan, milletvekilliğinden Ba
kan olan Bakandan daha fazla cesaret sahibi 
olamaz. Hiçbir zaman bunun kadar vazife gö
remez. 

Teknik bilgiye gelince : Bakanlar teknisiyen 
olacak değildir. Umumî bilgiye sahibolacaktır. 
Umum müdür ve müsteşarlara karşı bir hakem 
rolü oynıyacaktır. Bizim sistemimiz sistemi de
ğildir ki bu usulü almıştır, yani bir eski Kı-
rallık müessesesinden gelen müessese gibi... 
Buna benim aklım ermedi. Benden evvel ko
nuşan çok muhterem arkadaşım Fahri Belen'
in bir görüşüne görüşlerimi arz edeceğim. Yine 
sisteme dayanıyorum. Parlmanter sistemde, 
Bakanlar Başbakanın mesuliyeti altındadır. 
Hattâ Vakıflar Genel Müdürlüğünün Başba
kana bağlı olması bahis konusu olurken, bir 
Genelkurmay Başkanının Millî Savunma Ba-

— 406• — 



B : 35 31. 
kanlığına bağlı olmayıp Başbakanlığa bağlan
masını fazla gördüm; fazla görmedim, işin yü
rümesi bakımından yerinde görmedim. Muh
terem arkadaşlar, Başbakan Devletin umumî 
politikasından mesuldür. Bakanlar kendi branş
larına taallûk eden politikadan mesuldürler. 
Ve her Bakan Mecliste itimat reyi istiyebilir, 
itimat reyi alır, ademiitimat reyi alır. Baş
bakan umumî politikadan mesul, Genelkur
may Başkanı ordunun talim ve terbiyesi ile 
meşgul olacaktır. Böyle olunca ordu bütçesini 
Mecliste müdafaa eden bir Bakan dururken, 
Genelkurmay Başkanının Başbakanlığa bağlı 
olması Parlmenter rejimle kabili telif değildir. 
Bu hususta bana Amerika'dan bahsederlerse, 
Amerikan sistemi Türk sistemine uymamakta
dır, bunu hatırlatırım. 

Arkadaşlar, İktisadî Devlet Teşekkülleri 
diye bir müessesemiz vardır. Bunlar her şeye 
rağmen, İktisadî Devlet Teşekkülü olarak ka
lacak ve gelişecektir. Bunların döner serma
yesi, 22 milyarı aşmaktadır. Bu muvazenei 
umumiye bütçesinden kabarık bir yekûndur. 
Böyle olduğu hâlde, Anayasada bunların mu
rakabesi hakkında bir tek kelime yoktur. 

Yeni Anayasa, bir taraftan ferdî hürriyeti 
sağlamakta, fakat diğer taraftan da geçmiş 
yılların aksine idarî^ baskıyı artırmaktadır. 
Bu bir gerçektir. Bu bakımdan, yeni Anaya
saya göre, bundan sonraki idarelerin başına 
geçecek İçişleri bakanlarma mühim vazifeler 
düşecektir. 

Arkadaşlar, ben, insan haklarına taallûk 
eden maddeleri fazla kalabalık, fazla uzun 
gördüm. Birtakım haklara karşılık vazifeler 
olması gerektir. Şahıslara yalnız haklar veril
miştir, vazifeler tadadedilmiştir. Fert için de 
öyledir, bunun için de böyledir. Böyle eksik 
prensipleri vardır, bir hak veriliyor. Vatan
daşın okuması için Anayasada okumayı kolay
laştıracak tek bir kelimeye tesadüf edileme
mektedir. 

Daha fazla konuşarak vaktinizi almak iste
miyorum. Maddeler üzerinde daha çok konu
şacağım. Anayasa Komisyonu fevkalâde çalış
mıştır, kendilerine teşekkür etmek bir vazife
dir. Yalnız bu kadar büyük, bu kadar çeşitli 
maddeleri sinesinde taşıyan bu Anayasada bir 
tek muhalefet şerhi bulunmayışını bir anlayış
tan ziyade, bir kanaate bağladım ki, bunu 
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Kuvvetten ziyade bir zaıf alâmeti sayarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alp Kuran. 
ALP KUKAN — İkinci Cumhuriyetin saym 

kurucuları; dünden itibaren atalarımıza karşı, 
çocuklarımıza ve torunlarımıza karşı, kısaca tarih 
içinde milletimizo karşı 'büyük bir sorumluluk 
duygusu akında İkinci Cnmıhuriyetm Anayasa 
tasarısını müzakereye başlamış bulunuyoruz. Bir 
yandan atalarımız ve bir yandan da gelecek ne
sillere karşı borçlu bulunduğumuz tarihî bir gö
revi yerine getirirken, bugün önümüzde bulunan 
mesele şudur : 27 Mayıs ihtilâli ile tasfiye edilen 
zihniyetin ve rejimin yerine ne gibi prensipler 
koyacağız? İkinci Cumhuriyetin siyasî rejiminin 
karakteristik vasıflan neler olacaktır? 

Takdir buyurursunuz ki, bu soru çok önem
lidir. Çünkü Türk milleti, bundan böyle uzun yıl
lar, inşaıllaıh yüz yıllar, bu soruya verilecek ceva-
ıba göre idare edilecek; Türk milletinin yaşama 
şekli ve şartları, mutluluğu veya ıstırabı, geliş
mesi veya geriliği bu sorunun yeni Anayasada 
verilecek cevabına bağlanacaktır. İşte böyle 
önemli soruya cevap teşkil edecek olan yeni Ana
yasamızı hazırlarken, her şeyden önce, 28 Nisan 
olayları ve 27 Mayıs İhtilâlinin yapılış sebepleri 
üzerinde durmak lâzımdır. Nitekim, Amerika Bir
leşik Devletleri İstiklâl Beyannamesinde de ifa
desini bulduğu üzere, bütün dünya tarihi göster
mektedir ki, huzur, refah ve saadet içinde yaşı-
yan bir millet, müesses bir hükümeti devirmek te
mayülünde değildir. Bütün dünya tarihi göster
mektedir ki, her ihtilâlin mutlaka yapılış sebep
leri, vardır. Ve bunlar, ciddî, haklı sebeplerdir. 
Bunun yanında, her ihtilâle bir memlekette bâzı 
ilkeleri, bâzı prensipleri ve bâzı yaşama şartlarını 
değiştirmek ve yenilerini getirmek üzere yapıl
maktadır. 

Binaenaleyh, biz de yeni Anayasayı tedvin 
ederken, 27,Mayıs İhtilâlinin niçin ve neyi ger
çekleştirmek için yapıldığını hassasiyetle göz 
önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Günkü, 
hukuk ve siyaset ilmine göre, meşru bir ihtilâl hü-
Ivümetmin meşruiyetini dovam ettirebilmesi an
cak ihtilâl hükümetinin ihtilâl yapılış sebeplerine 
bağlı kalmasiyle, bu sebeplere sadakat gösterme
siyle mümkündür. Bir ihtilâl hükümeti, bu se
beplerden uzaklaştığı ve ihtilâlin yapılış sebep
lerine ihanet ettiği takdirde, siyaset ilminde, hu
kuk ilminde o milletin gene aynı prensipler, gene 
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aynı sebepler adına yeni bir ihtilâl yapması meş- I 
rudur, hakkıdır ve böyle bir ihtilâlin yapılması 
mukadderdir. Binaenaleyh, bugün siyasî iktidarı I 
(bilfiil elinde bulunduranlar, buıgün yeni Türk 
Anayasasını hazırlıyanlar, yani bizler 2 nei Cum
huriyetin Anayasasında 27 Mayısın yapılışı se
beplerini ve ilkelerini gerçekleştirmek zorundayız. 
Nelerdir 28 Nisan olaylarını, 27 Mayıs devrimini I 
yaptıran sebepler? Nelerdir 27 Mayıs ihtilâlinin 
gerçekleştirmek..istediği prensipler? Bunu bir tek 
cümle ile özetlemek mümkündür. 

Türk milletinin asgari ve yegâne, yaşama şartı I 
olan Atatürk devrimi erini, bir daha hiç kimse
nin el ve dil uzatamıyacağı bir şekilde memleke
timize yerleştirmek. Atatürk düşmanlarını. Türk 
siyasî hayatından kesin olarak tasfiye etmek. I 

Bu sözlerden sonra, belki denebilir ki, bir de 
demokrasi vardır, 27 Mayıs ihtilâli, asıl demok
rasiyi gerçekleştirmek için yapılmıştır. Fakat I 
yüksek malûmunuzdur ki, Atatürk devrimleri 
içinde demokrasi bizatihi mevcuttur. Atatürk 
devrimleri demokrasinin kendisidir ve Türkiye'- j 
de Atatürk devrimleri olmaksızın, demokrasiyi 
ne düşünmeye, ne de gerçekleştirmeye imkân var
dır, ('Bravo sesleri) 

ikinci Cumhuriyetin sayın kurucuları; bu 
memlekette bir Anayasa yapılırken, hiç şüphe 
yoktur ki, bu milletin içinde bulunduğu içtimaî 
şartlan dikkatle göz önünde bulundurmak lâzım
dır. Bir Anayasa tedvin edilirken, hiç şüphe yok
tur ki, iktisadî, siyasî, tarihî, psikolojik ve, kül- I 
türel bin bir çeşit faktörü hassasiyetle nazarı dik- 1 
kate almak lâzımdır. 

Ancak, bu binbir çeşit faktör içinde bir ta
nesi vardır ki, bilhassa Türkiye'de özel bir önem 
taşımaktadır. O da, Millî tarihimizdir. Filhaki
ka çok değerli Anayasa Komisyonu da gerek
çelinin başında, meselelerimizi millî tarihimiz 
açısından izah eden ve millî tarihimiz bakımın
dan Anayasayı ineeliyen bir pasaja yer vermiş
tir. Çünkü, Anayasa yaparken karşısında bulun
duğumuz birçok soruların kesin cevaplarım Türk 
milletinin istikbalini, istiklâlini ve yükselmesini 
ilgijcndiren temel meselelerin kesin hal tarzları
nı millî tarihimiz bizatihi ihtiva etmektedir. Ve I 
Atatürk'ün verdiği, millî tarihimizin verdiği ke
sin cevapların dışında bugünkü meselelerimizi 
halletmeye ve Türk milletini kurtarmaya kana
atimizce imkân yoktur. j 
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Kanaatimce, şu anda hepimizin zihninde bu

lunması gereken ve yeni Anayasayı yaparken 
daima bize hâkim olması ikt'za eden şu üç yö
neltiri soru bütün düşüncelerimize hâkim bulun
maktadır. 

Birincisi; Türkiye Dünya devletleri arasında, 
millî bir devlet olarak, mevcudiyetini ve bağım
sızlığını en iyi şekilde hangi siyasî rejim için
de muhafaza ve devam ettirebilir? ikincisi; Türk 
milletinin en kısa bir zamanda en ileri millet
ler seviyesine çıkması, ulaşması hangi siyasî re
jim içinde mümkün olabilir? 

Üçüncüsü; bu vatanın istisnasız bütün evlât
ları hangi siyasî rejim içinde daha iyi bir şekil
de, en iyi ve en insanî yaşama şartlarına ulaşa
bilir, yaşıyabilir? 

Bu üç soruya vereceğimiz cevaplar tıpkı Bü
yük Atatürk'ün verdiği cevaplar gibi olacaktır, 
onlarla aynı olacaktır. 

Filhakika, biraz önce, bugün önümüzde bu
lunan temel meselelerin kesin hal tarzları millî 
tarihimiz içinde, bizim başkaca türlü cevap ve
remi veceğimiz bir şekilde, bizatihi mevcuttur, 
demiştir. Bu sebeple, millî tarihimize bakmak 
lâzımdır, demiştim. 

Binaenaleyh, yukarda kendi kendimize sor
duğumuz üç yöneltiri ve temel sorunun cevap
larını araştırırken, gene millî tarihimize bak
mak ve Türkiye'de demokrasinin ne şekilde ger
çekleşmesi gerektiğini millî tarihimizden istihrac-
etrrok ieabeder, kanaatindeyim. Gerçi demokra
si mücadelesini Cumhuriyet tarihinden başlat
mak mümkün değildir. Gerçi yurdumuzda de
me Uı asi mücadelesi Osmanlı imparatorluğu dev
resinde başlamıştır ve. bunun başlangıç tarihi 
olarak Birinci Meşrutiyeti almak mümkündür. 
Fakat bugün, Yüksek Heyetinizin, ihtilâl Hü
kümetinin, Türk gençliğinin ve Türk milletinin 
Türkiye'de gerçekleştirmek istediği demokrasi
nin prensipleri ve temelleri doğrudan doğruya 
istiklâl Harbinde, Atatürk'ün devrimlerinde 
mündemiç bulunmaktadır, istiklâl Savaşı ile, bu
gün Türkiye'de gerçekleştirmek istediğimiz de
mokrasi arasında bir münasebet kurmamaya ça
lışırken, Atatürk devrimleri ile demokrasi ara
sındaki bağları incelerken, acaba Atatürk dev
riminin başlangıcını hangi tarih olarak almak 
lâzımdır. Bâzı değerli âlimler ve yazarlar, Ata
türk devriminin başlangıcını Cumhuriyetin ilâ
nına veya hilâfetin ilgasına bağlıyorlar. Fakat 
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Atatürk devriminin başlangıcı olarak bu tarih
leri kabul etmek kanaatimce doğru değildir. Bu- ı 
nun yanında, eski devirde maalesef gördüğüm j 
bâzı şahıslar Mustafa Kemal'i Atatürk'ten ayır
mışlar, İstiklâl Savaşı Kahramanı olarak Mus
tafa Kemal'i övmüşler, bu karşılık, devrimlerin 
yaratıcısı Atatürk'ü yermişlerdir. Bu ayırma 
şüphesiz, çarpık bir zihniyetin, sapık bir zihni
yetin, milliyetsiz bir zihniyetin ifadesidir. Zira 
Atatürk devrimlerini istiklâl Savaşından asla 
ayırmaya imkân yoktur. Atatürk devrimleri, 
Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919 da Samsun'a ayak 
basması ile başlıyan ve gelişen hareketlerin ka
çınılmaz bir sonucudur. Filhakika Atatürk, 19 
Mayıs 1919 da Samsun'a ayak bastığı zaman, 
hattâ Sayın General Ali Fuat Cebesoy'un bir 
yazısında işaret ettiği gibi, daha İstanbul'da 
iken, kafasında şu soru ile Anadolu'ya geçmiş 
ve icraata başlamıştır: Türkiye nasıl kurtanla-
bilir?... Türkiye şerefli bir millet olarak nasıl 
yaşıyabilir? Gerçi Türkiye nasıl kurtnrılabiiir, 
sorusu, Atatürk'ten önce, Osmanlı İmparator
luğu zamanında da birçok kimseler tarafından, 
meselâ büyük mütefekkir Prens Sabahattin'in 
eserinin* adı budur, sorulmuştur. Gerçi düşman 
işgali altında bulunan Türkiye'de birçok Türk 
münevverleri tarafından Türkiye nasıl kurtarı-
labilir, sorusu gene sorulmuştur. 

Ancak Atatürk'ün bu sor aya verdiği cevap 
herkesinkinden farklı olmuştur. Nitekim yaban
cı devletler Türk milletini yıkmak, Tür ata yur
dunu taksim etmek emeliyle memleketimizi işgal 
ettikleri zaman, Atatürk düşman istilâsından mil
leti kurtarmak için şu formülü bulmuştu: 21 - 22 
Haziran 1919 gecesi bu milletin ne şekilde kurta-
rılabileceği sorusunun cevabını Anayasada şu şe
kilde dikte etmiştir: Milletin • istiklâl ve istikba
lini, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. 
Bunu gerçekleştirmek için 1919 Temmuzunda 
toplanan Erzurum Kongresinde «millî iradeye 
müstenid bir şûra tesisini veya kuvvetini iradeyi 
millîyeden alacak bir Hükümet teşkilini» teklif 
etmiştir. İşte Atatürk devrimi Ibu suretle ve İs
tiklâl Savaşı ile birlikte başlamıştır. 

'Filhakika, muhterem arkadaşlarım, milletin 
azmi ve kararı, iradeyi millîye, millî bir şûra tesi
si, bütün bunlar şüphesiz demokrasinin ilk ve te
mel prensipleridir. Bu prensipleri kabul ettik
ten sonra, bu prensiplere müsteniden Türk mille
ti istiklâlini kazandıktan sonra, Türk milletinin 
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hâkimiyet hakkından vazgeçmesine veya bu hak
kı bir başka makamla paylaşmasına, şüphesiz, ar
tık imkân yoktur. Millî hâkimiyet prensibi bir ke
re ortaya atıldıktan sonra, Türk milleti İstiklâl 
Savaşını bir yandan dış düşmana öte yandan sal
tanat ve hilâfete karşı hâkimiyetini tek başına 
eline, geçirdikten sonra artık bütün Atatürk dev
rimlerinin ardarda yapılmasını, bu olayın tabiî 
ve kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkacak-
tıç. Nitekim millî hâkimiyet prensibi, bizatihi 
bünyesi itibariyle, saltanat ve hilâfeti ilga eder 
mahiyettedir ve ilga edilmiştir. Böylece, millî 
hâkimiyet prensibinin mahiyeti icabı, ilk defa 
Saltanat ilga edilmiştir. Saltanat ilga edilince, 
arkasından hilâfetin ilgası zarurî idi. Çünkü, 
malûmu âlinizdir ki, Mâm hukukunda ve Osman
lı İmparatorluğunda bu iki müessese birbirinden 
ayrılmaz bir bütün idi, Birisi gidince, diğerinin 
de gitmesi mukadderdi. Bunun yanında diğer 
devrimler vardır ki, bu devrimlerin yapılması da, 
Türkiye nasıl kurtarılabilir, nasıl yaşıyabilir so
rusuna cevap idi. Türkiye'nin medenî milletler 
seviyesine ulaşması için zarurî idi. İşte bu za
rurettir ki, bu devrimlerin yapılması kendiliğin
den ortaya çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, böylece, bugün Türki
ye'de gerçekleştirmek istediğimiz demokrasi reji
minin ilk temel prensibi, yani millî hâkimiyete, 
halk hâkimiyetine müstenid demokrasi idaresinin 
temelleri, İstiklâl Savaşı ile birlikte, Atatürk ta
rafından atılmıştır. 

Ancak, bu noktada çok önemli başka bir tari
hî olayı da dikkatle göz önünde tutmak lâzımdır: 
Türkiye'de, İstiklâl Savaşı ile birlikte, kaçınılmaz 
bir zaruret olarak millî hâkimiyet prensibine müs
tenit bir demokrasi rejimine gidilirken, zamanın 
Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti, «iki halk hâkimiyeti rejiminden, iki demok
rasi şeklinden Türkiye'de hangisi gerçekleş
tirilmelidir? Hangisi benimsenmelidir?» problemi 
ile karşıkarşıya kalmıştır. Filhakika, yüksek ma
lûmunuzdur ki, o tarihlerde^ bir komşu memleket
te, klâsik Batı demokrasisinin yanında, yeni il
kelere dayanan başka bir demokrasi tarzı, başka 
bir demokrasi tipi ortaya atılmış bulunuyordu. 
Komşu memleketteki bu yeni demokrasi tipi, 
Marksizme dayanmakta idi. Batı demokrasisinin 
sahte demokrasi olduğunu ileri sürmekte, gerçek 
hürriyet yalnız bizim demokrasi tarzımızda mev
cuttur iddiasında bulunmakta idi. 
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Şimdi, acaba Millî Mücadeleyi yapan Türki

ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, bu iki demok
rasi anlayışından ve rejiminden hangisini tercih 
edecekti? Klâsik Batı demokrasisini mi, yoksa ye
ni Doğu demokrasisini mi benimseyecekti? Bu so
ruya bugün cevap vermek kolaydır. Fakat bir de 
o zamanın şartlarını dikkat nazarda tutmak lâ
zımdır. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Batı 
o tarihlerde Birinci Dünya Savaşının galip Dev
letleri tarafından temsil ediliyordu. Batı, o tarih
lerde, miletimizi yok etmek istiyen, kendisi ile 
ölüm kalım savaşı yaptığımız bir düşman idi. Ba
tı devletleri, meselâ bir Lyod George'un bir Cle-
menceau'nun ağzından, Türkleri «gayrimedenî» 
olarak vasıflandırıyor, «Türkler nerelerden geç-
tilerse oraları çöle çevirdiler» diyor, Amerika'da-
ki kızılderililerle aynı muameleye tâbi tutmak is
tiyorlardı. Türklere Amerika'da kızıl derililere 
yapılan muameleyi yapalım, Türkiye'de medeni
yeti ihya edelim diyorlardı, öte yandan, sözünü 
ettiğimiz komşu memleket, yani Sovyet Rusya, 
Türk milleti bütün bir batı âlemine karşı ölüm, 
kalım savaşı verirken, bize dost eliui, yardım eli
ni uzatan yegâne Devlet olarak ortaya çıkıyordu. 
İstiklâl Savaşında bize yardım ediyordu. 

Binaenaleyh, istiklâl Savaşı sırasında ve ye
ni rejim kurulurken, karşımızda bulunan soru şu 
idi - Bizi imha etmek, bizi yoketmek istiyen Ba
tılı devletlerin siyasî rejimini ve demokrasi şek
lini mi benimsiyecektik? Yoksa, bize dost elini, 
yardım elini uzatan komşu devletin siyasî reji
mini ve demokrasi anlayışını mı tercih edecek
tik? Nitekim bu soru, o zamanın zabıt ceridele
rini incelediğimizde görürüz ki, o zaman da or
taya atılmış, «Batı mı, Doğu mu?» denildiği an
da, Türkiye Büyük Millet Meclisinden yükselen 
bâzı sesler «Doğu, Doğu» diye haykırmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarını; Atatürk 'ün büyük, 
dehası bir kere de işte bu noktada, bu soru kar
şısında kendisini göstermiştir : O büjiik insan, 

-o büyük milletperver, Türk milletinin istiklâli-
; ni ve mevcudiyetini ancak düşmanın siyasî re

jimini benimsemek ve gerçekleştirmek suretiyle 
muhafaza ve idame ettirebileceğini, tam bir isa
betle görmüştür. Böylece, Büyük Atatürk, dost 
elini uzatan Devletin siyasî rejimini değil,. fa
kat -milletimizi yoketmek istiyen düşmanın siyasî 
rejimini Türkiye'de gerçekleştirmeye çalışmış 
ve bu yolda yürümüştür. Niçin bu yolda yürü
müştür? Bugünkü Bolşevizmin emperyalist ha-
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roketlerini gördükten sonra bu soruya cevap ver
mek gayet kolay. Macaristan olaylarını gördük
ten sonra bu soruya cevap vermek gayet kolay. 
Fakat, bir de o zamanın şartlarını düşünmek lâ
zımdır. Eusya'da o tarihlerde rejim daha iyice 
oturmamıştı,' emperyalist gayeleri daha belli 
değildi. Bütün bunlar ve rejimin gerçek mahi
yeti, Doğu'daki demokrasi iddiasının vâridol-
nıadığı bugün anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, bugün 
yine Atatürk'ün yürüdüğü yoldan yürümek ve 
Türkiye'de Batı demokrasisini gerçekleştirmek 
zorundayız". Fakat demokrasinin esası ve onu 
diğer rejimlerden ayıran özü nedir? îlim 
adamlarının belirttiği üzere, demokrasinin özü 
hürriyettir. İnsana ve onun hürriyetine saygı 
duygusudur, iler ferdin insanca yaşamasıdır. 
Bir insanın hür olabilmesi, şerefle yaşaması ise 
ancak içinde bulunduğu toplumun, içinde bu
lunduğu milletin hür olması ile mümkündür. 
Esir bir millete mensup bir ferdin hür ve şeref
le yaşaması elbette mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, (bugün memlekette 
Baitı demokrasisini gerçekleştirmek M'erken, 
nııilliyetçi'lik prensibine b'ağlı olmak lâzımdır. 
Atatürk 'bunu yapmıştır, milliyetçiliği 'daima 
esais almıştır. Binaenaleyh, Mz yurdu'mu'zda mil
liyetler esasına 'dayanan Batı tipi demokrasiyi 
gerçek]eştirmek zorundayız. îşler ibu noktaya 
gelince, (bir hususu 'daha göz önümde (bulun
durmak lâzımdır: Batı detoı'okrasis!i uzun ib'ir 
tarihî maıziye safoiptir. Yüz yıllar zarfınida Ba
tı demokrasisi •mütemadiyen şekil' değiştirmiş
tir. Bugün uygulanmakta olan Baitı demokrasi
si artık 18 nei 19 ucu asırlar dömokra'srisinin 
aynı değildir. Filhakika bıUgüıı Batılı müellif
ler, Batı demokrasisini iki ad 'altında toplamak
tadır. Birisi, klâsik demokrasidir ki, başlan
gıçtan aşağı - yukarı Birinci Dünya Harhi so
nuna kadar tatbik edilen- demokrasi şeklidir. 
Bu birinci devrede, Batı deimokrasisi mücerret 
İbir vatandaş düşünmüştür, onun içtimaî duru
mu ile ilgilenmeımdş, hu mücerret vatandaşa 
sadece kanun önünde şeklî bir eşitlik, şeklî hak 
ve hürriyetler tanımıştır. Ancak zamanla ve 
çeşitli âmillerin tesiri altında anlaşılmıştır ki, 
sadece kanun önünde eşitlik ve şeklî h'ak ve 
hürriyet fazla bir mâna ifade etlmez. Tasavvur 

I huy urunuz ki öski Anayasamızda hüküm vardı, 
1 her Türk vatandaşı 30 yaşını Mtrtoce mefotıs ise-
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çilnıek hakkını haizdi. Seçim. Kanunu ise seçi-
lelMlmeyi okumayanına şartına bağlamıştı. 
Şimdi, (bir köy düşünelim; hiçlbir yeıie irtibatı 
yoktur, 'köyde okul da yoktur. Vatandaşlar 
okumayazma imkânından ıınalhruuıdurlar. El-
betteki burada oturan vatandaşların seçilme 
Hıakkı fiilen olmaz. Vatandasın seçilme hakkın
dan istifade edeJbilmesi için o köye mutlak su
rette okul yapılması lâzımdır. Aynı şekilde, bir 
vatandaş kafbil'iyeti nispetinde yüksek tahsile 
varıncaya k'a'dar, tahsil yapmak imkânına sahip 
bulunmalıdır. Fakir bir köylü vatandaş, ulaş
tırma vasıtaları .da yoksa, köyünde 'mahsurdur. 
Mekteibi onun. ayağına kadar götürmek lâzım
dır. Dem'ek istiyorum ki, • Devlet; her (vatandaşın 
maddî ve mânevi varlığını azamî derecede ge
liştirmek imkânını sağlamalıdır. Bu imkânları 
sağlamadığı içindir ki, 'Türkiye 'de her yıl âlini 
olacak. belki yüzlerce insan helba olup gitmek -
t'edıir. İşte bu gibi meseleler, Batı'da, klâsik de
mokrasiden sosyal demokrasiye geçilmesini za
rurî ikilin iş; ve bu suretle klâsik mânadaki hak 

, ve hürriyetlerin yanında, birtakım sosyal hak^ 
lar ve iktisadî hürriyetler vatandaşlara tanın
mıştır. Bu hak ve hürriyetlerin tanınıması yal
nız ins'anların daha insanca yaşamalarını müm
kün kılmak için değil, yalnız müşahhas insan
ları nazarı itibara almak için de değildir. Bu 
sosyal hak ve hürriyetlerin tanınıp gerçekleş
tirilmesinin, ayrıca ve Ihilhassa. aşırı cereyan
ları önlemek gibi, 'bilhassa Türkiye'miz için, 
hayatî Ibir fazileti de »varıdır. 

Filhakika arkadaşlar, yeni Anayasa tasarı
sının milletimize * g-etirdiği en önemli yenilik, 
kanaatimce, sosyal ve ekonomik hak ve hürri
yetlerdir. Bugüne kadar m'eml e ketimizde şeklî 
hürriyetler mesel esi 'bir türlü halledilemediği 
için, İkinci Meşrutiyetten heri bütün siyasî uhü-
cadele, basın hürriyeti var mıdır, hasm hürri
yeti yok müdür? Toplanma .hürriyeti var mıdır, 
toplanma hürriyeti yok mudur? gibi şeklî hür
riyetler meselesine münhasır kalmıştır. Bu şeklî 
hürriyeti er •meselesi bir türlü halledilmediği 
için, Cumhuriyet devrinin 'bir kısmı 'hariç, mem
leketimizin gerçek içtimaî dertleri üzerine 
eğilmek pc..'halletmek İmkânı hulunam'amıştır. 
Bu şeklî -hürriyetler kavgası yüzünden, Türk 
aydınları, memlekhin içtimaî nıes'el'elerini 'araş
tırmak ve halletmek imkânını' bulanıaımışlardır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Anayasa projesi, 

şeklî hürriyetleri hallettikten sonra, sosyal hak 
ve hürriyetleri de bünyesine almak suretiyle zan
nediyoruz ki, Türkiye'nin artık gerçek dertlerine 
eğilmek imkânını bizlere bahsetmiştir. Sosyal hak 
ve hürriyetlerin önemi nedir? istiklâl Savaşından 
örnek verdik, Atatürklü yadettik, niçin o zaman
ki düşmanlarımızın rejimini benimsediğimizi söy
ledik. Solsyal hakların ve hürriyetlerin memle
kette gerçekleşmesi, aşırı sol cereyanların önlen
mesi ve Türkiye'ye komünizm sızmalarının önlen
mesi için bir zaruret olarak kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Bu konuda bir örnek vermek iste
ri m : 

Komünist bir devletin dışişleri bakanı İngil
tere'ye gidiyor, orada ferde tanınan sosyal hak 
ve hürriyetleri gördükten sonra, ki İngiltere'de 
her insan, insanca yaşamak hakkına sahip, hangi 
•meslekten olursa olsun, muayyen yaştan sonra 
emekliliğini alıyor, hastalanırsa Devlet bakıyor, 
kimsesiz çocukları koruyor, her vatandaşa asgari 
geçim şartını sağlıyor. Bütün bunları görünce 
dışişleri 'bakanı demiştir ki : «Bizim burada ya
pacak bir işimiz yok. En son İngiltere'ye gelece
ğiz.» Böylece, arkadaşlar, sosyal haklar komüniz
min panzehiridir. 

Muhterem arkadaşlar, Türk milletinin mev
cudiyetinin idame ettirilebilmesi, dün olduğu 
gibi, bugün de Marksizm ideolojisine, Marksizm 
demokrasisine karşı, Batı demokrasisinin işler 
hale gelmesini temin etmekle, sosyal hak ve hür
riyetleri tanımakla mümkündür. Çünkü Marksiz-
min icrayı tesir ettiği muhit, yüksek malûmunuz
dur, içtimaî sefaletin, ferdî sefaletin hâkim oldu
ğu muhitlerdir. Bu bakımdan İkinci Cumhuriyet 
Anayasa tasarısında, bu-şekilde-Batı demokrasi
sinin en ileri merhalesinin benimsenmiş bulun
ması sayanı şükrandır. Bu Atatürk prensiplerine 
tamamen uygundur. 

Şimdi millî tarihimizin ışığı altında doğrudan 
doğruya İkinci Cumhuriyet Anayasamız üzerine 
eğilebiliriz. Her şeyden önce, tasarıda bendenizi 
son derece üzen bir noktaya işaret etmek isterim. 
Filhakika 27 Mayıs devrimi Atatürk adına ya
pılmıştır. Atatürk devrimleri bizatihi demokrasi
nin kendisidir. Halbuki elimizdeki tasarının bi
rinci ek maddesi, Atatürk'ün zamanında çıkan 
bâzı kanun/lan, Anayasa Mahkemesinin yetkisi 
dışında, kazai murakabe dışında bırakmıştır ki, 
bundan da şöyle bir mâna çıkması muhtemeldir : 
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Bu kanunlar kazai muraikalbe dışında bırakıl
makla, bunların Anayasaya aykırı, demokrasiye 
aykırı kanunlar oldukları belirtilmiş oluyor mu? 
Bu kanunları, bu şekilde kazai murakabenin dı
şında bırakılmak suretiyle, aşağı yukarı, Atatürk 
devrimlerini gerçekleştiren kanunları demokra
siye aykırı kanunlar olarak almış oluyoruz. Bu 
askı varit değildir. Bunun böyle olmadığını ben 
komisyonda bulunan çok sayın ilim adamlarından 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu 2 nci ek maddenin Anayasa tasarısında yer 
alması elbette doğru olmamıştır. Atatürk dev
rimlerini gerçekleştiren kanunların Anayasaya 
aykırı, demokrasiye ilân edilmesi elbette doğru 
değildir. Bu kanunlar 2 nci ek maddede zikre
dilmese ve kazai murakabe dışında bırakılması 
dahi, Anayasa mahkemesi elibetteki bunları Ana
yasaya aykırı kanunlar olarak ilân etmiyecektir. 
Böyle bir endişe duymaya mahal yoktur. Böyle 
bir endişe duyulsa dahi, meselâ 2 nci ek maddede 
yer alan Tevhidi tedrisat kanununun, kanaatimce 
mühim bir kanundur, temel hükümlerini öğretim 
hürriyeti ile ilgili maddede Anayasa metnine koy
mak çok daha doğru bir hareket olurdu. Bu ba
kımdan ek maddenin, bilhassa Anayasa tasarısın
dan çıkarılmasını ve tasarı metinde gerekli mad
delerde değişiklik yapılmak suretiyle, demokrasi
nin kendisi demek olan Atatürk devrimlerinin de
mokrasi dışı olarak ilân edilmemesini bilhassa 
Heyeti Umumiyenizden rica ediyorum. Bunun 
yanında bu Anayasaya 27 Mayıs İnkılâbının es-
pirisini ruhunu aksettirmek icabeder. Bu bakım
dan Anayasanın kanaatimce bir başlangıç ihtiva 
etmemesi, büyük bir eksikliktir. Tasarıda Atatürk 
devrimlerine, 27 Mayıs'a bağlı bâzı ifade eden bir 
dibacenin bulunması gerekirdi. 

Gerçi dibaceler, yüksek malûmunuz oldu
ğu veçhile hukukî bir değer taşımazlar. Fa
kat bunların daha ziyade mânevi ve psikolojik 
değerleri vardır. Bu mânevi ve psikolojik de
ğerine binaendir ki, yeni Anayasamızın diba
cenin olması lâzımgelir. Zaten komisyonda bu 
ciheti kabul etmiş bulunmaktadır. 

Dün Saym Komisyon Başkanının da belirttiği 
gibi, tarihî gelişmesi itibariyle Batı demokra
sisi milliyetçilik esasına dayanır. Atatürk 'dev
rimleri de, Millî Mücadeleden, Misakı Millîden 
itibaren milliyetçilik esasına istinat ettirilmiş
tir. Gerekçede milliyetçiliğe dokunan birçok 
nokta vardır. Fakat berideniz, tasarının mü

nasip bir yerine bir madde halinde - Türk (mil
letinin, Türk Hükümetinin 'milliyetçi oldu
ğu - kaydınım konulmasını şahsan çok arzu ede
rim ve zaruri bulurum. Hattâ 'diyebilirim bi, 
Atatürk'ün ruhu adına böyle bir maddeyi koy
makta bizim için bir borç, mutlak bir zaruret 
vardır. 

Tasarıda, söylediğim gibi, en önemli Ikı-
sıım sosyal hak ve hür r iye ted i r . Bâzı arka
daşlar, bu sosyal halkları noksan bulmuşlar
dır. Bâzı arkadaşlar ise liberalizme aykurı ol
duğunu ifade etmişlerdir. Bilhassa basınjda, 
bâzı yazarlar, sosyal hakları bir partd dokt
rinine benzetmişlerdir İki, ihatalıdır. Filhakika 
sosyal haklarla her vatandaşın müreffeh, me
sut, güvenlik içinde insaneşa yalaması teımin 
edilmek istenmiş, sosyal haklarla gelecek ik
tidarlara nihaî hedef gösterilmiştir. Bütün va
tandaşlara, insanca yaşama, • güvenlik içinde 
yaşıaıma imkânı temin edillmek istenmiştir. Bun
ların siyasî veya iktisadî doktrinlerle bir ilgisi 
yoktur. Bunlar nihaî hedeflerdir. Bu hedef
lere bir siyasî parti isterse Adam Simith'in 
doktrininden mülhem olarak varmak yolunu 
tuıtar. Bir başka parti aynı hedeflere Dev
letçi bir programla, bir diğeri neo - liberal 
veya sosyalist bir programla, varmak istiyebilir. 
Gaye her vatandaşın insan gibi yaşamasının 
sağlanmasıdır. Binaenaleyh sosyal hak ve hür
riyetlerin, doğrudan doğruya hiçbir siyasî par
ti programı ile veyahut bir iktisadî doktrir/e 
ilgisi yoktur. Bunlar ileride varılacak birta
kım nihaî hedefler ve prensiplerdir. 

Bir de, Anayasa müessesesi olarak yeni 
ihdas edilen ikinci Cumhuriyejt Meclisi üzerine" 
bir nebze durmak isterim. Muhterem arkadaş
larımı Türkiye'de Türk gençliği, Türk aydın
ları, Türk ordusu Atatürkçüdür. Türkiye'de 
diktatörlük kurmanın yegâne şartı 1950 den 
sonra şu idi; Atatürk düşmanlığı yaratmak. 
Türk gençliği, Türk ordusu oldukça yeni bir 
diktatörlük kurmak imlkânı sağlanamaz. 

27 Mayıs İhtilâli Atatürk Devriminin yeni bir 
zaferi ise, isimi üstünde ihdas edilen ikinci Cum
huriyet Meclisi Atatürk devrimlerini ve Tür
kiye Cumhuriyetini korumaya eîverüşli ve (mü
essir bir bünyeye mazhar kılınmalıdır. Ta
sarıda, bunu sağlamak üzere, Cumhuriyet Mec
lisine seçilecek olan üyeler için yükseik tahsil 
şartı konulmuş bulunmaktadır, Burada ara-
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nan yuksefk tahsil şartının, artık bir faydası 
yoktur. Siyaset diminde, seçilenden ziyade seç-
mieninin İkim olduğuna, mebus aldayınm idime 
hitabettiğine bakmak lâzımdır. Seçjmıe-hakkını 
haiz olanlar yalnız gericiler ise, Meclis de ge
rici olacak; devrimciler olursa, Meclis ide dev
rimci olacaktır. Şu halde, seçmenin lise me
zunu olması şartımı koyduğuımuz taikdirde ikiıı-
ci Mealisin azalan daha çok devrimciler teşkil 
edecektir. 

Bu sebeple seçilecek insanlarda birtakım yük
sefk tahsil. şartlan aramak hiçbir fayda sağla-
ımyaeaktır. Malûtaıunuz bundan evvelki Mec
liste yüksek tahsilli birçok kimseler vardı. Fa
kat bunifcr Atatürk devrimlerine ihanet etmek
ten asla ^eMnımemişlterdir. Bu balkımdan, Cum
huriyet Meclisinin vazifesini daha uygun bir 
şekilde görebilmek için daha müessir kılınma
sını ve Atatürk devrimlerini koruyucu bir hale 
getirilmesibi bendeniz şahsan temenni Ediyo
rum. 
1 

Tasarının tümü' üzerinde konuşurken, son ola
rak, yeni ihdas edilen her müessese ve hüküm
leri teker teker incelemeyi bir yana bırakarak, 
tasarının tüm olarak en büyük özelliği üzerin
de de bir nebze durmak isterim. Tasarının gerek
çesinde belirtildiği üzere, komisyonun çalışmala
rına esas ve temel olarak, İstanbul üniversite
sinde hazırlanan ön tasan alınmıştır. İlim heye
tinin hazırlığı bu ön tasanmn özellikleri nedir? 
Bu ön tasan muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs 
İhtilâlinden sonra ve ihtilâlin etkisi altında ya
pılmıştır ve her yeni Anayasa gibi eski rejime 
karşı bir aksülâmel ifade etmektedir. Dünya ta
rihinde istisnasız görülmüştür İd, her yeni Ana
yasa, bir evvelki rejime karşı bir tepki oiarak 
doğar. Bu, değişmez bir kaidedir. Meselâ Nas
yonal - Sosyalizm rejimi Almanya'yı felâkete 
sürükledikten sonra 1948 Bonn Anayasasında 
demokrasiyi teminat altına almak için gerekli 
hükümler konmuştur, gerekli müesseseler ihdas 
edilmiştir. Fransa'da, 1946 Fransız Anayasası 
parlamentoyu anarşiye, milleti anarşiye götürmüş 
ve yapılan bir darbe neticesi De Goule Anaya
sası yapılmıştır. Anarşiye karşı bir tepki olarak 
yapılan bu Anayasa, bu sebeple, otoriter bir ka-
rekter taşımaktadır. Binaenaleyh her Anayasa
nın yıkılan rejime karşı bir aksülamelin ifadesi
ni, Işıması tabiî bir kaidedir. Bizim İstanbul 
Üniversitesinin hazırladığı ön tasarı bit hususta 
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son derece ifrata gitmiş, adeta Demokrat Par
ti zamanında hangi yoldan kanun dışına çıkılmış 
ise, hangi yoldan zedelenmeler olmuş ise, bun-
lann her birine bir tedbir bulunmaya çalışmış
tır. Meselâ, ön tasanda, iki meclis sistemi kabul 
edildikten sonra, her meclis kendi içtüzüğünü ya
par dendikten sonra, içtüzük kanun deçildir diye 
bir hüküm dahi konmuştur. Niçin? Sayın Hocam 
Profesör Nail Kübalı'nm başına gelenlerden dola
yı. Filhakika değerli hocam Kübalı, 1957 de içtü
zük kanun değildir diye bir beyanat vermişti ve 
bu yüzden vekâlet emrine alınmıştı. İşte bu ola
yın etkisi altında, ön tasanda, birtakım hukukî 
bedahetler dahi madde haline getirilmişti Şim
di, huzurunuzdaki Anayasa Komisyonunun ta-
sansında, bu ifrat hükümleri geniş ölçüde budan
mış, tahfif edilmiş ki, Ancak buna rağmen, ta
sanda birçok lüzumsuz teferruat hükümleri, 
aksülâmel hükümleri gene de kalmıştır. Yeni 
Anayasayı tanzim ederken bilhassa Türkiye'nin 
bugün muhtacolduğu, yapmak ihtiyacında bu
lunduğu büydk hamleleri nazarı itibara almak 
lâzımdır. Daima ifade •ediyoruz' ki, Türkiye iç
timaî ve kültürel bakımdan geri kalmış bir ül
kedir. Büyük hamlelere ihtiyacı vardır. Binaen
aleyh iktisadî içtimaî ve kültürel gelişmeleri ve 
hamleleri köstekliyecek hükümlerin yeni Anaya
sada bulunmaması lâzımdır. Demokrasinin te
meli şudur; Türkiye geri kalmış memleket olma
sı dolayısiyle, dünyanın diğer ülkelerinde de gö
rüldüğü üzere, kuvvetli bir partinin iktidarda 
bulunmasına mutlak surette ihtiyaç vardır. An
cak, bunun yanında, hukuk devletinin de tam 
olarak gerçekleşmesi lâzımdır. Muhalefetin hak
kını, ferdin hakkını teminat altına aldıktan son
ra, muhalefete serbestçe fikirlerini sövlemok im
kânı verildikten sonra, artık iktidarın birta
kım lüzumsuz kayıtlamalara tâbi tutmanın mâ
nası yoktur. Anayasamızda bilhassa yargı orga
nının bağımsızlığı sağlandıktan, Anayasa Mah
kemesi ihdas edildikten sonra, her müesseseyi 
her hürriyeti en ufak noktalanna kadar tanzim 
etmek, *biraz fazla teferruata kaçmak olacaktır. 
Filhakika Yüksek Heyetiniz bu şekilde düşünür
se ki, bendeniz tasarının teferruata ait bâzı hü
kümleri olduğu kanaatindeyim, teferruata mü-
taallik olan hükümleri kaldırmaya karar verirse 
şu hususu göz önünde bulundurmanızı rica ede
ceğim. Bir hukuk devletinin ve demokrasinin 
gerçekleşmesi, her şeyden evvel yargıç bağım-
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sizliği ile mümkündür. Dün bir işçi lideri arka
daşım bendenize geldi. Anayasada işçi meselele
riyle ilgili hükümler hakkında fikrimin ne ol
duğunu sordu. Sorularından bir tanesi şu idi. 
Acaba sendikaların kapatılması hakkında hâki
min hüküm vermesi doğru mudur? Acaba sen
dikaların kapatılması yetkisi tıpkı siyasî parti
ler gibi, Anayasa Mahkemesine verilemez mi, 
dedi. Arkadaşımızın bir işçi lideri olarak duy
duğu endişe kanaatimce, îkinci Cumhuriyet Ana
yasası muvacehesinde tamamen yersizdir. Filha
kika bu soruyu ortaya atarken arkadaşımız dün
kü iktidar zamanında vukua gelen olayların te
siri altında hareket ediyordu. Çünkü o zaman 
hâkim bağımsızlığı zedelenmiş olduğu İçin, ikti
darın arzusuna göre karar vermesi ihtimali bu
lunduğundan. endişe etmekte haklı idi. Ancak 
bugün adlî cihaz kendi işlerinde kend'.sine bağ
lı olmak üzere bağımsızdır. Bir sendikanın ikti
dar tarafından emirle kapatılmasına imkân yok
tur, sendika kapatma yetkisini bağımsız mah
kemelere bırakmak elbette ki, yerendedir. 

Bunun yanında grev hakkını da sordular, 
dediler ki, acaba 46 ncı maddedeki, «kanunda 
grev hakkının istisnaları zikredilir» kaydı mah
zurlar doğurmaz mı? Grev hakkının topyekûr; 
tanınmamasını mümkün kılmaz mı? Bu endişe 
de varit değildi. Yüksek Anayasa Komisyonu. 
Anayasanın en önemli hükmünü zannederim îc 
şu madde ile koymuştur. «Kanun hiçbir veç
hile bir hakkın, bir hürriyetin özüne dokuna
maz.» binaenaleyh, kanun koyucu bir hakkı, bir 
hürriyeti düzenliyeceğim bahanesiyle, iddiasiyle 
hürriyetin özünü tahribetmek durumuna bundan 
sonra giremiyecektir. Girdiği takdirde Anayasa
nın ilgili maddesinin ışığı altında böyle bir ka
nun Anayasa Mahkemesince elbette iptal edile
cektir. Grev hakkının keyfî tahdidi îkinci Cum-

• huriyette bu suretle mümkün olamıyacaktır. 
işte, sözünü ettiğimiz «bir hürriyetin özüne 

dokunulmaz» hükmü Anayasada yer aldıktan, 
yargı bağımsızlığı ve Anayasa Mahkemesi ku
rulduktan sonra, çeşitli hürriyetlerin en ufak 
teferruatına kadar tanzim edilmesine, meselâ 
tevkif şartları basında cevap hakkı gibi hü
kümlerin Anayasada yer alması lüzumsuzdur. 
Çünkü bir hakkın, bir hürriyetin özüne doku
nan kanunî tedbirler esasen Anayasa Mahkeme
since iptal edilecektir. Şu halde, hürriyetleri 
bu şekilde en ufak teferruatına kadar tanzim 
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edip, bunları dondurmakta ve şimdiden tah-
didetmekte fayda yoktur. Nitekim Batı'da, mese
lâ Fransa'da Develt Şûrası kararları ile, dok-
triner hürriyetler olarak teessüs etmişlerdir. 
Binaenaleyh, bizde de bâzı hürriyetlerin muhte
va ve sınırının doktriner olarak teesssüsüne im
kân bırakılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım "Anayasaya bâzı hü
kümlerin ilâvesi, bâzı hükümlerin çıkarılması 
hususunda birçok şeyler söylenebilir. Bunlar 
üzerisde uzun boylu durmak istemiyorum. Yal
nız bir Fransız yazarının sözlerini hatırlıyo
rum. Bu yazar diyor ki: «Anayasalar gerçek 
siyasî hayatı gizliyen birtakım resmî vesika
lardan ibarettir.» Filhakika ana'yasalar^bilindiği 
gibi, bir kalıptan, bir şekilden, birtakım mü
cerret prensip hükümlerinden ibarettir. Anaya
sayı harekete getirecek olan, bu .mücerret 
prensipleri Devlet hayatında gerçekleştirecek 
olan siyasî itkidarlardır. 

Seçimle işbaşına gelen siyasî partiler bun
dan sonra, Anayasanın ruhuna uygun olarak 
Türk mileltine ışık tutmalı ve bu Anayasanın 
ışığı altında Türk milletine hizmet etmelidir. 
Bütün bu genel mülâhazalar dışında bendeniz 
Anayasa tasarısını mükemmel bir eser olarak 
millî tarihimize uygun, .millî bir eser olarak kar
şıladığını ifado etmek isterim. Değerli ar
kadaşım. Giritli'nih söylediği gibi, bütün te
mennim odur ki, tasarıdaki bu sistamatik bozul
madan, bu yapı tahribcdilmeden, bu ruîıa uy
gun olarak, tasanda gerekli değişiklikler yapıl
sın kabul buyuracağınız Anayasa millî bir 
eser olarak Türk milletine uğurlu vo uzun 
ömürlü olsun. 

Bendeniz huzurunuzda Anayasa, Komisyonu
na böyle bir eseri vücuda getirmiş olmasından 
dolayı teşekkürü bir borç bilirim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —' Muhittin Gürün. 
'MUHİTTİN- GÜRÜN — İkinci Cumhuriye

tin Anayasasını büyük bir vukuf ve gayretle ha
zırlamış bulunan komisyonun sayın üyelerine 
ben de, diğer arkadaşlarım gibi teşekkürü bir 
borç «bilirim. 

Bir Anayasa hazırlanması için var olduğun
da şüphe olmıyan bir zaman içerisinde böyle
sine mühim bir vazifeyi başarmak hususunda 
gösterdikleri şuuru takdir ile karşıladım. Ve bu 
tarihî vazifelerinde muvaffak olmuş kimseler 
olarak kendilerini tebrik eder'm.' 
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"Arkadaşlarım, bu projenin kanun olarak 'yü

rürlüğe girmesinden sonra tarihe karışacak olan 
Birinci 'Cumhuriyet Anayasasından, kısa da ol
sa, söz açmadan geçemiyeeeğim. 

Hepimizin bildiği gibi Birinci Cumhuriyetin 
temelini teşkil eden 1924 Anayasası, asırlar bo
yu mutlak idare ile yürütülmüş ve kısa bir 
müddet de meşrutiyet idareyi denemiş bulunan 
memleketimizi, 20 nci asrın demokratik pren
siplerine devir ve teslim etmek üzere girişilen 
bir inkılâp ve ihtilâl hareketinin, intikal dev
rini sağlıyan bir Anayasa idi. Bu Anayasa, 
zamanın şartlarına ve imkânlarına göre en iyi 
bir surette hazırlanmış bulunuyordu. 

Burada onu hazırlıyanları takdir ile ve Baş-
mimarı da Aziz Atatürk'ü hürmetle anmayı \y.r 
vazife sayarım. 

Birinci Cumhuriyet Anayasası, kendisine yö
neltilen bütün eksikliklerine rağmen, intikal 
devrinin idaresine temel teşkil etmişler, Cumhu
riyetin inkılâpları bu Anayasaya dayanılarak 
başarılmış ve ayakta tutulmuş, bir kelime ile 
bu Anayasa, onu hazırlıyanlarm maksatlarına 
uygun olarak muvaffak olmuştur. 

Anayasa da dâhil olmak üzere kanunlar, bir 
cemiyetin ihtiyaçlarına cevap veren kaidelerini 
koyan belgelerdir. Devlet dediğimiz insan top
lulukları ise, zamanla gelişen, ihtiyaçları deği
şen ve daimî olarak ileriye doğru tekâmül eden 
sosyal müesseselerdir. 

Bu itibarla belirli zaman ve mekân şartları 
içerisinde muayyen maksatlar ve ihtiyaçlar için 
konulmuş bulunan Birinci Cumhuriyet Anaya
sasının aradan geçen 30 seneye yakın bir za
man sonra aynı tazelikle ayakta durmasına ve 
bu müddet içerisinde gelişmiş ve bilhassa sos
yal ve kültürel şartlar bakımından tamamen 
değişmiş bulunan Türk toplumunun ihtiyaçla
rını gereği gibi karşılamasına imkân yoktu. 
Bilhassa bu arada değişen dünya şartlarını da 
hesaba katarsak Birinci Cumhuriyet Anayasa
sının yeni ihtiyaçlara uydurulmasındaki zaru
ret kendiliğinden ortaya çıkar. 

îşte daha 1950 yılında, artık elle tutulur de
recede belirmiş olan bu ihtiyaç, o tarihte iktida
ra geçmiş bulunan siyasetçiler tarafından gör
mezlikten gelinmiş ve Türk toplumuna lâyık 
olduğu Anayasanın verilmesi tek taraflı olarak 
senelerce geri bırakılmıştır. 
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Benim kanaatime göre, geçmiş 10 senelik dev

rede çekilen siyasî ve sosyal buhranların se
beplerinden en mühimmini bu olay teşkil etmek
tedir. 

Bugün milletimizin önünden bu engel kalk
mış, ve tarihî gelişmemiz normal seyrinde cere
yana başlamıştır. Bu mesut devrenin başlangı
cını da, Türk toplumuna, bir hukuk ve adalet 
nizamı içerisinde sosyal ve ekonomik gelişmeyi 
vâdeden bu Anayasa çalışmaları teşkil etmekte
dir. 

Binaenaleyh projeyi bu noktalardan, yani 
teklif edilen Anayasanın bir hukuk ve adalet 
nizamı içerisinde sosyal ve ekonomik gelişmeyi 
vadedip etmediği ve bunu teminat altına alıp 
almadığı noktalarından tetkik ve tahlile tâbi tut
mak icabeder. 

Proje üzerinde yaptığım tetkikat neticesinde 
bu noktaların esas itibariyle sağlanmış olduğunu 
•görmekteyim. 

Şöyle ki : 
1. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milleti

nin olmakta, Türkiye Devleti, demokrasi, lâiklik, 
İnsan hak ve hürriyetlerine, çalışma ve sosyal 
adalet esaslarına dayandırılmaktadır. 

2. Yargı yetkisi, bağımsız maihkemelere tev
di olunmakta, kanunların Anayasaya aykırı ola-
mıyacağı prensibi kesin olarak konulmaktadır. 

3. Kişinin temel hak ve 'hürriyetleri, en ileri 
Batı memleketleri seviyesinde Türk vatandaşları
na tanımakta, vicdan ve din hürriyeti en açık ifa
desini bulmaktadır. 

4. Basın hürriyeti, demokraside bizden asır
lar önce mevki almış memleket basınını dahi im
rendirecek bir dereceye getirilmektedir. 

5. İspat hakkı, bir zamanın iktidarının se
nelerce uykusunu kaçırmış bulunan meşhur mü
cadele konusu, bir madde ile Türk vatandaşları
nın esas hakları meyamnda yerini almış bulun
maktadır. 

6. Dâhil bulunduğumuz demokrasi cephesi
nin en son temayüllere göre hazırlanmış bulunan 
Anayasalarında görmekte olduğumuz, sosyal hak
lar, yani, çalışmayı tanzim edici, çalışan, insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine 
ulaştırmayı sağlayıcı konularda bükümler koy
maktadır. 

7. Sosyal güvenliği sağlamak için sosyal si
gortalar sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kur
durmayı Devletin vazifeleri meyanına almaktadır. 
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8; İşçiye, toplu sözleşme «grev» hakkı, sen

dika ve sendika birlikleri kurma hakkı tanınmak
tadır. 

9. Kamu hizmeti görevlilerine, bu arada me
murlara; bâzı kayıtlar altında da olsa sendika 
kurma hakkı tanımaktadır. 

10. Herkese sağlık güvenliği vadetmektedir. 
11. Îİk öğretimi, parasız ve mecburî olarak 

devam ettirmekte, halk öğrenim ve eğitimini sağ
lamayı da Devletin esas vazifeleri arasında say
maktadır. 

12. Bütün vatandaşlara seçme ve seçilme 
hakkı tanımakta, ser'best ve eşit, gizli, tek derece
li genel oy ve açık tasnif esaslarını getirmektedir. 

13. Siyasî «partilerin kurulmalarını, çalışma
larını, murakabelerini demokratik esaslara bağla
maktadır. 

14. Buraya kadar sayılan hak ve hürriyetle
rin icra ve teminat müesseseleri olmak üzere Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, yürütme organları
nı, idare ve yargı organlarını, Anayasa Mahkeme
sini kurmakta ve bunları en ileri Batı demokrasi
leri' seviyesinde vazife ve salâhiyet ve teminatla 
teçhiz etmektedir. 

Büyük Millet Meclisini, birisi Millet Meclisi, 
diğeri Cumlhuriyet Meclisi olmak üzere iki Mec
listen terkip ve teşkil etmektedir. Senelerden beri 
memleketimizde lüzum veya ademilüzumu müna
kaşa dilegeJmiş olan ikinci meclis fikrinin taraf-
tarlarındariım. Bilhassa Batı memleketlerine na
zaran demokratik rejimi getirmekte bir hayli 
geç kalmış ve bir de talihsizlik eseri olarak ilk de
neme yıllarında, tamamen aksi bir istikamete sevk 
edilmek suretiyle demokrasi mefhumu soysuzlaş-
tırılmış bulunan memleketimizde, Batı anlamın
da demokrasi esaslarının vatandaşların ruh ve 
düşünüşlerine tamamiyle sindirilecek zamana ka
dar bir teminat müessesesi olmak üzere ikinci bir. 
Meclise katî ihtiyaç görmekteyim. 

Anayasa Mahkemesinin kurulmuş olması, sağ-
lıyacağı ciddî ve büyük teminata rağmen, demok
rasi vasatı tam mânasiyle yurdumuzda teessüs 
edinciye kadar ikinci Meclisten bizi vareste kıla
cağına inanmamaktayım. 

Ancak bizim ikinci Meclisimiz tarihî bir isti
halenin neticesinde meydana gelmiş bir gölge 
meclisi olmayıp bir ihtiyaç mahsulü olduğuna ve 
Millet Meclisi gibi aynı seçmenlerin umumî rey-
leriyle işbaşına geldiğine göre kendisinden bek
lenen vazifeleri lây ikiyle yapabilmeleri için Mil

let Meclisi ile eşit hak ve yetkilere sahiboİmasi 
iktiza eder. Bu itibarla gensoru yetkisinin müş
terek toplantı yapan Büyük Millet Meclisine ait 
olması ve gerek milletvekillerinin gerekse Cum
huriyet Meclisi üyelerinin bu talepte bulunabil
meleri lâzımgelir. Meclislerde oylama usullerini 
de, birbirine muadil olacak surette tertiplenmeli-
dir. Burada vaktinizi almamak için bu husustaki 
daha müspet düşüncelerimi maddeler sırasında 
arz' edeceğim. 

15. Parti organlarının, teminatlı ve müsta
kil müesseseler olarak teşkilâtlandırılması konu
sunda projeye dercedilmiş olan maddeleri çok 
yerinde ve isabetli gördüğümü arz etmek isterim. 
Geçmiş yıllardaki çekilen sıkıntılar ve ıstırapla
rın büyük kaynağı, parti organlarının projede 
teklif edildiği şekilde teminat ve istiklâllerinin 
sağlanmamış bulunmasının teşkil ettiğini hepimiz 
bilmekteyiz, 

16. Cemiyetimizin bilhassa son senelerde 
yokluğunun ıstırabını büyük ölçüde çekmiş bu
lunduğu Anayasa Mahkemesine dair olan taşanı
nın hükümleri çok ilgi çekici ve ihtiyaca cevap 
verici mahiyettedir. Bilhassa bu mahkemeye si
yasî partilerin murakabesi, ve gerektiğinde Yüce 
Divan vazifelerinin verilmesi isabetli olmuştur. 

17. —- Anayasaya eklenmiş bir mad'de ile 
Ibize İkinci Cumhuriyeti idrâk e'ttirmiş bulunan 
ve İmparatorluktan Birinci Cumhuriyete geçiş 
akabinde başarılan inkılâpları sağlanmış olan in
kılâp kanunlarının mafhfuz tutulmuş ollması, bi
ze bu projeyi hazırlayan arkaidaşlarıınızı ttair ke
re dalha tebrik 'eteneye fırsat vermiş bulunmak
tadır. 

Buradan 'bir noktanın tavzihinde fayda gör
mekteyim. 

Bir sayın arkadaşıımız ek maddeye, inkılâp 
kanunlarının demokrattık oldukla rınd'am duyu
lan bir endişe sebebiyle kazati murakabe dışarı
sında bırakılmış olması yolunda yoruımlhnıabile-
ceğini ifade 'buyurdular. Bendemiz aksine ek 
maddeyi tasvibederken İm yolda bir mülâha
zanın tesiri altında kalarak .değil, inkilâbümızm 
temelini teşkil 'eden ve bu kanunların, çeşitli 
maksatlarla açılabilecek •müslt'aklbel münaka
şalardan korumak ve mânevi <d e gerilerini zefde-
leyecek i^bamlaıtlan kesin 'olarak ımasun Ibülun-
duTUİmasmı sağlamak maksadını gütmekte ol
duğumu nrz et. m ek isterim. 

— 416 — « 



B : 36 31 . 
Buraya kadar tasarının övülecek 'taraflarını 

görebildiğim kadar izah etmeye çalıştım. Tasa
rının eksik gördüğüm noktalarını da, komisyon 
arkadaşlarımın ımusamıaıhalarma güvenerek 'kı
saca arz 'ettaıek isterini. 

Kanaatime göre 'anayasalar gayet vazıh ve 
umumî hükümler ilhtiva etmeli, hususî 'kanun
lara 'konu -olacak ımevzular Anayasada yer al-
ımamalı, buna mukabil Anayasada yer alması 
lâzıımıgelen »konular, 'hususî kanunlara bırakıl
mamalıdır. 

Maddelerin yazılış tarzı Ve ihtiva ektiği hü
kümler, 'kesin çizgileriyle 'belirli olmadıkça, 
ımuM'elif ıgörüşlere, çeşitli yorumlamalara, im
kân verecek mahiyette bulundukça, 'teşriî (he
yetlerce kabul edilecek kanunların sık sı'k 
Anayaisaya aykırılığı ve iddialarına yol açabi
lir. Ve bü suretle t'kinci Cumhuriyetin belli 
başlı dertlerinden birisi de Anayasaya aykırı
lık iddiaları teşkil 'eder. Anayasa Mahkemesi
nin kurulmuş olması keyfiyeti, bu noktada bi
zi dikkatli olmak/tan geri bırakmamalıdır. 

Projeyi Ibu noktadan tetkik edersek ibu esa
sa bir kısım maddelerin tanziminde riayet edil
mediği görülmektedir. Ezcümle 17, 27, 87, 48, 
49, 56, 66, 113, 117, 119 ve 110 nen maddeler 
'kısmen tamamen, ''kısmen de ihtiva ettikleri 
'hususî (hüküm ve fıkralar itibariyle bu ka
rakteri taşımaktadır. 

Keza 39 - 45 nei maddelerde -bir defa teda
hül eden ve hazan da çelişmeye düşen hüküm
ler görülmektedir. Keza. bir kısım 'maddelerde 
mevcut hükümlerden bâzılarının tamamen, bâ
zılarının da 'kısmen yerinde olmadığını düşün-
jmekteyim. Bu gruba misal olarak da tasarının 
1.8, 23, 26,27 nei maddelerini gösterebilirim. Mad
delerin müzakeresine girmiş olmamak için 'bu 
hususlardaki görüşlerimi sırası geldikçe ayrı
ca arz etmeye çalışacağım. Ancak fikrime göre, 
arz ettiğim ehemmiyetine binaen bâzı hüküm
ler üzerinde durmakta z'aruret görmekteyim. 
Tasan Türk toplumunun temeli olarak: aileyi 
göstermiştir! Ancak bu meyanda Devlete ve 
kamu tüzel 'kişilerine aileyi, anayı ve çocuğu 
koruma, tedbirleri lalma vazifesi vermektedir. 
Aileyi koruma tedbirine ait 'hükmün Ana
yasada yeralmaisı doğrudur. 

Ancak maddedeki (çocuğun korunmasına 
dair olan hüküm ile evlilik dışında doğan ço
cukların kasdedildiği gerekçeden anlaşılmakta-
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dır. Bir taraftan meşru aileyi 'temel sayan bir 
Anayasanın evlilik dışında meydana gelen ço
cukların himayesinden aynı maddede bahset
mesi telifi mümkün olnııyan bir tezattan esasen 

. tasarı, mütaakıp maddelerinde sıosyal güven
lik, sosyal sigortalar beden ve ruh sağlığı ve 
iyi bakım haklarını bütün vatandaşlara vaadet-
tiğine göre bu umıı'mî haklardan faydalanacak 
olan bu gibi çocuklarla anaların himayesi için 
ayrıca, bir himaye maddesi sevk etmeye .zaru
ret bulunduğuna kaani değilim. 

g) Tasarı mülkiyet' hakkını Türklere ta
nımaktadır. Ancak buna dair olan maddede 
bu hakkın kazanılmasının, kullanılmasının ve 
sınırlarının kanunla düzenleneceği yazılıdır. 
Evvelemirde kanunla düzenlenecek bu husus
lar, mülkiyet hakkını Batı demokrasilerinde-
ki anlamından geriye götürecek bir derekeye, 
hemen yok denecek bir seviyeye indirememe-
lidir. 

Binaenaleyh bu husustaki maddeye bu hu
susu sağlayıcı, 11, 27, ve 38 nei maddelerin 
sonlarında olduğu üzere bir hüküm îlâve edil
melidir. Diğer taraftan veraset ve bir bakıma 
bir nevi mal iktisabı, yani mülkiyet hakkının 
kazanılma sebeplerinden birisi olmak itibariyle 
maddenin mânasında mündemiçtir, denebilir. 
Bu izah tarzında doğru cihetler bulunsa bile hu
susî mevzuatında (veraset) ayrı hukukî bir mü
essese olduğu ve (mülkiyet) terimine dâhil bu
lunmadığı cihetle Anayasada vatandaşların 
umumî hükümler • dairesinde ve Batı demokra
silerinde câri usullere benzer usuller içerisinde 
veraset hakkına sahibolacakları hükmünün yer 
almasında dahi gerek bunun.- gerekse mülki
yet hakkiyle ilgili hükümlerin (Cumhuriyet) 
müessesesinde olduğu üzere Anayasanın değiş
mez hükümlerinden birisi olmasında, hukukî 
ve sosyal nizamımız bakımından zaruret var
dır. 

Tasarı; kalkınma planına giren tesislerin 
kurulması, çiftçinin toprak sahibi kılınması, 
ormanların devletleştirilmesi veya yeni orman 
yetiştirilmesi gayeleriyle gerçek ve tüzel kişi
lerin alman mallarının karşılığının taksitle 
ödenebileceği hakkında hüküm koymaktadır. 

Keza aynı maddenin son fıkrası da kamu 
hizmeti veya tekel niteliği taşıyan özel faaliyet 
ve teşebbüslerin tamamının veya bir kısmının 
millî menfaatlerin gerektirdiği hallerde kar-
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siliği kanuiıla gösterilen esas ve. şekillere göre 
ödenmek şartiyle. ve kanunda belirtilen usulle-
ı*e göre millîleştirilir, denilmektedir. Her iki 
fıkra da çeşitli "bakımlardan birer istimlâk 
veya isti ıh vali derpiş etmektedir. 

Palca t hükümlerin nazarı dikkati yeken ci
hetleri, her iki fıkrada da (gerçek değer) tâ
birinin telâffuz edilmemiş olması, ve aynı za
manda peşin ödemeyi şart kılmamış bulunma
sıdır. Sosyal güvenlik ve sosyal adalet mev
zularında çok ileri derecelerde hüküm koyan 
bir Anayasada bir cemiyetin temelini teşkil 
eden mülkiyet hakkının korunması bakımından 
da hiç değilse aynı hassasiyetin gösterilmesi 
beklenirdi. 

Sebep ne olursa olsun, malı elinden alman 
bir vatandaşa, gereek değerinin, peşin olarak 
ödenmesi, üzerinde münakaşa dahi caiz olmı-
yan bir prensibolduğuna göre tasarıyı bu nok
tadan da şayanı tenkid bulmaktayım. 

Tasarı çalışanlarla iş verenlerin sendika ve 
sendika birlikleri kurma hakkını tam olarak 
tanrdığî halde kamu hizmeti görevlerine aynı 
vüsate bu hakkı tanımamaktadır, f/alışanlara 
tanınan bu haklar yerindedir.. 

Kamu hizmeti görevlerinin bu arada me
murların da hiç, değilse sendika ve birlik kur
ma haklarını tam ve kâmil olarak tanımak lâ
zım geldiğin e inanıyorum. 

Tasarının malî ve iktisadî konul «ıra taallûk 
eden hükümlerini kâfi görmekteyim. 

Vergi ve bütçe meseleleri-ve iktisadî mev
zular daha vazıh ve daha kesin hükümlere bağ
lanmak gerekirdi. 

Tasarının bendenizce ehemmiyetli gördüğüm 
eksiklerinden birisi de malî murakabe mevzuu 
teşkil, etmektedir. Arkadaşlar, tarihte parlâ
mentoların doğuş sebepleri arasında, milletin, 
millet malına hâkim olması ve vatandaşların 
vergi adiyle toplanan kıymetlere milletin, el 
koyması prensibinin en mühim yeri işgal etti
ği cümlcnizee malûm bir keyfiyettir. 

Binaenaleyh verginin toplanması, masrafın 
yapılması mevzularına izin veren bütçe hakkı ya
nında ve onun kadar mühim olarak bu para ve 
malların tatbikatı, idaresi ve muhafazası husus
larının da milletin murakabesi altında cereyan 
etmesi keyfiyeti en esaslı bir demokrasi prensibi
dir. 

Böyle olunca gerek Devletin bütçesinin, gc-
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rek mallarına, gerekse Devlet mallarının kulla
nılmasından başka bir şey olmıyan Devletin ik
tisadî teşebbüslerine yatırdığı sermaye ve kıy
metlerin millet namına Millet Meclislerince mu
rakabesi, yani Devlet emvalinin teşriî muraka
besi konusunda Anayasanın çok şümullü ve va
zıh hükümler ihtiva etmesi iktiza ederdi. 

Halbuki bendenizde kalan intiba odur ki, eli
mizdeki proje en az bu konu üzerine eğilmiştir. 
Nitekim eski Anayasamızda bile Devlet emvalinin 
heyeti umumiyesi Millet Meclisi adına Sayışta-
yın murakabesine tâbi tutulduğu halde elimizde
ki tasarı sadece genel ve katma bütçelerin uygu
lanmasının denetlemesini ele almıştır. 

Bu hüküm muvacehesinde, Devletin sahibol-
duğıı ve miktarı milyarlara baliğ olan malların 
murakabesi Devlet emvalinden başka bir şey ol
mıyan mahallî idareler maliyesi ile Devlet bün
yesi içerisindeki mütedavil sermayeler maliyesi
nin murakabesi ve Devletin sermaye ve kıymet ya
tırdığı İktisadî Devlet Teşekküllerinin muraka
besi tamamen teşriî murakabe haricinde kalmak
tadır. 

Tasarının gerekçesinde İktisadî Devlet Teşek
külleri haricinde kalan mevzuların neden mura
kabe dışı bırakıldığı hususunda bir kayıt olma
dığından komisyonu bu yolda bir madde yazmaya 
sevk eden sebepler bilinememektedir. 

Diğer taraftan İktisadî Devlet Teşekkülleri 
hakkındaki gerekçe de, tatminkâr değildir. Ben
denizin kanaatma göre Devlet emvalinin teşriî 
murakabesi, Anayasada, esaslı hükümlere bağlan
ması lâzımgelen bir mevzudur. Ve bu husustaki 
murakabeyi bugüne kadar olduğu üzere, dağınık 
hükümlerle ve birbirinden farklı suretlerle teşek
kül eden müesseselerin pek de müsmir olmıyan 
murakabesine tâbi tutmaktan ise murakabenin 
tek bir müessese içerisinde, ve tâbiatiyle muraka
be edilecek müesseselerin ve kıymetlerin mahiyet
lerine göre değişecek usuller dairesinde toplanma
sında, diğer bir ifade ile murakabe müesseseleri
nin tek bir müessese halinde toplanmasında fay
da gördüğümü arz etmek isterim. Bu konudaki 
daha tafsilâtlı maruzatımı maddesi geldiğinde 
ayrıca izah etmeye ve yüksek kaza müesseseleri 
arasında bulunan murakabe müesseselerinin men
suplarının haiz olması lâzımgelen teminatın da 
Anayasada yeralması ve bu müesseseye yargı; or
ganları arasında yer verilmesi lâzımgelen bir 
mevzu olduğunu ifade etmeye çalışacağım. 
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Burada üzerinde durulmasında zaruret gör

düğüm diğer bir mesele de malî kaza mevzuu
dur. Memleketimizde malî ihtilâfların, idarî kaza 
kademesinde muhtelif mercilerden geçtiği cümle
ce malûm bir keyfiyettir. 

Realite bu olduğundan ve bu sistemden vaz 
geçmek de mümkün bulunmadığına göre bu mü
esseseye Anayasada yer verilmesi ve vatandaş 
hakkı bakımından iyi işlemesi için de diğer kaza 
müesseselerinin haiz olduğu teminat ile teçhiz 
edilmesinde zaruret görmekteyim. 
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Maruzatımı bitirirken zamanımızın ihtiyaç

larına uygun ve demokratik nizamı tesise muk
tedir bir Anayasa projesi getirdiği için komisyo
nu tebrik eder, çalışmalarınızda Yüksek Heyeti
nize başarılar ve milletimize uğurlu ve hayırlı 
olmasını dilerim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 15 te .toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,50 

•>••<! 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Lûtfi Akadli 

KÂTİPLER : Coşkun Alev, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Görüşmeye başlıyoruz efendim. 
Sıraya göre söz, İsmail Selçuk Çakıroğlu'mm. 

(Yok) • 
Mustafa Kepir. (Yok) ' 

Nuıri Kınık, buyurunuz efendim. 
NURİ KINIK — Sayın Başkan ve sayın üye

ler, Anayasa tasarısını, aralıksız ve feragatli bir 
çalışma sonunda hazırlıyan komisyonun, muh
terem reisine ve üyelerine teşekkür etmekle söz-
lerimo başlamak isterim. 

Daha evvel konuşan arkadaşlarımın değerli 
mütalâalarını dinledikten sonra bendeniz, * yalnız 
bir mevzu üzerinde durduk, ve gerek Yüksek 
Heyetinizin ve gerek muhterem komisyonun kıy
metli tasviplerine mazhar olmak temennisiyle, 
görüşlerimi mümkün mertebe kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Devlet malları üzerinde, geniş ölçüde denet
leme yapan bir teşekküle, Yüksek Murakabe He
yetine bu tasarıda Anayasa müessesesi* hüviyeti 
verilmemiş bulunması mâruzâtımın" mevzuunu 
teşkil ediyor. 

Yüksek Murakabe Heyeti, Devlet sermayesi 
ile kurulmuş teşebbüslerin senelik muameleleri
nin yürürlükte olan kanunlarla uygunluk dere
celerini; idarî malî ve teknik bakımdan denet
lemesini yapar. 

Devlet parası ile kurulmuş bu teşebbüslerin 
v'arlıkları 22 milyar lirayı aşan bir yekûn teş
kil etmektedir. 

Bu teşebbüslere ait Devlet malları üzerinde, 
bir taraftan teşriî murakabenin yapılmasını sağ
lamak, diğer taraftan bu murakabeyi Hükümet 
tesirlerinin dışında bırakmak ve bu suretle ra
porların tarafsızlığını temin etmek maksadiyle 
Yüksek Murakabe Heyeti, 23 numaralı Kanun
la teşriî meclis başkanlığına esasen bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Bu hal, 20 küsur senelik tecrübe geçirdikten 
ve senelerce yapılan tavsiyeler sonunda alınmış 
mütekâmil bir şekildir. 

Bu hal, hükümetlerin, yakın geçmişte, gör
düğümüz bitmez tükenmez müdahalelerini; mil
leti, altından kalkamıyacağı taahhütlere sokma 
imkânlarını emrivâkilerini önliyecek bir şekil
dir. 

Muhterem arkadaşlar, vatan sathında husu
sî teşebbüs sahası ne kadar yayılırsa yayılsın, 
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Devletin sosyal ödev sınırları gittikçe genişliyen 
memleketimizde Devlet sermayesinin ekonomik 
sektörde büyük hizmetler ifa etmesinin bir za
ruret olduğuna inanmak icabeder. 

Devlet sermayesinin bu kadar mühim rol al
dığı bir yerde, bu sermaye ile kurulmuş teşeb
büsler üzerinde en müessir ve tarafsız mura
kabeyi yapacak teşekkülün, Anayasa teminatı 
altına alınması lüzumunu yüksek takdirlerinize 
saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

HİKMET KÜMBETLÎOĞLIT — Sayın Baş
kan, sayın üyeler, Anayasa tasarısı üzerinde 
söze başlarken kıymetli mesaileriyle bize haki
katen mükemmel bir eser kazandıran Anayasa 
Komisyonunun muhterem Başkanına ve değerli 
üyelerine huzurunuzda teşekkür etmeyi lüzum
lu bir vazife sayıyorum. Sağ olsunlar. Tasarı
nın hakikaten methedilecek tarafları olduğu gi
bi ufak tefek kusurlarının da bulunduğunu he
men belirtmek isterim. Ancak ihtiva, ettiği iyi 
taraflarına nispetle tenkidini lüzumlu gördüğüm 
noktalar lâşey kabilinden kalmaktadır. Kendi
lerinin müsamahasına ve sizlerin affınıza sığına
rak bir noktayı belirteceğim. 

Evvelâ tasarı sistem bakımından mükemmel
dir. Bir sistemin eseridir. Tabiî haklar ve hür
riyetler bir bir sayıldıktan sonra, zamanımızın 
görüşü olarak sosyal haklar etrafı ile belirtil
miştir. Daha önce tasarıyı tenkideden arkadaş
larımızın fikirlerine hürmet etmekle beraber, 
diyebilirim ki, dil güzel, üslûp metindir. Ya*-
zıhş tarzı, kelimeler, inkılâpçı bir zümrenin 
eseri olduğunu açıkça göstermektedir. 

Milliyetçilik gibi, inkılâpçılık gibi en mühim 
umdeleri teşkil "eden hususlar hakkında sarih 
birşey olmadığı, tasarıda yer almadığı ifade 
edilmekte ve bâzı gazetelerde de buna benzer ten-
kidlerde bulunulmaktadır. 

Eğer tasarı dikkatle tetkik edilecek olursa, 
muhtelif maddelerinde inkılâpçılığın ve milliyet
çiliğin vuzuh ile ifade edildiği görülür. Endişe
ye mahal yoktur. 

Tasarı; Alman, Fransız ve İtalyan Anayasa
ları ile, 1924 Türk Anayasası maharetle incele
nerek, Türk gerçekleri de nazarı dikkate alına
rak çok güzel bir şekilde hazırlanmıştır. 

Diğer Anayasalardan da faydalanılması bir 
cömpilâtion iddiasına yer vermemektedir. 

Eser bir ibda'dır. Anayasa tasarısı bir temi
natlar silsilesi koymaktadır. Geçirdiğimiz acı 
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tecrübelerin birçok acılıklarına muhatap olduk
larını bildiğimiz arkadaşlarımız bir daha bu ha
lin avdetine meydan, imkân vermiyecek tedbir
leri aramışlar ve bulmuşlardır. Belki de bu yüz
den tasarı biraz teferruatlı olmuştur. Fakat, bu 
bir zarurettir. Bunu Türkiye'nin şart lan bakı
mından hoş görmemiz lâzımdır. 

2 nci Meclis konulmuştur. Bendeniz, şahsan 
bunun sonucunu şimdiden kestirememekle ve 
memleketin şartları karşısında bu. 2 nci Mec
lisin kurulmasına lüzum görmemekle beraber, 
sisteme dokunmamak için lüzumsuz olduğunda 
direnmiyeceğim. Çift Meclis bir emniyet ted
biridir. Ama, Cumhuriyet Meclisi gerek seçile
cekler, gerek yetki bakımından eksiktir. Böyle 
bir Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerine yakın yetkilerle teçhiz edilmesi ve 
bu Meclise seçilecek kimselerin birtakım vasıf
larla mücehhez olarak buraya gelmelerinin sağ
lanması için bu hususta gerekli hükümlerin 
Anayasaya konulması lâzımgelirdi. Sırası geldi
ğinde bunun üzerinde yine durmak istiyorum. 

Tasarıda diğer bir nokta; 
Yargı müesseselerinin tam muhtariyeti teş

kil etmektedir. Türkiye'de bir idarî rejim mev
cuttur. Ve öyle olagelmiştir. Bu gerçeği nazarı 
itibara alan komisyonumuz adlî kazanın yanın
da idarî kazaya tam ve kâmil bir muhtariyet ve 
hüviyet vererek Anayasanın bu memlekette du
yulan bu boşluğu tamamlamasını sağlamıştır. 
Bu arada ilk idarî kaza mahkemelerinin kurul
masına yol açmak suretiyle idarî kaza sahamız
da bir reformaya geçmişlerdir. Bu bakımdan ay
rıca kendilerini tebrik ederim. Nihayet Anaya
sa Mahkemesi kurulmak suretiyle teminatlar 
silsilesi tamamlanmıştır. İdarenin bütün tasar
ruflarını bu arada fevkalâde' hallerde idarenin 
aldığı bâzı tasarrufları, meselâ sıkıyönetim gibi 
hallerin yargının murakabesine tâbi tutulrnası 
mühim bir yemliktir. Hepinizin bildiği gibi ida
rî tasarruflar birçok zamanlar idarî kaza mer
cilerince yargı konusu edilmekten çekinilmiştir. 

Yabancı memleketlerde yargı konusunda ye
nilikler olmuştur. Bilhassa Fransa'da son 30 yıl 
içerisinde, Hükümetin idarî tasarruflarının do
kunulmazlığı, mahkeme içtihat kararları ile 
tahdidedilmiştir. Bu husus, Türk Milletinin bir 
garantisi ^olarak yeni Anayasaya konulmuştur. 
Bunun Anaaysaya ithal edilmesi bir yeniliktir. 
Ve ilgilenilmeye şayandır. 
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Bâzı arkadaşlarımızın, başka mâna vererek, 

bu tasarıda görmek istemedikleri ek madde, ha
kikatte tasarının en lüzumlu ve yerinde bir par
çası olarak telâkki edilmek lâzımgelir. Bu su
retle inkılâplar sağlam esaslara bağlanmış olu
yor. 

Bu gibi kanunlar sadece bir tarihî hâtıra 
olarak değil, bu Devletin temeli olarak muha
faza etmek mecburiyetindeyiz. (Şiddetli alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunların ilgası 
değil; ileride bunun üzerinde yargı yerinde da
hi olsa, konuşulmasına gönlüm razı değildir. Bu 
bakımdan ek birinci maddeyi çok yerinde bu
luyorum. 

Bir noktayı kendilerinin müsamahasına da
yanarak işaret etmek istiyorum. O da inkılâp
ların, inkılâpçı kuvvetlerin başında bulunan 
Büyük Atatürk'e -soyadı yerilmesi için çıkarıl
mış bulunan kanunun muhafazası meselesidir. 
Atatürk soyadının hiç kimse tarafından soyadı 
olarak, öz ad olarak alınmamasının da bu ka
nunda yer alması, hiçbir suretle Atatürk Soyadı 
Kanununun iptal mevzuu olarak dahi ele alın-
mamasmm Anayasada gösterilmesini, buraya 
böyle bir hükmün konulmasını istiyorum. Bu 
hususun sağlanması için zamanı gelince Yük
sek tasviplerinize arz edilmek üzere şimdiden 
bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü arz ede
rim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Tasarımızın bir iki tâli noktasına da dokun
mama müsaadenizi istirham ediyorum. 

Komisyonumuzun 2 nci Başkanı Sayın Emin 
Paksüt'ün de buyurduğu üzere, bir başlangıç ya
zılmasına lüzum gören komisyonun, Yüksek He
yetinizin de belirteceği esaslar dairesinde bu is
teğin icrası yerindedir. Bir başlangıç yazılma
lı; Türk Milleti, Atatürk inkılâplarını korudu
ğunu ve bu inkılâpların çizdiği Batı medeniyeti 
ilkelerini, insan haklarını teyidetmelidir. Bura
da, Türk Milletinin Batı medeniyetine kendin
den kattığı, zulme ve haksızlığa karşı ayaklan
ma şiarının ifadesi olan 27 Mayıs Devriminin de 
yer alması gerekir. 

Tasarıda, diğer kanunlarda yer alması gere
ken bâzı hususlar da bulunduğuna göre ve as
lında Seçim Kanununa bırakılması gereken yaş 
kaydının da Anayasada yer alması yanında, bâ
zı yargı organlarının başkan ve üyelerinin va
sıflan bu tasarıda gösterilmemiştir. Bendeniz 
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j bir garantiler silsilesi kurulmasını lüzumlu gö

ren komisyonumuzun bunları da tasarıda nazarı 
itibara alması iktiza edeceği düşüncesindeyim. 
Maddeler geldikçe bu hususta önerge vereceğim. 
Benim bu tasarıda endişemi mucibolan bir hu
sus da Türkiye'de mevcut idarî nehcin de
ğiştirilmesi yolundaki hükümlerdir. Bu hüküm
lerle Türkiye'de idarî rejim âdemimerkeziyete 
yönelmektedir. Memleketimizin ileride karşıla
şacağı mühim ve vahîm hâdiseler olabilir. Ade-
mimerkeziyetle işlerini görecek olan mahallî 
idareferin idare vesayetine dahi tâbi tutulma
ması hattâ işten menedilmek gibi muvakkat ted
birlerin dahi kaza organlarının kararlarına 
bırakılması bazan tehlikeler doğurabilir. 

Diğer taraftan tasarıda bâzı maddeler de 
yerine konmamıştır. 9 ncu madde. Yeni tasarı
nın başlarında tasarının birinci maddesinin de-
ğiştirilemiyeceği yolundaki hüküm ki 1924 Ka
nununda da mevcuttur, yerini bulmamıştır. Baş
larda birinci madde değiştirilemez diye bir de
ğiştirme hükmü yer almamalıydı. Onun yeri 154 
ncü maddedir. 

Başka mühim bir nokta olarak; 
Lâiklik ilkesinin tam anlamında kabulünden 

nedense kaçınılmıştır. Ek ikinci madde ile, sosyal 
bir müessesedir diye Diyanet İşleri Başkanlığı 
Anayasada gösterilmiştir. 

Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı sadece bir 
dinin bir mezhebinin mensuplarının işleri ile uğ
raşan bir teşkilâttır. Başka dinlerin, başka mez
heplerin sâl'Meri olan vatandaşlar da vardır. Lâik 
bir cumhuriyette, bir vatandaşın, vergi olarak' 
verdiği paraların inanmadığı hususlarla uğraşan 
kimselere ödenmesi, başkasının kurumlarına har
canması azabının Türk milletine, Türk vatan
daşlarına çektirilmesi doğru değildir. Türk va
tandaşlarını böyle bir azaba mâruz bırakmaya 
(hakkımız yoktur. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Rauf İnan, 
RAUF İNAN — Muhterem arkadaşlar, mille

timizin tarihinde ve talimde yeni ışıklı günleri 
hazırlıyan bu Anayasa tasarısı karşısında bura-. 
daki topluluğumuzun ve her birimizin, şuur ve 
idrakine yüklenen sorumluluk hayatımızın hem 
en ağır, hem de en kutlu sorumluluğudur. Bu iti
barla vicdan ve izanımızın bütün güciyle bu ta
sarı çalışmalarında hizmet almak millî borçları
mızın en büyüğüdür. 
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refi, iftiharı ve muti ulu ğud ur. Bunu, takdir eden 
kudrete şükran, ve bunu hazııiıyanlara teşekkür 
duygularımı belirterek Anayasa tasarım üzerin
deki düşüncelerimi açıklamıya çalışacağım. 

Önce de bu Anayasa tasarısının hazırlanma
sında hizımetlcri, emekleri en çok.geçen komisyon 
üyelerine, kendilerini candan, gönülden kutlıya-
rak, teşekkür ederim. 

Anayasalar şu üç" şekil. ve. şart içinde doğar
lar. 

1. İdare edenler tarafından millete tanınmış 
ve bağışlanmış olanlar (1876 Kanunu Esasisi 
gibi) 

2. Milletin onu idare edenlere zorla kabul 
ettirmek mecburiyetinde kalmış ve uzlaşma yolu 
ile elde edilmiş olanlar; 

8. Doğrudan doğruya milletçe yapılmış olan
lar ((Bugünkü Anayasamız gibi) 

, Aylardır hazırlanmış ve dünden beri de bura
da incelenmesine başlanmış bulunan Anayasamız 
tarihimizin yüz yıllardır içinde bulunduğu bir 
oluşun tabiî denecek bir sonucudur. Bir milletin 
kendi kanunlarını yapabilmesi onun tarihinde, 
bilhassa kültür tarihinde belli bir gelişmenin so
nucu olur. 

Her insanın hayatında olduğu gibi, her mil
letin hayatının da bu gelişme devreleri ayniyle 
cer oy an. eder. 

1. Anomi, kanunsuzluk, 
2. Hateronomi, dıştan kanuniuluk, 
3. Otonomi, kendiliğinden kanunluluk, 
Eğitimde bu devreler tabiat hali, cemiyet ha

li, ahlâk hali, islâm felsefesinde nefsi emınare, 
nefsi lovvame, nefsi mülheme ve m üt mailine ile 
ifade edilmiştir. 

Tasarının «i{eneI esaslar» bölümünde belirti
len, yasama, asli ve genel (.mukaddes olmıyan) 
bir yetki» ve «millî hâkimiyet,, millet varlığının 
bir iradesi» olarak da yeıninlendirilmesi de bunu 
açıklamaktadır. Bu «yetki» ve bu «arada,» ancak 
kültürce (kendiliğinden kanunluluk) (ahlâk hali) 
(nefsi mülheme ve mutmain ne) devrinde olan 
milletler için var olduğunu dünya tarihi gösteri
yor.' Böylece (demokrasi) (hukuk devleti) kav
ramlarının bir milletin hayatında gerçekten kuru
labilmesi için o millete bütün vatandaşların belli 
bir kültür seviyesinde olmaları lâzımdır. Bu kül
türe eğitimle ulaşmış bulunmaları lâzımdır. Bu 
kültür seviyesine varamamış milletlerde demok-
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rasi ve hukuk devleti fikrinin hangi şekilleri al
dığını tarihe bakmaya lüzum yok, gözlerimizi et
rafına bugünkü çeşitli memleketlere çevirmemiz 
yeter. 

Hangi milletlerde, hangi şartlarda demokrasi
nin, insan hak ve hürriyetlerinin gerçekten ve 
samimî olarak mevcut bulunduğunu görürüz. 

İyi bir eğitimle yetişmemiş, hak ve hürriyet 
fikrini tam bir şuur ile idrak etmemiş vatandaş
lar için bunu kabul ettirmek mümkün müdür? 
İdrak edilememiş haklar, bir maddeye çarpamı-
yan uçsuz bucaksız boşlukta yayılan ışık gibi var
lığı ispat edilemiyeiı" bir gerçektir. Bir maddede 
tesirini gösteremiyen kuvvette aynıdır. Buhar 
kuvveti gibi. İdrak edilememiş, keşfedilememiş 
hakikatler" de böyledir, ilim değildir. Ancak iyi 
bir eğitimledir ki, insanlık 'kabiliyetleri geliştiri-. 
lebi ir. İnsanilik hakları, vatandaşlık hak ve vazi
feleri idrâk olunabilir. Halbuki, Anayasamızda 
buna ait kuvvetti bir görüşe raslamak mümkün 
değildir; birkaç dağınık madde ve cümle tesadüf
lerle gelmiş gibidir. 

ıBımun ınevcııdolınıyâcağînı daha İstanbul 
Üniversitesinde ilk Anayasa tasarısı hazırlama 
teşebbüsüne girişildiği sırada açılan anketten an-
Jaşılmıştı. Çünkü Sayın Komisyon açtığı ankette 
ne eğitim, ne do kültür diye bir hükme ve mef
huma yer vermemiş, ve eğitimcilerimize bu hu
susta bir şey sormayı düşünmemiştir. (Ne Balta-
eıoğlu'na, ne Hasan Âli Yueel'e, ne Hakkı Ton-
guç'a," ne Küstü Özel'e, ne Reşat Tardırya, ne 
.Fuat (iündüzalp'a haber verilmemiştir.) 

.Anayasa Komisyonunun yaptığı anketin temel 
haklar bölümünde üçüncü maddede «Anayasaya, 
yeni olarak, ferdî, ekonomik ve sosyal ne gibi hak 
ve hürriyetlerin konmasını düşünüyorsunuz, de
miş, ferdin bir de" kültürel hakları olacağını ha
tırına getirmemiştir. 

Nitekim bugünkü Anayasa tasarısında kültür 
kelimesi ancak iki yerde, eğitim kelimesi de an
cak üç yerde, o da pek önemsiz olarak geçiyor. 

Halbuki ferde ekonomik ve sosyal hak ve hür
riyetlerini sağlıyau kudret onun eğilimindedir. 
Eğitimle geliştirilmemiş bir insanda ekonomik ve 
sosyal varlığın modern Anayasalarda eğitimin 
gittikçe artan yer tutması tesadüfle değildir. Mil
letlerin gelişim tarihilerinin tabiî bir neticesidir. 
Nitekim bizim son iki yüz yıllık tarihimizi eğitim 
bakımından gözden geçirirsek olayların bizi de 
buna, zorlamakta olduklarını açıkça görürüz. 
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tin kurulmasını hedef alarak alınışlar, rejimler 
İm prensiplerden uzaklaştıkça yıkılıp gitmişler
dir. Malûmlarıdır ki, aslında Devlette bu yana 
değildir. (laye olan milleti, şahsî hürriyetleri 
koruyan bir nizamı içinde refah ve saadete ulaş
tı rmıaktır. 

Ancak, unutmamalıyız ki, bütün bu kanun
ları uygulıyacak, bütün teminat müesseselerinin 
gereği gibi işlemesini sağlıyacak olan insanlar 
ila yatkın mazide geçirdiğimiz acı, felâketli de
nemeler bir daha tekerrür etnıiyeçektir. Yeni 
Anayasamız buna müsaade etmîyecektir, diye
lim. Bu oyunlar tarih sahnesinde binlerce defa 
oynanmıştır,' bir demokrasi her şeyden evvel 
liderler takımına dayanır. Bu liderler talkımını 
iyi yetiştirmeli, iyi seçmeli, ve faziletleri bu ta
kım içinde hâkini kılmalıdır. Gerçi faziletin 
fert veya toplum halkımı! arından iblir ülkü, bir 
karakter ve netice itibariyle bir 'eğitim işi oldu
ğunu bilenlerdenim. Ancak, böyle bir havayı 
hâkim idlmak için lüzumlu şartlardan biri de 
politikayı kazanç vasıtası ' haline getiren bir 
'meslek olmaktan çıkarmaktır. 
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miz, yapmanın heyecanı ve yıkmanın hüsranı 
ile doludur. Birinci ve İkinci Cihan harblerinin 
güçlükleri ile çalkanmış bulunmaktayız. 

Anayasalaı* bir milletin kaderini tâyin etmek
le kalmaz. Anayasalar milletlerin düşünme isti
kametlerini tâyin ederler. 

Biz, son on yılda, eğitimi inkâr eden valiler, 
idareciler gördük. Her sahada olduğu gibi, millî 
eğitim sahasında da huzursuzduk. 

27 Mayıs İnkılâbı, çeşitli huzursuzluklarımız 
gibi, bir millî eğitim görüşümüzün de meveud-
olmadığmı gösterdi. Devrimden önce olanlar, bu
nun tabiî bir neticesiydi. Vatandaşlara, gençliğe, 
kendi öz evlâtları yerindeki çocuklara neler yap
tıklarını gördük. Valileri ile, generalleri ile, si
yasi idarecileri ile, öyle bir zümre mevcuttu ki, 
Türkiye'de millî eğitim ile meşgul olmamışlardı. 
Hak ve vazife şuurunun, hürriyetlerin bütün va
tandaşlarda gerçekleşmemiş •olmasının bir neti
cesiydi. ' 

Türkiye'de yirminci yüz yılda büyük feda
kârlıklarla, büyük devlet kurmuş bir milletin, 
istikbalde yükselmiş, ilerlemiş bir millet olması 
hakkıdır. Bunu temin için yapılacak ödevlerin 
bu kanuna konması lâzımdır. 

İlk tasarıdan bu yana, bu anayasanın hazır
lanışında emeği geçımiş olanlara saygı ve şük
ranlarımı ifade ederken, şunu da eklemekten 
kendimi alamıyorum; zamanı gelince. Anayasa
mıza konması gereken eğitim ve kültürle ilgili 
maddeler geldikçe yapacağımız teklifleri tasvip 
buyurmanızı ve böylece, bu Kurucu Mecliste 
bulunmanın şerefi ile iftihar ederken, bu mil
letin, bu yüce .milletin sizden beklediklerini ge
niş ölçüde vermenizi hepinizden istirham eder, 
saygılarımı] sunarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
.(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Reşat Tardu, 
REŞAT TARDU — Muhterem arkadaşla

rımı, hemen arz .etmeliyim ki, yeni Anayals-a ta
sarısı büyük emeklenin, bilgilerin mahsulüdür. 

> Eski Anayasamıza göre daha ileri ve daha mü
tekâmil bir eserdir. Ben birkaç nokta üzerinde 
tereddütlerimi arz etmekle yetineceğimi. Bun
lardan birincisi şudur : «En iyi devlet aklın, 
hâkimiyeti altında faziletli bir idare» olarak 
tarif edilımiştİr. Milletin hâkimiyeti ve insan 
halkları ilkeleri üzerine kurulan bütün Anaya
salar Eflâtundan bu yana hep böyle bir devle-

Demokrasiler tarihi gösteriyor ki, bizde ol
duğu gibi basık a memleketlerde de demokrasi -
leri dejenere eden âmillerin başında politikaya 
sokulan bu menfaat hesapları olmuştur. Yüksek 
Meclisiniz bu âmilin önemini çok iyi takdir ede
rek İkinci Cumhuriyetin temelleri atılırken ilk 
güzel misali de maaş zamlarını kendi üyelerine 
teşmil etmemek sureti ile göstermiştir. Bu çok 
güzel hir •başlangıçtı r. Çok arzu ederim ki, mil
letvekillerini, bakanların ve diğer politika lider
lerini bu vazifelerde bulundukları imüddetçe her 
türlü menfaat kapılarından uzak bulunduracak 
.bâzı hükümler, yeni Anayasa tasarısında yor 
alsın. Buna ait yalnız 81 nei maddede bir hü
küm vardır. Bu maddenin müzakeresinde arz 
edeceğim gibi, bu hüküm de tatmin edici değil
dir. Ayrılan maaş ve ödenekler ortalama bir 
Türk vatandaşın kazancının çok üstündedir. 
Kaldı ki, bunun dışında mazide fena misallerini 
gördüğümüz gibi. banka kredileri. Devlet dai
relerinde iş takibinden elde edilen komisyonlar, 
döviz alışverişleri gibi halleri tamamen men
edir* i hükümler tasarıda yer almalıdır. . 

Muhterem arkadaşlarım., millet vekili iği, çok 
zarurî masrafları karşılamak'suretiyle gerçek
ten hir memleket hizmeti haline getirilmelidir. 

— 423 — 



B : 35 31. 
Demokrasi, kanunları hâkim kılmak kadar, 

kanunsuzlukları önliyen bir rejimdir. 
Üzerinde duracağım ikinci nokta dn, ihtisasa, 

istikrara dayanan, gündelik politikanın tesirle
rine hele politikacının şahsî görüşlerine tâbi ol-
mıyacak bir idare nizamı kurulalbilecek midir? 
Gerçi tasarının yürütme bölümünün 'dare kıs
mında tarafsız bir idare kurulmasına ait bâzı 
hükümler yer almıştır. Bakanlar Kurulu kısmın
da ise yalnız Başbakanın vazife ve yetkileri hak
kında kısaca bâzı hükümler yer almış, bakanla
rın vazife ve salâhiyetleri hakkında bir büküm 
yer almamıştır. Gerçi bakanların vazife ve sa
lâhiyetlerini bir Anayasada tafsilâtı ile ifade et
meye imkân yoktur. Ama, e?ki Anayasada ba
kanların vazife ve salâhiyetlerini tesbit eden bir 
kanunun hazırlanması gerektiği yer almıştı. An
cak bu kanun bugüne kadar tedvin edememiştir. 
Gerçi birtakım teminat müesseseleri ile yürütme 
organlarının daha sıkı kontrol altına alındıkları 
söylenebilir. Bir kısım Devlet işlerinin (madde 
128) esasen plâna bağlanacağı söylenebilirse de, 
maksadım bütün bakanlıkları ilgilendirmekte
dir. 

Diğer taraftan bu hüküm de keyfî hareket
leri önliyemez. Onun için Anayasanın neşrin
den sonra en geç bir yıl içinde bakanların vazi
fe ve salâhiyetlerini tesbit eden bir kanun tasa
rısının Yüksek Meclisinize getirilmesi, muvak
kat maddeler arasında yer almalıdır. 

Temas edeceğim üçüncü nokta: Anayasada 
Millî Eğitime ait hükümlerdir. Bu 10, 14, 21, 
42, 49, 119, 120 ve 125 nci maddelerinde yer 
almaktadır. Bu maddeler hükümleri hakkında 
sırası gelince görüşlerimi arz edeceğim Eski 
Anayasaya nazaran daha geniş ve mütekâmildir. 

Şimdiden şu noktayı belirtmek isterim ki, 
dün burada konuşan hatip arkadaşlarımızdan 
biri, 119 ncu maddede yer alan bir hüküm hak
kında bâzı tenkidlerde bulundu. O da şudur: 
«Üniversiteler, ancak Devlet eliyle ve kanunla 
kurulur.» Bu hüküm çok yerinde ve isa/betlidir. 
Üniversiteler, millî istikrarın ruhudur. Böyle 
bir kanunu Hükümet Meclise getirir diye bir 
hüküm yer alsın. 

Yine tasarıda yürütme organlarının vazife 
ve salâhiyetlerine temas eden bir 128 nci mad
desi vardır. Burada bâzı bakanlıkların işlerinin 
plâna bağlanacağı samlıyorsa da maksadım ta
biî bu üç bakanlığa ait değildir. Esasen böyle 
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bir plân da bakanların keyfî hareketlerini Önli
yemez. İdare mekanizmasının tesadüfen mühim 
mevkilerinde yer almış bir arkadaşınız olarak 
arz edeyim ki; bugüne kadar demokrasinin ve 
müstakar bir idarenin kurulmaması sebeplerin
den biri bakanların kendi şahsî görüşlerini key
fî anlayışlarını bakanlık icraatı olarak tatbik 
etmeye kalkmalarından ileri gelmiştir. Onun için 
komisyondan rica ediyorum ki; böyle bir mad
deyi hiç değilse muvakkat maddeler arasında bi
ze getirsinler. 

Üçüncü temas edeceğim nokta; miJî eğitime 
ait hükümlerdir. Bunlar muhtelif maddelerde 
yer almıştır. Yani 10, 14, 21, 41, 42, 119, 121, 

v 128 nci maddelerde yer almıştır. Bu maddeler 
evvelki Anayasaya nazaran daha çok genişletil
miştir. Eski Anayasaya nazaran eğitim hüküm
lerinin biraz daha fazla olarak Anayasada yer 
almış, bu direktifler daha genişçe bir şekilde bu 
tasarıya konulmuştur. Kanaatimce bu hüküm 
çok yerinde ve isabetlidir. Üniversite bir mille
tin istiklâl ruhu ile adım adım " beraber giden 
bir müessesedir. Hele bizim gibi, bütün Dünya 
milletleri arasında, müspet mânası ile kültür 
mücadelesi yapan milletler için üniversiteler an
cak Devlet eliyle ve bir plân program dâhilinde 
ve ancak Devletin yaptığı yardımlarla kurula
bilir, yaşıyabilir; faydalı olabilir. Maddeler gö
rüşülürken bu hususlardaki kanaatlerimi arz 
edeceğim. 

Böyle bir metni getirdikleri için komisyonu 
tebrik ederim. Ana hatları ile başarılı ve büyük 
emekler mahsulü ve eski Anayasaya göre' birçok 
yenilikler ve ilerilikler getiren yeni Anayasamı
zı selâmlıyorum. 

Hürmetlerimle efendim. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal. 
FEYYAZ KOKSAL — Benim temas etmek 

istediğim nıevzulara arkadaşlarım temas ettiler. 
Bu bakımdan kıymetli vakitlerinizi almak iste
miyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sait Naci Ergin. 
SAİT NACİ ERGİN —Anayasanın tâli 3m-

! kümleri üzerinde konuşmak i^tiyoruim. 
Hazırlanan Anayasa tasarısı şüphesiz M, mo

dern Anayasa hukuku prensiplerini, (modern 
Devlet anlayışını, çağdaş tefekkür saiha&mlda 

I 'bugünün ileri görüş ve 'düşüncelerini, en yük-
! sdk seviyelerde ak«/e;ttipmekfteklii\ Bu [bakımdan 
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ben de tasarıyı övenler arasıma karışıyorum. 
Em'eği geçenlere yalnız faizlerin değil gelecek 
nesillerin de şükran borcu olacağına inanıyo
rum. 

Fakat aıkadaşlar, malî ve iktisadî - malî sa
hada 'tasarıyı aynı (derecede olgun bulmaya im
kân göremediğimi 'müsamahalarına sığınarak ifa
de etmek durumundayım. Bu sahaya, yani ma
lî - iktisadî mevzulara tasarıda âdeta tâli (bir 
yer verilmiş gibidir. Bilhassa, hürriyet ve de
mokrasi gelenekleri kökleşmemiş memleketler
de, problemlerin Anayasada umumî formüller
le zikredilmesinin kâfi görülmediğini ve bu ci
hetin gerekçede de 'tesbit edilmiş bulunduğu 
düşünülecek olursa, malî ve iktis'adî mevzular 
üzerinde yeter 'miktarda durulmıamış olduğu 
endişesini haklı görmek lâzımıdır. Bir çok ko
nularda aynı fer'i hüküm ve direktifler tesis 
edilmiş olduğu halde iktisadî - malî hükümler 
pek ıımuinıî, müphem ve gayrikâfi (bir manzara 
arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gerekçeye göre, «ye
ni Anayasa yapılmasını gerektiren sebepler», 
«iktidar partisinin grupuna dayanarak her 
halde mevkiini muhafaza etmek istemesi...» 

«Halteoyunu meydana getiren ve açıklıyan 
müesseselerin işleyişine engel <olup, hak ve hür
riyetlere 'ağır darbeler vurulması, 

«Muhalefetin inkârı, siyasî partilerin teş
kilâtlanma, çalışma ve gelişmelerinin engellen
mesi, 

«Basın Ihürriyeltinin hukukî ye iktisadî ted
birlerle kayıtlanışı, 

•«Sosyal ve ekonomik ihayatın her alanın
daki partizan davranışlar ve nihayet «'türlü 
kanunlarla vatandaşların temel haklarının ka
yıtlanması ve baltalanmasıdır. Fakat (bu se
beplerin altında, bu sebeplere temel teşkil eden, 
âdeta bunların alt yapısı (enfrastrüktürü) ma-. 
Ariyetinde olan çok ciddî âmiller ve olay'lar 
mevcuttur ve (bunlar daha ziyade malî ve ik
tisadî olaylardır. 

Eğer sabık iktidar, malî ve iktisadî sahada 
•hu derece 'keyfî ve gelişi güzel hareket etme
miş 'olsaydı, enflâsyon felâketini içtimaî ve 
ahlakî bünyemize hu derece tahribkâr bir tarz-
i a sokmas'aydı, gayritaeşru servet iktisabını, 
Devletin ve memleketin malî ve iktisadî kay
naklarının perva'sızea israf ve suiistimalini bu* 
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derece teşvik etmeseydi, belki de iktidardan 
uzaklaşmak cesaretini gösterir, 'bundan kork
maz ve binaenaleyh demokratik müessesıeleri-
mıizi ancak müthiş bir (korkunun yaratabileceği1 

kör bir davranışla yok etmeye hu derece çalba-
laımazdı. Ve 'böyle ımeşru bir ihtilâli zaruri kıl
mazdı. 

Görülüyor 'ki arkadaşlar, 27 Mayıs ihtilâli
nin derinlerindeki sebebini malî ve iktisadî 
davranışlarda aramak 'lâzımdır ve iktisadî -
'malî davranışların 'her çeşit hürriyet ve hak
ları harabeye çevirebildiği, s'osyal huzurun te
sis ve muhafazası mevzuunda âon derece mü
essir olduğu muhakkaktır. 

Bu yalnız bizde ıdeğil, diğer ımemleketler-
de de böyle ola gelmiştir. Dünya demokrasi ta
rihinde büyük izler (bırakan, çığırlar açan ih
tilâl ve inkılâpların hepsinde malî ve iktisadî 
âmillerin (büyük rolleri (bulunduğu malûm bir 
keyfiyettir. 

Malî ve iktisadî 'olay ve davranışların ehem
miyetine böylece hir kaç cümle ile işaret 'ettik
ten sonra Anayasanın ihtiva ettiği ve etmesi 
lâzım geldiği halde ihtiva etmediği hüküm ve 
direktifler üzerinde duracağı'm. 

1. — Arkadaşlar, Devlet parası nasıl har
canır? 

Tasarıda hu hususta hüküm vardır ve şöy
ledir; «Devletin harcamaları yıllık (bütçe
lerle yapılır» 

Bilmiyorum, hürriyet ve demlokrasi gelenek
leri kökleşmiş memleketlerde, "belki de böyle 
hüküm kâfidir. Fakat maatteessüf memleketi
mizde höyle hir hükümle yetinmeye imkân 
yoktur. Vaz'edilen hüküm şunu ihtiva etme
liydi: Meclis hangi iş veya işler için tahsisat 
vermişse, para ancak o maksada sarf edilebil
melidir. öyle ki Devlet parasının parti men
faatleri ve politika oyunları için harcanması
na imkân (bırakılmamalıdır. 

iBir fasıl veya tertibe tahsisat alınırken hir 
esbabı nmcihe gösterilir. Bu esbabı mucibe 
makbul sayılarak Meclisçe teklif kaîbul edilir. 
Fakat tatbikatta bu mucip sebebe, yani para
nın istendiği iş ve maksada sarfı hususuna ria
yet edilmiyebilir. Mülhim bir tesis için istenen 
ve alınan tahsisatla, seçim 'bölgelerinde böl 
bol temel atılabilecek bir sürü mânâsız işle
re, hem de bitirilmemek üzere girişmek Ve po-
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2. Tahsisat ve masraf kanunu teklifleri : 
Tasarının 90 ncı maddesi Türkiye Büyük Mil

let Meclisi üyelerine kanun teklif etme yetkisi ta
nımakta ve bu teklifleri masraf artırıcı ve âmme 
maliyesine külfet yükleyici olmaması için her 
hangi (bir takyit vaz'etmemiş bulunmaktadır. Ge
çen 10 yıl zarfında arz ettiğim mütekabil yardım
lar sayesinde, kolaylıklar kanunlaşan bu teklifler, 
her yıl Devlet maliyesine 100 milyonlarca liralık 
külfetler getirmiştir. Binaenaleyh 'bunu önleyi
ci hükümlerin kabulü zarurîdir. Tasarının 93 
ncü maddesinin son fıkrası «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, Karma Komisyonda veya Ge
nel Kurulda karşılık bir ek gelir göstermeden gi
der artırıcı teklifler yapamazlar; belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapabilmeleri de başka bir ek ge
lir kaynağı göstermelerine bağlıdır.» hükmünü 
getirmektedir. 
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ÎStik maksatlar torin edildikten sonra onları I 
yüz üstü 'bırakmak mümkündür. 

Hastane olmıyan hir vilâyet için alman 
hastane inşaatı tahsilatı ile bir Bakanın inti
hap 'bölgesinde, banı fboş yataklı DeVlet hastam 
neleri mevcut iken diğer bir hastane inşa et- j 
mek kabildir. | 

Büyük hir vilâyetin, ortada münakaşa edi-
lemiyecek hir ihtiyaç şeklimde görülen bir ce
zaevi için tahsisat almak ve sonra bununla se
çim bölgelerinde birçok temeller atmak müm
kündür. 

Meselâ arkadaşlar, 1960 Nafıa hÜtçesımin 
741 nei faslında mevcut 142 milyon lira ile, 
'maddeler arasında münakaleler de yaparak, 
Meclisin hu tahsisatı ne için verdiğini düşün
meksizin ve nazara almaksızın her şeyi yapmak 
Hükümetin yetkisi imindedir. Bu imkânı haki
kî ve ciddî bütçe telâkkileri ile telif etmeye 
mesağ bulunamıyacağı aşikârdır. 

EDbetteki arkadaşlar, yeni Anayasamız hu i 
yolu kapamalıdır. 

19 ncu asırda, daimî politikanın hozulk ol
duğu devirlerde, Amerika Birleşik Devletlerin
de vukua gelen olaylar sabık iktidar zamanın | 
da memleketimizde daha vahim bir tarzda te- I 
kerrür etfmişitir. Yani parti menfaatleri ve po
litika oyunları, hattâ şahsî menfaatler Şarki 
ile yapılan Devlet masrafları süratle artmış, 
israf âmme maliyesini temelinden sarsmış, fai-
defsd olmıyan 'bir çok işler için mahallî politi
kacıların isteklerine göre çeşitli ve 'gelişi gü- , 
zel harcamalar yapılmıştır. 

Bu politikacıların istekleri kendi aralarında 
da evvelâ rekabet, ibilâhara «müşterek hareket» 
doğurmuştur ki bu da keza âmme maliyesinin 
perişanlığına ve Devlet paralarının tasavvur 
edilemiyecek derecede israfına saik olmuştur. 

Burada arkadaşlar, masraf kanunları ve tah
sisat teklifi mevzuuna intikal etmek gerekiyor. 

Filhakika mahallî politikalardaki şahsî veya 
parti muvaffakiyetleri için Mecliste gruplaşma
lar yapılmış, lüzum ve zarureti asla ciddî olmıyan 
hizmetler ihdas edilerek mütekabil destekleme 
mekanizması içerisinde, bu hizmetler için insafsız
ca tahsisat elde edilmiştir. Binaenaleyh tasarı
nın masraf kanun ve tahsisat teklifi hususundaki 
hükümlerine de eğilmek zarurîdir. I 

'Gelir göstermek pratikte ve tatbikatta asla bir 
mania, bir tedbir değildir. 

Ancak karşılık gösterilecek munzam gelir ve
ya tasarruf teklifi yetkili makamlara (Hükümete 
ve Komisyona) peşinen kabul ettirilir ve gider 
artıcı tekliflerin müzakeresi buna bağlı kılınır-
sa, o zaman bu tedbirin ciddî bir faydası olabilir. 

Artık bugün, âmme maliyesinde Meclis men
suplarının masraf teklifleri yapamamaları kabul 
edilmiş ve edilmekte bulunmuş hir kaide haline 
gelmektedir. Anayasalarında olsa da olmasa da 
birçok ileri memleketlerde bu kabîl teklifler cid
dî engellerle önlenmektedir. Biz, ciddî ıstıraplar 
muvacehesinde, bu hususlarda diğer dünya dev
letlerinden daha titiz olma durumundayız. Hal
buki tasarının ihtiva ettiği hükümler tatbikatta 
kolaylıkla bertaraf edilecek mahiyetitedir. 

3. Kalkınma plânları : 
Muhterem arkadaşlar, «bu arz ettiğim iki nok

taya tasarının 40 ncı ve 128 nci maddelerinde 
bahsi geçen kalkınma plânları frenleyici bir tesir 
icra edebilir mi?» suali hatıra gelmektedir. Şüp
hesiz ki, böyle bir şey ümidedemeyiz. Tasarıda 
bütçedeki tahsisat ile kalkınma plânı arasında bir 
rabıta tesis edilmediği gibi, fiiliyatta kalkın
ma plânları ile bütçenin sınırlandırılması ve tak-
yidedilmesi mümkün değildir. Emsali de yoktur 
zannmdayım. Ancak kalkınma plânı, daha doğ
rusu plân ve program zihniyetinin Anayasada 
yer almış olmasıdan umumî bir memnuniyet duy
mamaya imkân yoktur. Bu husustaki mâruzatı-

— 4S6 — 



B : 35 31. 
mı, madde görüşmelerinde ayrıca ara etmeye ça
lışacağım. 

4 — Millî bütçe : 
Tasarının mevzuatımıza, pek yeni,, terütaze 

bir müessese getirdiğini görüyoruz. Bu mües
sese 93 ncü maddede «Millî bütçe tahminlerini 
gösteren rapor», 125 nci maddede «Millî bütçe» 
ve 127 nci maddede «Millî bütçe tahminleri» 
olarak zikredilmiş ve ne şekilde yapılacağının 
tâyini kanuna bırakılmıştır. «Millî bütçe» kav
ramı ve millî bütçenin tatbik şekil ve kabili
yeti üzerinde şüphesiz ki alâkalı maddelerde 
gerekli görüşmeler yapılacaktır. Ve yine şüp
he yoktur ki, Anayasa bir temeldir. Temel 
atılırken üzerine kurulacak bina tasavur edil
mek gerektir. Bu hususta komisyonun tatmin
kâr açıklamaları elbette ki bizleri müteşekkir 
bırakacaktır. Benim buradan anlatmak istedi
ğim mevzuu tasarıda eksikliğini hissettiğim 
birbirine pek yakın iki esaslı konudur. 

Demek istiyorum ki hususî sektörü, ma
hallî idareleri, İktisadî Devlet Teşekküllerini 
ve nihayet tabiatiyle genel ve katma bütçeleri, 
gelirleri ve giderleri ile içine alan millî bütçe 
kavramını Anayasamıza sokarken, iki mevzu 
üzerinde esaslı surette durmamızda zaruret 
vardır. 

Bunlardan birisi, İktisadî Devlet Teşekkül
leri veya ismi ne olursa olsun fonksiyonu daha 
ziyade malî ve iktisadî olan veya memleketin 
bu sahadaki faaliyetlerine müessir bulunan bü
tün müesseselerimizin yasama organınca mu
rakabesi ve bunlara ait neticelerin yakından 
görülebilir, takibedilebilir hale getirilmesidir. 

Diğeri ise, Türk ekonomisi bakımından hu
susî bir ehemmiyet taşıdığına inandığımız Ha
zine birliği mevzuudur. 

Aziz arkadaşlar; memleket ekonomisinin 
bir bütün olduğunu ve bunun sevk ve idaresin
de, tesirleri ve neticeleri bakımından, âmme 
sektörünü bir kül halinde düşünmek gerektiği
ni münakaşa etmeye bile imkân yoktur. Âmme 
sektörünün iktisadî müesseseleri, şekil itiba
riyle çeşitli olabilir, İktisadî Devlet Teşekkülü 
veya teşebbüsü olur, şirket olur, hattâ nevi 
şahsına münhasır bir kuruluş da olur. Kurul
masındaki gaye iktisadî olarak ifade edilme
miş de bulunabilir. Fonksiyonunun muvaffa
kiyetle yerine getirilmesi bakımından çalışma 
ve işlemlerinde birbirinden farklı çeşitli usulle-
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re de tâbi kılınmış olabilir. Fakat bu, Devle
tin iktisadî siyasetinin sevk ve idaresi ve bil
hassa Teşriî Meclisçe yakından takibi ve kon
trolü bakımından bir mahiyet değişikliği ifa
de etmez. Etmemek gerekir. Zira, yasama or
ganı, memleketin iktisadî gidişinde son derece 
müessir bir sektörün faaliyetlerine ve bu faa
liyetlerin neticelerine karşı elbette ki lakayt 
ve bigâne kalamaz. Ve asıl mühim mesele bun
ları yasama organının kendisine gelen Devlet 
bütçeleriyle bir arada kül halinde görmesi, 
anlaması ve icabında karar vennesidir. Bu 
tahakkuk ettirilemiyecek bir şey değildir. Bu 
müesseselerin bütün hesap neticelerinin bütçe
ye aksettirileceği hakkında Anayasaya konu
lacak bir temel hüküm veya direktif, kanun
larla işlenerek, âmme iktisadî sektörüne ciddî 
bir düzen getirebilir. Her halde muhterem ko
misyonun değerli üyeleri bu mevzuu etüd et
mişlerdir. Bize ışık tutarlarsa pek faydalı ne
ticeler elde edebiliriz' zanmndayım. 

Hazine birliği mevzuuna gelince : Bunu 
basit bir teknik usul telâkki etmemek lâzımge-
lir. Devlet paralarının ve Devlet fonlarının bir 
elden idaresi ve buna ait hesapların takibettiği 
seyrin muntazaman yasama organının ıttılaı
na arzı, zannedildiğinden çok daha mühim bir 
mevzudur. Devlet sektörü Merkez Bankasını 
murakabe ediyor mu? Enflâsyon yolunda mı
dır? Bunu bu sayede günügününe görebiliriz. 

Nakdî muvazene, iktisadî ve malî muvaze
neye, aynı zamanda tesir edici bir miyar olabi
leceği gibi, Türk parasının değeri Ve ekonomik 
istikrar bakımından da pratik büyük ehemmi
yeti olan bir prensip sayılmalıdır. 

Arkadaşlar; Maliye Vekilinin en çok çe
kindiği ziyaretçiler bütçe ile hiç alâkası olma
dığı ve Maliye Vekâletinin kontroluna hiçbir 
surette tâbi bulunmadıkları halde, kendisin
den nakit para istiyen âmme sektörü mensup
larıdır. Kömür amelesinin iki gün sonda öde
necek ücreti için para istiyen müessese, men
suplarına nakit noksanı sebebiyle maaş veremi-
yen mahallî idareler, bir mubayaayı yapama
dığı takdirde fabrikaları duracak olan İkti
sadî Devlet Teşekkülleri, Maliye Vekili tara
fından lâkaydî ile karşılanamazlar. Ve arka
daşlar kısaca arz edeyim, bütün bunların neti
cesi emisyon ve enflâsyondur. 
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Bu dert yeni değildir. 1935 yılında gelen 

ve teknisyen olarak değerini gün geçtikçe biraz 
daha fazla anladığım bir Fransız mütehassısı 
daha o tarihlerde bize bunu tavsiye etmişti. 
Demokrat Parti iktidarının memleket maliye
sinde açtığı derin yaralar bu husus üzerine bu
gün her zamandan ziyade dikkatle ve ciddiyet
le eğilmemizi icabefctirmektedir. Binaenaleyh 
Anayasamıza, Devlet sektöründe Hazine birli
ğinin esas olduğu ve bunun kanunla düzenlene
ceği hakkında direktif koymak zaruridir kana
atindeyiz. Böyle bir direktif olmadıkça bunun 
tahakkukuna da imkân olmadığını biliyoruz. 

Bu arada bütçe gelirlerin tahsili ve nihayet 
Hazine bakımından bütün bunların bir vekil uh
desinde toplanmasının doğru olup olmadığı da, 
bilâhara kanunla halledilmesi gereken esaslı bir 
mesele teşkil edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızı tetkiiv 
ederken karşılaştığımız meseleler yalnız bunlar 
değildir. 

Yasama meclislerinde gelirleri tetkik ve ka
bul eden komisyonla giderleri 'tetkik ve kabul 
eden komisyon aynı komisyon mu olmalıdır! 

Masraf vekilleri karşısında, bütçe tanzimi 
ile görevli siyasî organı destekliyecek, bugünkü 

' ihtilâfları kabinede yani masraf vekillerinin ek
seriyette bulunduğu bir mecliste görüşme usu
lünden gayrı bir usule ihtiyaç yok mudur! 

Bütçe zamanında çıkmazsa, muvakkat büt
çe usulü, eski bütçeye devam usulü, yeni büt
çenin bâzı tertiplerinin tatbiki usulü kabul edil
melidir. 

Hükümetçe Meclisten istenilecek munzam tah
sisat karşılıkları yoluyla bütçenin açık vermesi 
ihtimali karşısında bâzı tahditlere gidilmeli mi
dir? Gibi proplemlerin, Anayasa müzakere
lerinde tartışma mevzuu yapılması, kuracağı
mız büyük binanın sağlam temellere dayarima-
sı bakımından pek faydalı olur zannmdayım. 

Maruzatıma nihayet vermeden evvel bir hu
susa temas etmek istiyorum. Tasarının 59 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrası «vergiler ancak kanun
la konur» hükmünü taşımaktadır. Malî işlet
melerimizin ve bilhassa inhisar mevzuuna gi
ren madde ve hirfmetlerin, maliyetleri üstün
de, normal kâr hadleri ile ölçülcmiyen fiyat 
ve ücret tarifeleri yasama organının müsaadesi 
olmadan değiştirilebilmektedir. Bunun haki
katte vergi demek olduğu izahat an müstağnidir. 
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Yarın bu fiyat ve ücret tarifelerinde yapı

lacak artırmalar dolayısiyle Anayasa mahkeme
sine gidilse ne olacaktır? 

Muhterem komisyonun bu hususta bir açık
lama yapması veya bir karara vartaıası elbette ki 
çok faydalıdır. Kanaatimce bu değişiklikler ya
sama organlarının ıttılâı dışında yapılamama! ı-
dır. 

Sözlerime son verirken bu tasarının hazır
lanmasında emeği geçenlere ıteşekkür etmek is
terim. Zira Anayasanın büyük Türk (milletine 
ait bir vesika olacağına inanıyorum ve bu im
kânı bize hazırlıyanlara şükran hissi duyuyo
rum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bedî Feyzioğlu. (Ydk, sesle
ri) Hamza Eroğln. 

HAMZA EROĞLU — Muhterem arkadaşlar, 
şu anda ben, 29 ncu olarak kotnuşıma yapacak 
bir arlkadaşınızım. Birçok arkadaşlarımız ısöz 
aldılar konuştular ve feonuyu etraflı bir şekil
de incelediler. Ben Anayasa Komisyonunun ça
lınmalarına yakmen şahit oldum. Sistem ve 
muhteva itibariyle, arkadaşlarumı, başardık
ları eserden dolayı tebrik ederdk, hayranlığı
mı ifade ederim. 

Muhterem aıikadaşlıar, maddeler üzeriııSde 
^görüşlerimi esaslı bir şekilde (belirteceğim. 
Ancak, şimdi süratli bir çalışma ile kısa za
manda hedefe varma mecburiyetimiz beni iko-
nuşmaktan vazgeçiriyor. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN i— Nedim Ergüven. 
NEDÎM ERGÜVEN — Muhterem arkadaşlar; 

hukuk Devleti ve demokrasi" esaslarını kapsayan 
ve Türk milletini hakiki bir hürriyet güneşine 
kavuşturacak ve 2 nci Cumhuriyetin temelini teş
kil edecek olan, belki kemiyet itibariyle küçük 
150 küsur maddelik fakat muhtevası bakımından 
çok büyük, hak ve hürriyetleri çiğnenmiş bir mil
lete hayat verecek Büyük Türk milletinin makûs 
talihini yenecek bir tasarı üzerinde konuşmak 
hiç şüphe yok ki, her fanı için erişilmesi hayal 
edilen en büyük mazhariyettir. Bu itibarla şu 
anda hayatımın en mesut anlarını yaşamaktayım. 

Günlerce büyük bir titizlik ve feragatle ve 
her türlü sitayiş ve takdirin üstünde bir mesai 
neticesi bu tasarıyı hazırlamış olan komisyon baş
kan ve üyelerine minnet ve teşekkürlerimi arz 
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eder, bu çalışmalara iştirak edip büyük hizmeti 
sebkeden fakat ömrü vefa etmiyen aziz arkadaşı
mız Cafer TüzeFi rahmetle yadederim. 

Benden evvel söz alan kıymetli arkadaşları
mın fikirlerini tekrar ederek kıymetli vakitlerini
zi alacak değilim. Birkaç nokta üzernde durmayı 
faydalı görmekteyim : 

1924 Anayasasının eksik yönlerinden birisi, 
adalet işine ve esaslarına gerekli önemin verilme
miş' olması, adalet müessesesinin temeli olan te
minat konusu ilkelerinin Anayasada yer almamış 
bulunması, Anayasa Mahkemesinin kurulmamış 
ve Anayasaya aykırı kanunlar karşısında mah
kemelerin durumunun belirtilmemiş olması
dır. Şimdi tasarıda Anayasa mahkemesinin ve 
Yüksek Hâkimlik Kurulunun kabul edilmiş, te
minat ilkelerinin gösterilmiş olması çok yerinde 
olmuştur. 

Anayasanın tafsilli olmasından bâzı arkadaş
lar endişe izhar etti. Tasarıya karşı, genel olarak, 
metnin bir Anayasa metni için kabul edilmiyecek 
derecede etraflı hükümleri ihtiva ettiği yollu bir 
itiraz ileri sürülebilirse de bir kanunun iyi uy
gulanmasının başlıca şartının, onu uygulayanın 
iyi niyeti olduğu bir gerçektir. Lâkin açık ve et
raflı yazılmış bir metnin kötü niyetli kimseleri, 
kapalı veya kısa yazılmış bir metinden daha faz
la düşündüreceği ve onların kanuna aykırı dav
ranma cesaretini bir hayli kıracağı da inkâr edil
mez. Kısa ve anlaşılması zor bir metin karşısında 
kötü niyetliler, davranışlarını haklı göstermek 
çarelerini daha kolay bulabildikleri halde, açık 
ve etraflı bir metin karşısında kendi sapık uygu
lamalarını ancak zorlukla savunabilirler. Nihayet 
açık ve etraflı bir metin, halk arasında kısa ve 
karanlık bir metinden daha büyük bir iç rahatlı
ğı sağlar ki, bu da bir kanun için küçümsenmiye-
cek bir faidedir. Şunu da unutmamak gerektir ki, 
son yıllarda 1924 Anayasasının bilhassa adalete 
ait hükümlerinin kısa yazılmış olması, kötü niyet
li uygulayıcıların işine çok yaramıştır. Bu sebep 
lerle.tasarının gerektiğinden fazla geniş yazılmış 
olduğu yollu her hangi bir itiraz adaleti ilgilen
diren hükümler bakımından, (kaide olarak) doğ
ru olamaz. Bundan başka gerek Yüksek Hâkim
lik Kurulunun, gerekse Anayasa Mahkemesinin 
seçimlerinde, gerek seçecek, gerekse seçilecek kim
selerin, olabildiği kadar hâkimlerden olması esa
sı, adaletin dış etkilerinden imkân derecesinde 
korunması ve hâkimlerin siyasetle uğraşan kim-
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selerle ilgili olmamasının sağlanması bakımından 
çok yerindedir. Bu sebeple bu esasa aykırı hal 
şekilleri (Meselâ; Batı - Almanya Anayasasının 
94 ncü maddesinde kabul olunduğu üzere Ana-
y&sâ mahkemesi üyelerinin yan yarıya yasama 
meclisleri tarafından seçilmesi yahut 1958 tarihli 
son Fransız Anayasasının 65 nci maddesinde bil
dirildiği üzere Yüksek Hâkimlik Kurulunun üye
lerinin hepsinin Cumhur Başkanı tarafından se-
mesi gibi şekiller) mahkeme bağımsızlığını sars
mak tehlikesi doğuracağı cihetle yurdumuz için 
uygun sayılmaz ve az önce bildirilen esası benim
semiş olan tasarı, bizim için bu bakımdan ihtiya
ca elverişlidir. Tasarıda adaleti ilgilendiren hü
kümlerin başlıcaları, mahkemeler (yargı) başlığını 
taşıyan 3 ncü bölümde yer almış hükümlerdir. 
Bunlardan başka, tasarının diğer maddeleri ara
sında da mahkemeleri ilgilendiren hükümler bu
lunmaktadır. 

Hâkimler, bağımsız olup görevlerini yalnız vic
danî kanaatlerine göre yerine getirirler denmek
te ve mahkemelerin hangi hukukî esasları uygu
layacağı yazılıdır ki, bu açıklama zaruridir. Ni
tekim, eskiden beri mahkemenin bütün kanunla
rı ve idarî tasarrufları kayıtsız, şartsız uygula
yacağı bunların Anayasa veya- kanuna uygunlu
ğu üzerinde durmıyacağı düşüncesi ileri sürüle-
gelmiştir. Halbuki kurulmak istenilen hukuk dev
letinde böyle bir anlayışa yer verilemez. Anaya-

"• ıvkırı kanun meselesi, esas dâvada tasarı 
huKimuerine göre , geciktirici bir mesele (meselei 
müstehire) olacak ve Anayasa Mahkemesince çö
zülecektir. 

Hâkimin iç rahatlığı ile, sadece hukuk anla
yışını ve dosyadaki delilleri esas tutarak karar 
verilebilmeşini sağlamak üzere ona tanınan te
minatın neden ibaret olduğunu gösteren ve yü
rürlükte bulunan Hâkimler Kanunundaki (Hâ
kimler Kanunu madde 79) teminat bükümleri
nin esas bakımından aynı olan 132 nci maddesi 
hükmü, herhalde Anayasada bulunması gereken 
bir hükümdür. Bunun özel kanuna bırakılması, 
özel kanunun daha kolaylıkla değiştirilmesinin 
mümkün bulunması ve Anayasaya aykırı davra
nışın cezasının ağır olmasına karşılık özel bir 
kanuna aykırı davranışın cezasının daha hafif ol
ması itibariyle hâkimlerin kanuni durumunu ve 
dolayısiyle adaleti zayıflatır. Nitekim Federal 
Batı - Almanya Anayasasının 97 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında ve İtalyan Cumhuriveti Anaya-
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sasının 107 nci maddesinde de hâkim teminatının 
muhtevasını bildiren hükümler vardır. Konunun 
özel önemi itibariyle bu hüküm, Anayasaya ko
nulmasına ihtiyaç bulunmıyan ve sadece özel 
kanuna bırakılması gereken bir esas sayılamaz. 
Teminatın muhtevasını özel kanunla belirtme yo
lu asla uygun görülmemiştir. Ve yine aynı mad
denin yazılışında kaide olan teminatın muhteva-
sdyle bunun müstesnası olan durumların bir
birinden ayrılması daha faydalı görülmüş, bun
dan başka görevden uzaklaştırılmama halinden 
başka, görev yerinin değdştirileımemesi halini 
dahi açılklamalk zarurî bulunmuştur. MteMım, 
buıgünlkü Hâkimler Kanunu gereğince de görev 
yerinin değiştirilmemesi, ıteıminatm unsurların
dan olduğu gibi Batı Alımanya ve balyan ana
yasalarına göre de durum aynıdır. (Batı Al
manya Cumhuriyeti Anayasası madde 97, ital
yan Cumhuriyeti Anayasası madde 107) 

Hâkimlerin emekliye ayrılma yaşlarının 
uzatma imkânı bırakıknafcsızın belli edilmiş ol
ması dahi, hâkini (kararlarının dış etkilerden 
uzak kalması bakımından zarurî bulunmakta ve 
meslekin yıpratıcılığı göz önünde tutulunca 65 
ve 70 olarak kabul edilen emeklilik yaşları uy
gun bulunmaktadır. Bu sebeplerle 134 ncü mad
denin son fıkrası hükmünün olduğu gibi kanun
laşması çok yerinde olacaktır. 

Bundan başka hâkimlerin aylığı ve ödenek
lerinin belli edilmesinde sadece mahkemelerin 
bağımsızlığı esasının göz önünde tutulması ye
ter bir ölçü olamaz. Aylık ve ödeneğin esasla
rında adalet işinin özel önemi de asla gözden 
uzak tutulmamalıdır. Sosyal yaşayışlara ve özel 
olarak hukuk devleti düşüncesini igerçekleştir-
meyi ;gaye edinen ve bu uğurda birçok savaş
lara katlanmış olan bir toplumda adalet işi di
ğer işlere göre özel bir önem arz etmektedir. 
Şayanı şükrandır ki, komisyon bu ciheti de de
fin bir vukuf içinde, derpiş etmiştir. 

öntasarıda teşriği tefsir ve içtihadı birleş-
tiİTtmo müesseseleri bertaraf edilmiş iken kıy
metli komisyon büyük bir hukuk anlayışı ile bu 
müesseseleri tasarıya almıştır. Çünkü, bir mü
essesenin kötüye kullanmış olması hiçbir za
man onun yasak edilmesi için bir sebep sayıla
maz. Bu müesseselerin kaldırılması, toplum ya
şayışında büyük kararsızlık içinde çabalamasına 
yol açacağından böyle bir netice asla kabul 
edilemez. 

3. İ961 6 : â 
İtalyan Anayasasının 107 nci maddesinin son 

fıkrası hükmüne uygun olarak savcılara da 
nispî bir teminat tanınması yerindedir. Ancak, 
idare maıhkemelerindeki kanun sözcülerinden de 
böyle bir teminattan yararlanması da doğru 
olacaktır'. Bu cihet ihımal edilmiştir. Bundan 
başka, Yüksek İdare Mahkenıesindeki Başka
nım Sözcüsünün ve hattâ Yüksek Askerî Mah
keme Başsavcısının da Yüksek Mahkeme hâ
kimleri durumunda bulunması, bu görevlerdekü 
kişilerin gördükleri işlerin önemi bakımından 
lâzımdır. Ve bu hususlar da derpiş edilmiştir. 

Adalet işlerinin tarafsızlık esaslarına gre gö
rülmesini köstekliyeu en mühim sebep, hâkim-
lerin mukadderatının birçok bakımlardan siyasî 
bir1 makamın yani, Adalet Bakanlığının elinde 
olmasıdır. Nitekim geçen devrede bakanlık bu 
durumdan yararlanıp doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle* mahkemeleri tesir altında bırakma
ya çabalamış ve bundan, çok defa başarı kazan
mıştır. Tasarı hâkimlere ilişkin özlük işlerinin 
Yüksek Hâkimlik Kurulunca (görüleceği esasım 
kabul ederek hâkimlerin kaderini siyasî ma
kamdan kurtarmak hedefini gütmüştür, ve bu 
davranış gayet doğru ve 2 nci Dünya Savaşın
dan sonra yapılmış anayasalarda benimsenen 
görüşe de uygundur. 

Muhterem arkadaşlar, komisyon mevcut iken 
benim Anayasa tasarısını müdafaa eder tarzda 
konuşmam doğru değildir. Fakat, bâzı arkadaş
lar buyurdular ki, «Efendiım, öntasarıda bâzı 
müesseseler mevcuttu. Biz, bu tasanda da bun
ları görmek isterdik.» Komisyon o kadar huku
kî bilgi ve vukufla çalışmıştır ki, öntasarıda teşriî 
tefsir ve içtihadı birleştirme müesseseleri dahi 
kaldırılmışken Sayın Komisyon bu iki hukukî 
müessesenin hukukî sahada karışıklığa meydan 
vermemesini temin için, bu müesseseleri gene 
tasarıya koymuştur. Bu son derece- şayanı şük
ran bir husustur. 

Sonra, bâzı arkadaşlar dediler ki, «İtalyan 
Anayasasından falan maddeyi, Fransız Anaya-
sasmdn da (Sosyal) kelimesini. ^»ı-düleı* aîcL 
lar.»* Tâbirimi mazur görsünler, biraz ağırdır, 
bühtan edilmiş gibi bir şey olacak muhterem ko
misyona. Çünkü Anayasamızın yeni bir özelliği 
içtimaî adalet prensibidir. Sosyal Devlet, fertle* 
rin klâsik hürriyetlerini sağlamakla kalmıya-
cak aynı zamanda bunların insan gibi yaşama
larına imkân verecek, bunu temin edecek bir 
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Devlet olacaktır. Bu kelimenin mevcudiyeti fe
rahlatıcı olmuştur. 

Şimdi bu mâruzâtımdan sonra 1 - 2 nokta 
üzerinde daha müsaadenizle durmak istiyorum. 
Bunlar biraz aleyhte olacaktır. 

Maddelerin tanziminde fazla israfa gidilmiş
tir. Nitekim 1, 2 ve 3 ncü maddelerin bir mad
de halinde tanzim edilmesine imkân varken, is
rafil bir rakam kullanış tarzı ile üçe çıkarıl
mıştır. Maddelere geldiğimizde bunları ayrıca 
arz edeceğim. . 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının en mü
him meselelerinden birisi de istimlâk meselesi
dir. Bu konuda vatandaşın yüreği yanmıştır. 
Tasanda istimlâklerin taksitle olabilmesine ce
vaz veren madde vardır. Bendenizin nâçiz ka
naatime göre arzum komisyonun bu maddeyi 
geri almasıdır. Şayet bir mecburiyet varsa, bu
nu Anayasada 99 sene vâdeye ve keyfe bırak-
raıyalım. Muayyen bir müddet tesbit edelim. 
Zaman ve tediye bakımından bir porte tesbit 
edelim. 

Tasarının 46 ncı maddesinde grevden bahse
dilmiştir. Fakat lokavt'tan bahsedilmemiş, ih
mal edilmiştir. Bendeniz bu cihetin de ikmali
nin şayanı temenni olduğunu arz ediyorum. 

Bundan başka ; tasarının 131 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında «Ormanların müruruzamanla 
iktisabı caiz değildir»1 denmiştir. Şimdi; bâzı 
kötü niyetliler diyebilir k i ; ormanların haricin
de, hususî mülkiyet mevzuu dışında kalan âmme 
emlâki acaba müruruzamanla iktisabı caiz olur 
mu? Binaenaleyh, bu ciheti tavzih buyururlarsa 
çok yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlarım; bir mesele de su
du t- : Tasarının 144 ncü maddesinde de Yüksek 
Hâkimler Kurulunun kuruluş tarzını, ihtiva et
mektedir. Maddeyi aynen okuyorum. «Madde 
144. — Yüksek Hâkimler Kurulu, on sekiz asıl 
ve beş yedek üyeden kuruludur. Bu üyelerden 
altısı Yargıtay Genel Kurulunca, altısı birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerce ve kendi aralarından 
gizli oyla seçilir»' demektedir. 

Şimdi, birinci sınıfa ayrılmış hâkim 400 - 500 
kişi vardır. Bunların hepsini bir araya, toplayıp, 
onların reylerinden istifade edilmesi birtakım 
masraf ve külfeti mucibolduğu gibi 400 - 500 ki
şiyi toplamış olsak dahi, birbirini bilemedikleri, 
tanıyamadıkları için reyleri tesadüfe terk edil
miş olacaktır. Bendeniz rica ediyorum, Yargı-
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tay Genel Kurulu ki, Vekâletten aldığı siciller 
ve dosyalarının tetkiki neticesinde edindiği eh
liyete mütaalliktir kanaatime göre, bu 6 kişiyi 
bunlar seçsinler. 

Bir de, 72 nci madde, Senatonun 3 de 1 nin, 
2 senede bir yenilenmesini derpiş ediyor. Buna 
son derece memnun oldm. Hattâ bendeniz di
yorum ki, parlâmento rahaveti çökmeden Millet 
Meclisi de iki senede bir, 3 te 1 nispetinde ye
nilenmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken, 
bu Anayasanın biran evvel kanunlaşmasını ve 
tatbikatta daima payidar ve milletimize mutlu 
olmasını can ve gönülden dilerim. Artık hürri
yet fecri söksün bu memlekette... Fecri kâzip 
olarak değil, fecri sadık olarak. Hürmetlerimle... 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Raif Aybar. 
RAÎF AYBAR — Muhterem arkadaşlarım, 

biliyorum Meclis yorgun, dinlemek takati mah
dut, zaman da mefkut, Bu itibarla yazılı yap
mak istediğim ve hazırladığım konuşmamı söz
lüye çevirdim. 5 - 1 0 dakika içinde, 5 - 10 cümle 
ile bâzı düşünce ve duygularımı dile getirmeye 
çalışacağım. 

Bu memlekette İkinci Cihan Harbinden son
ra bu milletin önüne, hepinizin bildiği gibi, ye
ni bir kader çıkmıştır. Bu kader bizi İkinci Ci
han Harbinin ardından çok partili demokratik 
rejime girme dönemecinin önüne getirmiştir. 
Biz eğer, nâçiz kanaatime göre, siyasetçiler ola
rak, münevverler olarak uhdemize düşeni bihak-
kin yapsaydık ve eğer elimizde siyasette men
faat ve gayrisanıimîliği kullanmaya meyleyen 
arzulara mukavemet edebilecek bir Anayasa 
mevcudolsaydı 10 yıldan bu yana geçirdiğimiz 
buhranlar, içine düştüğümüz sıkıntıların, yaşa
dığımız ıztıraplarm meydana gelmesine kanaa
timce lüzum kalmıyacaktı. Ve Türk Ordusu
nun ; siyasetçilerin, münevverlerin ve bütün 
mevcudu ile sivillerin beceremediği bir işi becer
mek üzere, kendilerine bir şeref vazifesi düştü
ğünü kabul edip 27 Mayıs sabahı millî hayat 
kervanımızın direksiyonuna bizzat oturarak, bi
zi uçurumdan kurtannak ve Kurucu Meclisin 
teşkiline doğru gitmeye mecbur kalmaları da 
icabetmiyecekti. Bizim beceremiyeceğimiz btt 
işi ordunun becerip millete çok muhtacolduğtı 
bir Anayasa kazanmak fırsatım bahşettiği için, 
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kemali samimiyetle şükran duygularımı bu va
tan çocuklarına iletmek istiyorum. 

Bu tasarıyı tetkik ettim. Bâzı arkadaşları
mızın noktai nazarları ve endişeleri hilâfına, 
böyle bir tasarıyı hazırlamak bahtı kendilerine 
düşmüş olan ilim heyetleri ve ihtisas encümen
leri arkadaşlarımızın meydana getirdikleri ese
rin irtifamı hürmetle selâmlarım. Tasarı, nâçiz 
kanaatimize göre, bugünün geçmişten gelmiş 
olan ihtiyaçlarını karşılıyacak ve üstelik de 
yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir ha
mulede, bir bünyededir. 

Tasarının gerekçesinde tarihî, siyasî ve içti
maî bakımlardan yapılan tahlillerle dikkatli ve 
isabetli neticelere varılmış olduğu, biz"e göre 
meydandadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz eğer bu tasarı
yı bu çatının altında daha mükemmel bir şek
le icra etmek suretiyle çıkarıp, milletin haya
tında biran evvel rol oynar, hizmetini yapar ha-

* le getirirsek kanaatimizce hem millet memnun, 
hem hepimiz mesudolmak için bütün şartları, 
ilk şartları, bidayet şartları az çok memlekete 
getirmiş olacağız. 

Şimdi size çok global olarak, toptan olarak 
izahma çalıştığım bu fikirlerin mesnedi olan ve 
kendi kanaatimce tasarının büyük mimarisinin 
ufak bir maketi mahiyetinde olacak 5 - 1 0 cüm
le ile tersim ettiğim noktaları arz etmek sure
tiyle, tasarıda niçin bugüne ve yarma hitabedi-
ci, cevap verici bir bünye gördüğümün ifade
sini yapacağım : 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı; vatan
daş hürriyet ve haysiyeti mefhumlarında oldu
ğu gibi, beslenmesinden barınmasına kadar bü
tün maddî ihtiyaçları ve zaruretleri ile değer 
eşitliği içine almaktadır. 

Bu tasarı, Devleti milletin âmiri, zabıtası 
değil, kuvvetli evlâdına şevk ve gayret, zayıfına 
derman ve huzur veren, eski bir Türk tâbiri ile, 
hakikî bir baba hüviyetine sokmakta ve bu hü
viyeti Cumhurbaşkanlığı makamında bihakkin 
resmetmektedir. 

Bu tasarı millî iradeyi Devlet babanın nabız 
sesleri haline getirmektedir. 

Bu tasarı; teşriî faaliyeti sinir sistemlerinin 
ve siyasî menfaat ve tehevvür dalgalarının mah
kûmu olmaktan kurtarıp, bilginin,' şuurun ve 
basiretin kontroluna tâbi kılmaktadır. Bu tasa- j 

% r ı ; adaleti gerçekten mülke temel olabilecek I 
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şartlarla bezemiştir. Bu tasarı Hükümeti kuv
vet istiklâli ile beraber mesuliyet ciddiyetiyle 
hizmete sokmaktadır. Bu tasarı, ilmin, istiklâle 
ve ihtirasa lâyık mevkiini tahkim etmektedir. 
Bu tasarı; orduyu şerefli fonksiyonu içinde daha 
da güçlendirmiştir. Bu tasarı; basını dördüncü 
kuvvet olmanın bütün talihine mazhar kılmış
tır. Bu tasarı, siyasî parti ve siyaset adamına 
dürüstlüğün karşılığı emniyet, hizmet karşılığı 
olarak da şeref sağlamaktadır ve nihayet bu 
tasarı; vicdan, din ve ibadet hürriyetini mukad
des mevkiinde rahat, emin, istismardan ve tasal
luttan masun kılmaktadır. 

Bütün şu ifade maketinin içine almaya çalış
tığım karakteristik çizgileriyle bu tasarıyı niçin 
beğendiğimi, niçin tümünün lehinde rey kullan
mak istediğimi arz etmiş bulunuyorum. Ve ta
sarının Kurucu Meclisin çatısından çıkıp ve 
milletin tasvibinden geçdikten sonra, millete en 
iyi neticeler getiren bir eser olmasını temenni 
ediyorum. Ve müsaadenizle, bir hayli zaman bu 
memleketin muhtaeolduğu yeni bir Anayasanın 
tahassürünü politika saflarında yaşamış bir ar
kadaşınız olarak, bugüne ulaşmış olmanın mem
nuniyeti, heyecanı içerisinde bir başka temenni 
yapmadan bu kürsüden inmek de istemiyorum : 

Bu tasarının kanunlaşmasından sonra millet
çe beklediğimiz feyiz ve bereketin bu milletin 
hayatına süratle dökülebilmesinin bizce pek 
mühim olan bir şartı daha vardır. O şart siyasî 
hayatımızın bu merhalesinde; geçmişin kötü 
örneklerinden belâlı tezahürlerinden, partizan 
hırslarından dere almış olarak, peşin hükümler
den, husumetlerden ve kinlerden arınmış bir 
cemiyet halinde bu Anayasaya hayat verecek 
ruh haletine ve kıymet hükümleri dünyasına 
müştereken sahip çıkmamız şartıdır. Bu sahada 
ilk ve müessir adım politikacılara, basma ve 
bütün aydınlara düşer. Bunu yapamazsak bu 
güzel Anayasa da her hangi bir Anayasa gibi 
cansız kalır. Millet ve tarih de bizleri asla affet
mez. Ali alım hepimizi böylesine bir dalâletten 
masun tutmasını temenni ve niyaz ederim. 
(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu. -

FEVZÎ LÛTFÎ KAKAOSMANOĞLU — 
Muhterem arkadaşlar; 27 Mayıs fecrinin aydınlı
ğında bugünlere erişmiş olmak, milletimiz için ve 
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tir, onu sözle muhabbetine gar.ke!ttiği zamanlar 
olmuştur. Fakat, bu aydınların zümre halindeki 
rehberlikleri, idarecilik halleri onların bu millet 
için koydukları nizamlar bu sevgiyi tam olarak, 
mağdur milleti doyuracak, onu gönül ferahlığına 
götürecek kadar olamamıştır. Artık sırtı pek, 
karnı tok millet kadar şevkli ve emniyetli bir mil
let topluluğu istiyoruz. 

Maddeler sırası gelince fırsat bulursak tasarı
daki bu eksiklikleri arz etmeye çalışacağız. 

Arkadaşlar, tasarının heyeti umumiyesi iyi
dir. Bâzı tadil ve takviyelerden sonra bir an ev
vel kabulü lâzımdır. Muvaffak olalım, mazlum 
milletimizin yüzü gülsün. (Şiddetli alkışlar ve 
bravo sesleri.) 
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onun temsilcileri olan sizler için büyük bahtiyar
lıktır. 

Dün, hürriyet nizamının ve millî hâkimiyetin 
baş teminatı olan Meclislerimizi seçmeye yarıya-
cak kanunun birinci müzakeresini bitirdik. Bu 
kanunu hazırlıyan ve onu çıkaran muhterem He
yetinizin ve komisyonun vicdan huzurunu, mesut 
haletini tebcil ettikten sonra, Devletimizin peri
şan hale getirilen hukuk ve nizam temelinin teyit 
ve takviyesi mahiyetindeki, yeni Anayasamızı ha
zırlıyan seçkin hocalar, idealist siyaset adamları, 
güzide gençler velhasıl iyi hizmetler yolunda olan 
onlar ve siz ülkücüler ömürlerini daima gönül fe
rahlığı ile ve engin bir mutlulukla geçirecekler
dir. Hepinize minnet ve şükran... 

Muhterem arkadaşlar; yeni Anayasamızın hü
viyetinin esaslarından biri, bu memleketin ciddî 
susuzluğu olan içtimaî adalet prensibine en mü
him bir yer vermiş olmasıdır. Bununla beraber 
hemen söyliyeyim ki, milletimizin ye bilhassa fert 
olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahının, Ba
tılı milletler seviyesine ulaşmanın baş harcı olan 
insan hakkı şartları da ve onun yanında inkılâp 
esaslarının selâmeti de ihmal edilmemiştir. Yal
nız, fert haklarının ve vatandaşlık nimetlerinin 
şartları, içtimaî adalet şartları kadar sıcak ve 
ateşli alâkadan biraz mahrum bırakılmıştır. Da
ha doğrusu içtimaî adalet şartlarının kendi hudu
dunu aşması bâzı noktalarda fert hakkının çiğ
nenmesine yol açar bir hal almıştır. Pekâlâ bi
lirsiniz ki, içtimaî adalet, milletçe kalkınma, mil
letçe refaih ve ümran kadar ve hattâ daha evvel 
bu millet, Devlet nüvazişine, kanun şefkatine, 
nizam ve hukuk alâkasına ferden ferda da muüı-
taçtır, buna susamıştır. Türk milleti kısa süren 
bâzı devirler müstesna, asırlardır vatandaş olarak 
daima hor görülmüştür. Memleket müdafaasın
da olsun, refah ve ümran hedeflerinde olsun, hat
tâ kötüler elinde birbiri aleyhine zulüm aleti ola
rak ancak bir malzeme ve vasıta sayılmıştır, mad
deten, manen fert hakkının masuniyeti ve emni
yeti, her türlü hukuk mevzuatına ve edebiyatına 
rağmen Devletçe ihmal edilegelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Tüıfc Milletinin bu top
raklar üstünde gaye sayılmasının, ona hür efen
di hüviyetinin ve şerefinin verilmesinin ve her 
sevinin bu toprakların sahibi olan insan için ol
duğunun temini ve teyidi sırası artık gelmiştir. 

Türk Milletini, aydınlarımız, idealistlerimiz 
kardeş olarak, vatandaş olarak sevdiğini söylemiş-

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
KASIM GÜDEK — Sayın arkadaşlarım; Yük

sek Meclisiniz tarihî bir vazifeye başladı. Bu va
zifeyi tam bir mükemmeliyetle bitirecektir inan
cındayım. İkinci Cumhuriyet Anayasasının ha
zırlanması şerefi, sizlerin evlâtJarıni'zm, torunla
rınızın övüneceği bir başarı olacaktır. 

Atatürk İnkılâpları Türkiye'yi medenî dün
yaya götürdü. Bir tek eksiğimiz kalmıştı. Dünya 
anlamında demokratik hayata giriş. Bunu da 
İkinci Dünya Harbinden sonra kendiliğimizden 
yaptık. Bâzı kötü ağızların ifade ettiği gibi dış 
ibaskı ile değil, içimizden kendiliğimizden bunu 
başardık, 1,950 de bütün dünya önünde demokra
tik hayata büyük ümitlerle girdik. Çok acı tarihî 
vakıa şudur ki, 10 yıllık demokrasi tecrübesi 
maalesef soysuzlaştı. 27 Mayıs İnkılâbı bundan 
dolayı lâzımdı. 27 Mayıs devrimi Türk demokra
sisini bu soysu'zlamadan kurtardı. Şimdi yeni bir 
Anayasa ile İkinci Cumhuriyetin temellerini at
maktayız. 

Sayın arkadaşlarım, ben yeni Anayasanın geç 
kalışına çok üzgünüm. 10 ay sürdü bu hazırlık. 
Gönül isterdi ki, Anayalsa uzmanlarımız, Anayasa 
profesörlerimiz, kendilerine vazife verildiği gün 
çekmecelerinden deıihal Türkiye'ye en uygun 
Anayasa projesini hemen ortaya çıkarabilsin/l er. 
Gerekirdi ki, demokrasinin yıkıldığı son 10 sene 
zarfında Anayasa profefsörlerimiz aksaklıkları 
görsünler, bunlar üzerinde çalışıp, bunları ber
taraf edebilecek, projeyi hazırlasınlar, «Türkiye 
için en iyi Anayasa budur» diye ortaya koysun
lar. Bunu görmedik. Millet bundan dolayı üz
gündür. Eğer uzmanlarımız bunu hazırlıyabilmis 
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obalardı, 10 ay geçirmez, demokratik normal ha- I 
yata çoktan girmiş olurduk. 

1924 Anayasasını o kadar hafif geçmemek ge
rektiğine inanıyorum. Bu, zamanında güzel ya
pılmış bir Anayasa idi. Eksiklikleri vardı. Üze
rinde çalışarak, üzerinde işlenerek, bünyemize 
uygun Anayasa süratle meydana gelebilirdi. 

(Bunlar geçti. Şimdi, önümüzde övünülecek 
bir Anayasa projesi var. Bu güzel bir eserdir. 
Hazırlıyan arkadaşlara müteşekkiriz. Tasan siz
lerin gayretiniz, irşatlarınızla milletlimiz için ha
yırlı ve uygun bir Anayasa olarak meydana ge- I 
lecektir. Buna eminim. 

Anayasayı hazırlayanların 10 yıllık acı tecrü
belerden' faydalandığını görüyoruz. 

Ama bu tecrübelerden galiba bira" da ağzı
mız fazla yanmış olacak ki, Anayasa tasarısın
da çok tafsilât, gereğinden fazla tafsilâtlı hü
kümler koymuşuz intibaı uyanıyor. Hani bir 
atasözü vardır, «Sütten ağzı yanan yoğurdu üf-
liyerek yer» bu tasarıda sadece yoğurdu değil, 
dondurmayı bile üfl iverek yemeye te>;obbüs et-
mişize benziyor. | 

Aziz arkadaşlarım, gerçekten, Anayasa esas- J 
lan ihtiva etmelidir. Çünkü, Anayasa çok zor I 
değişir, çok zor değişmelidir. Arkadaşlarım .bu- I 
rada çok misaller verdiler. Üzerinde tekrar dur- I 
maya lüzum görmem. Kanunlarda ve hattâ tü
züklerde yer alması lâzımgelen birçok hüküm- I 
lerin Anayasada yer aldığım görüyoraz, Bir iki I 
misal vereyim. 18 yaş Anayasada değil, kanun
da yer almalı idi. Bu konular 1924 Anayasasın
da bahis konusu değildi. O devirde dünyada bu 
konular henüz yeni ele alınıyordu. Burdin dün- I 
yanın üzerinde durduğu başlıca meseleler ekono- I 
mik ve sosyal konulardır. Bu esasların Anayasa- I 
da yer alması yerindedir. Hayatın temeli ekono- I 
miktir. Ekonomik sosyal temel olmasaydı, siya
sî egemenlik mâna ifade etmezdi. İktisadî ba- I 
kımdan cemiyet iktisadî kalkınma seviyesine I 
varmamış ise sosyal denge yoksa hürriyet fay
da yerine zarar bile verebilir. I 

Kalkınmanın esası plân ve programdır. Plân I 
ve program mefhumunun Anayasamıza girmiş 
olması yerindedir. On senedir plân program on
ların üzerinde durduk. Bütçe müzakereleri sıra- I 
sında nasıl hareket edileceği, kanunda bile de- I 
ğil, T. B. M. M. nin İçtüzüğünde dahi yer ala
bilirdi. I 

Aziz arkadaşlarım; Anayasanın dili üzerin- J 
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de, ben de biraz durmak istiyorum. Dil üzerin
de yapılan yeniliklerin yerinde olduğuna inanı
yorum. Hakikaten dilimiz bir istihale geçiriyor. 
Türk dili, her yıl ilerlemekte, güzelleşmekte, ber
raklaşmaktadır. Anaya»samızı bu yolda götür
mek elbette gerekirdi. Ne eski anlaşılmaz ve ağ
dalı dil ne de gene anlaşılmaz uydurana dil. Faz
la ileri dilcilik de geri dilcilik kadar kötüdür, 
kanaatindeyim. Anayasa tasarısının dil uzman
ları ile iş birliği yaparak yeniden gözden geçi
rilmesine taraftarım. 

Sayın arkadaşlar; Anayasa görüşlerimi şu sıra 
belirteceğim: Evvelâ yenilikler, sonra eksik aksak 
noktaları son olarak da bâzı bir iki müesseseler 
üzerinde mütalâalar. 

Anayasa tasarısında övünülecek, güzel yeni
likler var. Bunların başında şüphe yok ki, sos
yal ve okonomik kısım gelir. «Mütemadiyen plân
dan bahsedenler bizi demirperde gerisine mi, 
sokmak istiyorlar?» dediler. Bunlardan artık 
kurtulduk. Hürriyet içinde, hürriyeti ana pren
sip bilen memleketlerde bu vardır, lâzımdır. 
İktisadî hayatın temelidir. Yeni Anayasada 
sosyal Devlet görüşü getirilmiş. Son derece 
önemli bir yeniliktir. Yirminci asrın bir yeni
liği de Devletin sosyal görünüşüdür. Bugün 
ileri memleketlerde vatandaşın doğumundan 
ölümüne kadar çalışmasını, yaşamasını, öğren
mesini öğretmesini bütün hayatını medenî şart
lara" intibak ettirecek unsurları, tedbirleri al
manın, Devletin vazifesi olduğu ileri sürülmek
tedir. Övünülecek nokta, burada sosyal hakla
rın siyasî haklardan evvel gelmiş olmasıdır. 

Arkadaşlarım, bu sosyal konuda sadece şu 
başlıkları göz önüne getirmek, Anayasamızın 
bu sosyal görüşe nasıl sadık kaldığını göster
meğe kâfi gelir: Çalışma hakkı, çalışanların 
hakkı, işsizliği önleme, dinlenme, ücret adaleti, 
toplantılar, söz ve grev hakkı, sosyal sigorta, 
güvenlik gibi şeylerin tabiî olarak sağlanması 
gibi esaslar sosyal Devlet görüşünün temelleri
dir. Bunlar Anayasada yer alıyor. Sosyal işler
de çalışanların sendika kurmalan haklarıdır. 
Uzun yıllar, kurulmuş olan sendikalar sendika 
olmaktan uzak kalmışlardır. Şimdi, son derece
de önemli olan sendikalann demokratik esaslar
la idare edilmesi mecburiyeti konuyor. Bu son 
derecede yerindedir. Sendikaların demokra
tik usullerle idare edilmemesinin kötü misal
lerini gördük. 
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Anayasa Mahkemesi de, yeniliklerden biridir. 

On yıl Anayasa Mahkemesinin hasretini çektik. 
Eskiden, her varan, «Anayasa Mahkemesi olsay
dı, şu kanun çıkamaz, bu kararı iptal ettirir
dik.» der, özlemini çekerdik. 

Yüksek Hâkimler Kurulu yine övünülecek 
yeniliklerden biridir. Son on yılın siyasî haya
tımızda, kulaklarımızda emlıyan ispat hakkı 
meselesi, yeni Anayasamızda, lâyık olan yerini 
bulmaktadır. 

Seçimlerden önce geçici bir hükümet kurmak, 
seçimlerin emniyeti makımmdan önemli derece
de doğru olmuş ve yerinde bir hükümdür. Si
yasî partiler, muhalefette olsun iktidarda olsun, 
siyasî hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak 
Anayasaya girmişlerdir. Bu, yerinde ve son 
derece önemlidir. Nasıl sendikalarda iç çalışma
larının mutlaka demokratik esaslara göre yapı
lacağı derpiş edilmişse siyasî partilerin de mut
laka demokratik esaslara göre yürütüleceğini 
derpiş etmek lâzımdır. Geçen 10 senede bunun 
çok acı neticelerini gördük. Parti içi tahakkü
münü gördük. Anayasamız, siyasî partilerin 
iç yürüyüşünün de mutlaka demokratik esaslara 
göre kurulacağını tesbit etmelidir. Anayasamız 
bir dereceye kadar siyasî partileri murakabe 
ediyor. Bunu daha ileri giderek bir vazife ha
linde koymalıdır. Henüz bilmiyoruz, şayet nis
pî temsil kabul edilecek olursa çok partiler ku-
rula<cak, yeni devrin belki bir tek parti ile Hü
kümet kurmak imkânı olmıyacaktır. Bu takdir
de Hükümet istikrarı birinci derecede mühim 
mesele olacaktır, vatandaşlar da istikrara önem 
vereceklerdir. Âlemşümul mânada Hükümete 
güven oyu vermeme keyfiyetini çok düşünme 
mecburiyeti ve lüzumu vardır; Hükümetin is
tikrar* garantisi altına alınmış olması lâzımdjr. 

Hükümetin, boş kalan bakanlıklara on beş 
gün için tâyin yapması mecburiyeti de çok ye
rindedir. Senelerco geçirdiğimiz acı tecrübeler 
vardır. Aylarca iki üç bakanlık boş kalmıştır. 
Radyo ve televizyonun bağnnsızlığa kavuşturul
ması da gene siyasî hayatımızda önemli, ileri 
bir merhale olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; Anayasa tasarısında 
gördüğüm eksik ve aksak noktalara temas etmek 
istiyorum. Kanaatimce lâiklik konusu üzerinde 
kâfi derecede durulmamıştır. Türkiye Devleti
nin en önemli temellerinden biri elbette lâiklik
tir. Lâiklik şüphesiz dinsizlik demek değildir. 
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Türk milleti dindardır. Dini politikaya alet et
menin de şiddetle aleyhindedir. Burada en ufak 
bir gerileme mevzuubahsolamaz. Biz 10 yıl di
nin nasıl istismar edildiğini görerek acı tecrü
beler geçirmiş bir millet olarak lâiklik prensibi 
üzerinde itina ile duracağız. Bunu en kuvvetli 
müeyyidelere bağlıyacağız. Umıtmıyalmı ki, Di
yanet İşleri bizde ancak bir mezhebin işlerini 
tetkik eder, başka mezhepten ve dinden olan va
tandaşlar var, bunun üzerinde biraz daha dü
şünmenin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Bakanların Meclis dışında seçilmesi konusu 
üzerinde birkaç kelime söylemek yerinde olur. 

Sayın arkadaşlar; Bakanların dışarıdan se
çilmesinin doğru olmıyaeağı kanaatindeyim. 
Tecrübe edilmiştir; bakanlar; Meclis içinde ol
mazsa kâfi cesaretle iş göremezler, ve görmeleri 
de güç oluyor. Kendisi; seçilmiş Meclis üyele
rinden olursa, arkadaşla-n arasından olursa da
ha rahat iş görebiliyor, hizmetleri daha esaslı 
oluyor. 

Sayın arkadaşlarım; dokunulmazlık mevzuu: 
Bu mevzuda bir hüküm mevcuttur. Demokrat 
Parti devrinin en karanlık devrinde, bu tatbik 
edilmemiştir. Anayasamızda elbette bu mer'î 
olamaz. Görülen dâvalar üzerinde Mecliste sual 
sorului', beyanatta bulunmaz hükmü yersizdir. 
Bakanlığın vazife ve salâhiyetleri son derece 
önemlidir. Birinci Cumhuriyet devrinde bunun 
için sonradan bir kanun çıkarılacağı söylenmiş 
fakat çıkarılmamıştır. Anayasanın kanunlaş
masından bir sene sonra mutlaka çıkarılsın diye 
vazife verilmesi yerinde olur. 

Ben üniversite konusu üzerinde, Türkiye'de 
yalnız Devlet tarafından kurulup idare edilece
ğinin doğru olmadığı üzerinde duracağım. Sayın 
arkadaşlarım, dünyanın birçok memleketlerinde 
en büyük üniversiteler hususî üniversitelerdir. O 
memleketler zengindir, o memleketlerin hususi
yetleri vardır denilecektir. Doğrudur ama Tür
kiye'de bu yolu Anayasa ile kapamak da asla doğ
ru değildir. Günün birinde memleketimizde de 
bu imkânların olabileceğini bütün kalbimle ina
nıyorum. Devtletin murakabesi altında, vatandaş
lar bir araya gelerek, yüksek' öğretim müessesele
rinin kurulması sağlanmalıdır. Türk vatandaşları 
ilkokul açabilir, lise açabilir, Devlet murakabe 
eder. Yine Devletin .murakabesi altında vatandaş 
lar üniversite de açmalıdır. Sonra üniversite tah-
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silinin yalnız Devlete hasredilmesinin insan halk
ları beyannamesi ile biraız da çatışması olur gibi 
geliyor. 

Aziz arkadaşlarım; mülkiyet hakkı insan hak
larının ien esaslılarından 'biridir. Bunun üzerinde 
'hassas olmamız lâzımdır. Sermaye terakümü az 
•olan bizim gibi .memleketlerde bunu korumak ye
rindedir. Elbette mülkiyet hakkının sınırları bel
lidir. Bilhassa modern devlet 'görüşünde mülki
yet çok sınırlandırılmıştır. 'Kamulaştırma bütün 
illeri memleketlerde 'vardır. Ancak bunun peşin 
olarak ve değer pahası verilerek yapılacağı aşi-

I 

kârdır. Buna emnij^eti sağlamak bir zarurettir. 
Bizde konulmuş 'sınır bunun çak ilerisine gidiyor. 
Taksitli (kamulaştırmanın hakikaten memleket 
için fayda getirmiyeceğine inanıyorum. Aslında 
kamulaştırma değer pahası peşin dahi 'verilse va
tandaşa bir külfettir. Bu külfet, âmme için lâzım 
ise fedakârlığın herkes için olmak lâ'zımgelir. 

F allan yerde fakir insani arın yerleri âmme 
menfaati için kamulaştırılıyor, paraları peşin ve
rilmiyor, taksite bağlanıyor, buna imkân yoktur. 
Niçin vatandaşlara zor kullanıyoruz hakkımız 
yoktur. Bunun üzerinde ehemmiyetle durmak lâ-
-zımdır. Çıkacak kanun belki yarı (bedelle kamu
laştırmaya gidebilir. Siyasî Ibakıımlardan bunların 
ne gibi mahzurları olduğu, on senelik tecrübele
rimizle öğrenilmiştir. ıKötü niyetli iktidar partisi, 
muhalefete mensübolan partinin ileri (gelenlerinin 
hayatî önemi haiz, emlâkini kamulaştırarak elli 
senede ödeme yoluna gidebilir. 

Ayrıca 122 mci maddenin tesbit ettiği fevka
lâde iktisadî tedbirlerin çok ağır olduğu kanaa
tindeyim. İktisadî buhran sebebiyle özel mallar
dan istifade deileceği vatandaşların çalıştırılacağı 
gibi hususlara yer verilmiştir. Fevkalâde bir âfet, 
bir yangın anında vatandaşların huzuru düşü
nülmez, herkes 'çalıştırılabilir. Ama iktisadî buh
ran diyoruz, son derece elâstiki bir tâbirdir. Bir 
bakıma iktisadî buhran 30 seneden beri devam et
mektedir. iktisadî buhranın ne vakit başladığı, ne 
vakit bittiği hususunda karara varmak /güçtür. 
Bunun üzerinde ehemmiyetle durmak yerinde 
olur. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızda milliyet
çilik, devrimcilik mefhumlarının yer alması ge
rektiğine inanıyorum. Milliyetçilik ive devrimci
lik, bizi medenî âlemde ayakta tutan anlamlar
dır. Bunl arsız Türkiye, bunlarsız modern Türki
ye olmaz. Anayasada yer almalıdır. Ben birinci ek 
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J maddede sayılmış olan inkılâp kanunlarının esas 
I maddeler içinde yer almasının Anayasa vakarı 
I ile kabilitelif olacağına inanıyorum. 
I iktisadî Devlet Teşekkülleri, iktisadî hayatı-
I mızda mevkii fevkalâde büyüktür. Sermayesi 20 
I milyarın üzerinde, bütçesi 'Devletin bütçesini aş-
I mıştır. Bu teşekkülleri sadece iktidardakilerin 
I idaresine bırakmak ve sadece Anayasanın derpiş 
I ettiği esaslı murakabe dışında 'bırakmanın doğru 
I olmadığına inanıyorum. 
I Sayın arlkadaşlarıım; bir (konu da şu : Biz 
I Anayasada haklarını saydık, siyasî haklan say-
I dıik, iktisadî hakları saydılk, sosyal hakları say-
I dik. Ama yeıiinde vazifelerden bahsetmek de 
I doğrudur. Basma halklar tanıyoruz, elbette ba-
I sının birtakım vazifeleri de varıdır. Bir âmân e 
I müessesesidir. Bu vazifelerini yapmak suretiyle 
I bu halklara sahibolabalir. Bu vazifeleri yaparak 
I ancak bu halklardan faydalanması yerimde olur. 
I Anayasada bu vazifelerden bahsetmek yerinde 
I olur. 
I Son olarak İkaza organlarının blirleşıtiirilmesi 
I modern bir görüştür. Bunun kabul edilmesi lâ-
I zımdır. 
I Sözlerime son vermeden evvel bir, ilki mües-
I «ese üzerinde birkaç, kellime söylemek istteriım. 
I Bizdeki ikinci ımeslis ne ingiltere'de olduğu 
I gibi gelenefklerin, uzun asırların meydana ge-
I tlrdiği bir müessesedir, ne de federal bir devlet 
I olmadığımız için federasyonu teşkil eden muıh-
I telif devletlerin teşkil ettiği bir meclistir. Bir 
I basiret ve teenni organıdır. Geçmiş tecrülbeımiz 
I bize uzun yıllar bir ikinci meclis hasreti çek-
I (tirdi. Ooğu zaman, dlkinci meclis olsa idi, yapı-
I lan 'bu kanun üzerinde durur, değiştirebilirdi, 
I dedilk. ikinci meclisin lüzumuna inanıyoruz. Yal-
I n iz likinci meclisin yetkilerini artırmak lâzım -
I dır, birinci meclisin yetkileri verilm'elidir. Ikin-
I di meclisin teşeklkül tarzı üzeninde de durmak 
I lâzımdır. Birinci meclisten farklı IMr durumu 
I olması gerdkir. Bunların baş'ka yollardan seçil -
I mesi, i'kiinci meclisin bir rol oymamasına imkân 
I verir. Eslki cumihuribaşikaniarının, tabiî üyesü 
I olması yerinde olur. Cumhurbaşlk anlığın a kadar 
I yülkselımiış insanların burada yer alması gayet 
I tabiîdir. Amerika bunun en büyük noksanlılk 
I olduğunu görmüştür, anayasalarımda bunun için 
I değişiklik yapmayı düşümmektedir. Memlefceti-
I mizde Başbakanlık yapmış olan insanların da 
| ikinci mecliste yer alması iyi olur. Memlekette 
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büyük mesuliyetler almış insanların ikinci mec
liste yer alması doğru olur. Eskiden Başvekil
lik yapmış olan insanları da ikinci meclisin 
tabiî üyesi kabul ötmek ve bunları onore etmek 
elbette yerinde olur, kanaatindeyim. 

Sayın arfeadaşlanım, bir ilki kelime ile de 
cumhurbaşkanlığı müessesesi üzerinde durmak 
istiyorum. Cmnhurbaşikanmın başta gelen va
zifesi tarafsızlığıdır. Memleketin buhranlı za
manlarında herkesin itimadettiği devletin reisi, 
o buhranlı zamanlarda tarafsızlığı ile memle
ketteki müşkül halleri sonuçlandırmakla birin
ci derecede rol oynıyacaktır. Son on -yılın tec
rübeleri gösterdi ki, bir parti çoğunluğu ile 
seçilen cumhurbaşkanı, sonradan o parti ile ilgi
sini kesecek, diye bir hülküm konmuş olmasına 
rağmen, o parti ile hissî rabıtasını kolay kolay 
kesemiyor. Tarafsızlık ancak millet tarafından 
doğrudan doğruya seçilmek suretiyle sağlanır, 
kanaatindeyim. (Alkışlar) Cumhurbaşkanı yedi 
sene için seçiliyor. Üstüste seçilmemesi doğru
dur, alksi takdirde 14 sene cumhurbaşkanlığı 
çdk uzundur. Amerika'da tarihî bir gelenek ola
rak dörder sene için seçilir ve ilki devre için 
seçilmezler. î lk Cumhurbaşkanı Vaşington 
üçüncü defa seçmek istenmesi talebine karşı 
gösterdiği feragat ile yerleşmiş bir gelenektir. 
Bu gelenek bir defa bozuldu. Roosevelt, harb ve 
(harb sonrası sıkıntılarından dolayı üç defa 
cumhurbaşkanı oldu. Arkasından Amerikan ef
kârı umumiyesi ayaklandı. Olamaz, dediler. 
Orada cumhurbaşkanı dört yıl için seçilir ve en 
fazla 8 senedir. Bizde de 7 sene için seçildiğine 
göre arka arkaya iki defa cumhurbaşkanı âeçi-
limemez, demek lâzımdır. 

Cumhurbaşkanının gelenek olarak açış nut-
Iku vermesi, tasarıda yoktur. Bu bir noksandır. 
Cumhurbaşkanının açış nutku vermesi lâzımdır. 
Cumhurbaşkanı partilerin dışında, günlük işle
rin başında bütün milletin babasıdır. Her yıl 
bir defa mecliste açış nutku yapması doğrudur. 
Anayasayı hazırlıyan arkadaşlarıımız bellkâ 10 
senenin kötü tecrübesini düşünerek bunu yap
mışlardır. Bu 10 sene içinde cumhurbaşkanının 
nutkunu bir iktidar partisi başkanının nutku 
olarak dinledik, ye üzüldük. 

Aziiz arkadaşlarım; anayasa yapmak kâfi 
değildir, onu korumak ve yürütmek lâzımdır. 
Dünyada birçok memleketler ilmî sistem ve tas
nif bakımından dünyanın en büyük anayasa-
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sıma sahiptirler. Hakikatte bu memleketler in
san haklarına riayet etmekten çok uzaktırlar. 
Yine öyle memleketler vardır ki, yazılı anaya
saları yoktur, dünyanın demokratik memleket
leridirler. 

Anayasayı tatbik etmek, Anayasayı koru
mak azmi ile didinen Türk Milleti, uzun yıllar 
hasretini çektiği demokratik haklarının mut
laka sağlanmasına inanıyoruz. Anayasa; Türk 
Milletinin canı giıbi koruyacağı bir varlığıdır. 

Türk Milleti bundan sonra halklarını, varlı
ğını Anayasası ile övünecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halil Alkyavaş, buyurun. 
HALİL AKYAVAŞ — Temsilciler Mecli

sinin pek muhterem üyeleri, yıllarblan beri has
retini çektiğimiz, samimî olmıyan ellerde zede
lendiğini gördükçe üzüldüğümüz ve îkinci Cum
huriyetimizin temelini teşkil edeceğinden şüp
hemiz olmıyan yeni Anayasanın müzakeresine 
başlamış bulunuyoruz. Türk milletinin büyük 
ümitlerle beklediği, 27 Mayıs sabahından do
ğan güneşin ışıkları arasında müjdesini gördü
ğü Anayasa tasarısını ilgili komisyon iki ay 
gibi bir zaman içinde geceli gündüzlü çalışarak 
hazırlamış ve yüksek huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. Gerek ihtilâlin ilk günlerinde 
toplanarak günlerce çalışan ve gerekse Temsil
ciler Meclisinin bir organı olarak iki ayda bu. 
eseri meydana getiren kıymetli arkadaşlara te
şekkür etmeyi yerine getirilmesi bir borç bile
rek düşüncelerimi gayet kısa olarak arz etmek 
istiyorum : 

Tasarı, devrimlerimizin ışığı altında, geçmiş 
tecrübelerden, başka anayasalardan faydalan
mak suretiyle hazırlanmış, hemen hemen her va
tandaşın okuyup anlıyabileceği bir dille ifa
deye çalışılmış güzel bir eserdir. Ancak şah
san ihtiva etmesinde fayda mülâhaza ettiğim bâ
zı hususlar var ki, onları arz etmeden geçemi-
yeceğim. 

1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin va
sıflarından birisinin de inkilâpçılık olduğu ya
zılı idi. înkilâpçı bir görüşle hazırlandığında 
şüphe etmediğimiz yeni Anayasamıza bu tâbir 
konmamış ama tasarının sonuna ek bir madde 
ilâve ederek inkılâp kanunlarından olan «Tevhi
di tedrisat, şapka, Türk harfleri, efendi, bey 
paşa gibi unvanların kaldırılması kıyafet ve 
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Türk Medenî kanunlarının Anayasaya aykırı ol- ] 
duğu iddia edilerek kaldırılmasını hedef tutan 
bir hüküm konmuştur. Buna göre, açıkça, Cum
huriyetimizin devrimci olduğunun madde içe
risinde zikredilmesinde fayda mülâhaza etmek
teyim. 

Başta arz ettiğim gibi kelimeler Türkçe ola
rak ve herkesin anlıyaeağı bir şekilde kullanıl
mıştır. Ancak dilimize yerleşmemiş olan ve yer
leşmesine de imkân görülemiyen bâzı kelimelerin 
anlaşılmasında güçlük çekilecektir. Arapça te
rimlerle dolu olan eski Teşkilâtı Esasiye Kanu- j 
nunu sözlük olmadan anlıyamıyan genç nesiller, 
öz Türkçe diye kullandığımız kelimeler için de 
sözlük aramasınlar. 

özerk kelimesinin mânasını bendeniz sora
rak öğrendim. Bunu hiçbir vatandaş bilemez. 
Ama muhtar kelimesini yediden yetmişe herkes 
bilir. 

Cümleler gayet güzel, kısa ve anlayışlı şe
kilde kurulmuş, fazla kelime kullanmaktan sar
fınazar edilmiştir. Teferruata gidilmemiş, ana 
kanun hüviyetini muhafaza etmiştir. 

Ancak kısa ve öz olsun diye eğitim mevzuu
na pek az yer verilmiş. Tetkik ettiğimiz ecnebi 
anayasalarında eğitim ve öğretime bir hayli sa
tırlar ve maddeler ayrılmıştır. Hattâ öğretmen
ler için teminat konmuştur. Meselâ Alman
ya'nın yeni Anayasasında madde - 7 fıkra IV 
«özel okullar açmak hakkı temin edilir» den
dikten sonra «öğretim heyetinin iktisadî ve hu
kukî durumu kâfi derecede teminat altında 
bulunmadığı takdirde müsaade verilmez» denil
mekte, 

İspanya Anayasasında da madde 48 fıkra 2, 
«Kürsü hürriyeti, musaddak ve masundur» de-
nilmektetedir. 

Kimsesiz ve yoksul çocuklar Anayasamızın te
minatı altına alınmamıştır. En mühim mevzu 
unutulmuş durumdadır. İtalyan Anayasası kim
sesiz çocuklar için şöyle bir hüküm koymuştur. 
Madde 30 

«evlenme dışında doğsalar dahi, çocuklara 
bakmak, onların tahsil ve terbiyelerini temin 
etmek, ana ve babanın ehliyetsizlikleri halin
de kanun onların vazifelerinin ı>a.?ıl görülece
ğini tâyin eder. 

Kanun, babalığın aranması hakkında hü
kümler ve hudutlar koyar» 
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• İngliz Anayasasında (Madde 42 fıkra V) 

Fizikî veya mânevi sebeplerle ebeveynin ço
cuklarına karşı vazifelerini ihmal etikleri is
tisnai ahvelde, Devlet, umumî hayrın, muhafızı 
sıfatiyle ve çocukların ferağ ve müruruzaman 
kabul etmez haklarına riayet etmek suretiyle, 
münasip vasıtalarla ebeveynin yerine kaim olmı-
ya çalışacaktır .» 

Danimarka Anayasasının 83 ncü maddesi ile 
Polonya Anayasasının 67 nci maddesinde bu 
mevzuu içine alan hükümler vardır. 

Kişi dokunulmazlığı konusunda konan hü
kümler gayet yerindedir : «Kimseye eziyet ve 
işkence yapılamaz» «insan haysiyetiyle bağdaş-
mıyan ceza konulamaz» ve «yakalanan veya tu
tuklanan kimse hâkim önüne çıkarılınca du
rum hemen yakınlarına bildirilir» gibi cümle
ler her türlü suiistimali önliyecek temel pren
sipler olarak Anayasaya girmiştir. 

Her haliyle mükemmel bir eser olan yeni Ana
yasamızın milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar.) 

FEHMİ ALPARSLAN — Çok muhterem ar
kadaşlar, Anayasa üzerinde her şey söylendi. 
Ben sadece bir iki noktayı huzurunuzda belirt
mek istiyorum. 

Anayasa tasarısı ilim heyetinde uzun zaman 
tetkika tâbi tutuldu. Bu defa komisyonunuz 
meseleye el koydu ve her iki tarafın ayrı ayrı 
tasarıları karşımıza getirilmiş oldu. Dikkatle 
baktığımız zaman görüyoruz ki komisyonumu
zun hazırladığı Anayasa tasarısı hakikaten 
öteki ile kıyas kabul etmiyeeek derecede bir 
mükemmeliyet arz etmektedir. Bunda da elbet
te ki ilmin ve bilimin yanında politik nosyona 
sahibolan insanların bu memleketin kaderi üze
rinde müspet tesir icra edeceklerinin inancını 
bulmak mümkündür kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızda, Ana
yasanın bekçiliğini yapmış, onun kurtuluşunu 
sağlamış olan ordu hakkında kâfi derecede te
minat mevcut değildir-. Yine Genelkurmay Baş
kanlığı müessesesi Başbakanlığa bağlanmak 
suretiyle, Menderes gibi bir Başbakan ve Er-
delhun gibi bir Genelkurmay Başkanının zu
huru halinde bizi nerelere götüreceği belli ol-
mıyaıı hâdiselere imkân vermek gibi bir du
rumla karşı karşıya bulunmaktayız. Büyük 
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mükellefiyetlerle karşıkarşıya olan Türk Or
dusunun aynı zamanda büyük teminatlara ıııaz-
har olması da hakkıdır. O itibarla bu hususun 
Anayasamızda yer almsı lâzım ve zarurîdir ka
naatindeyim. 

Yine yargı organları mevzuunda daha ileri 
adımlar atılmış bulunmaktadır. Askerî yargı 
müesseselerine geniş haklar tanınmış olması 
zarurî bir vaziyete cevap vermiştiı\ Ama Ana
yasayı meydana getirdiğimiz anda katî temi
nata bağlanacak olan yargı organları acaba 
Türk Milletinin bütün ümitlerini tahakkuk et
tirecek kadar kuvvete sahip midir diye bir 
endişem de mevcuttur. 10 senenin bıraktığı 
miras, tasfiye edilmemiştir. Bu haliyle mutlak 
teminata bağlanacak olan adaletin tatbikatla 
ne gibi zorluklar getireceğini düşünmek mec
buriyetinde olduğumuz için bu müesseseleri 
elinde bulunduran icra organının da bizim kar
şımıza yeni kanunlarla çıkmasını arzu ederim. 

Hepinize hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Zî ya Müezzinoğlu. (Yok ses

leri) 
Bahir Ersoy. 
BAHÎR ERSOY — Muhterem arkadaşlarım, 

dün burada Devletçi ve sosyal adaletçi bir par
tinin yepyeni bir mensubunun ağzından, Sayın 
Şefik înan'dan, acık söyliyelim, ziyadesiyle hay
retle karşıladığımız bir nutuk dinledik. 

'Şefik înan Bey, temel hak ve ödevler ve Dev
letin ana istikameti konusunda, bize, biz işçi tem
silcilerine, hayli modası geçmiş bir iktisadî ve 
sosyal anlayışın misalini vermiş gibi göründü. 

Filhakika, Ibu Anayasa tasarısında, pek yerin
de olarak, sosyal ve iktisadî ödevler kısmında yer 
almış olan ve memlekette yatırım ve istihdam 
hacmini artırmayı ve - sadece işçileri değil - mü
teşebbis dâhil çalışan her kişiyi koruyan ve teş
vik eden anlayışı ve bu anlayışa dayanan madde
leri, bu memlekette insanın kendisine tanınan klâ
sik hürriyetlerden lâyıkiyle istifade edebilmesi 
için ona toplum içinde kendi sâyinin değerine gö
re refah ve insanca bir yaşayış sağlamayı hedef 
tutan maddeleri tenkidettti ve hattâ yerdi. Bu işi 
yaparken dayanmak istediği delil, daha istihsal 
dâvasını halletmemiş olan bizim gibi az gelişmiş 
bir memlekette, millî gelirin tevzii probleminin 
konusu edilemiyeceği, hiç, değilse, hayli arka plân
da mütalâa edilmesi gerektiği idi. Böylelikle, Şe
fik înan arkadaşımız, bu Anayasa tasarısında, 

3.1961 0 : 2 
• sosyal ve iktisadî hak ve ödevlerin yer almasını 

bile prensip olarak yersiz bulduğu kanaatinde ol-
| dugnnu ifade etti. 
1 İşte, muhterem arkadaşlar, bu memleketin va

tanperver ve milliyetçi işçi kütlesi adına ben bu 
fikirleri, gerek memleketimizde sınıflar arasında
ki sosyal barışın bekası bakımından, gerek iktisa
dî kalkınmamızın istikbali bakımından, fevkalâ
de yanlış fevkalâde tehlikeli bulduğumu ehemmi
yetle ve açıkça arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Şefik înan Bey eğer bu 
memlekette millî gelir yeter derecede artmadan, 
büyük sosyal güvenlik projelerinin tatbik edilemi-
yeceğini, kütlelerin kültür - spor ve istirahat mak
satlarına ve hattâ sağlık ihtiyaçlarına zarurî ih
tiyaçları aşan yatırımların yapılamıyaeağmı söy
lemek istemiş olsaydı, kendisine, sırf iktisadî ba-

, kundan hak vermek mümkün olabilirdi. Gerçek
ten, bu memleketin işçisi, elbette ki, kendi refahı
nı, mevcut kifayetsiz millî geliri daha eşit bir su
rette tevzi etmek uğruna daha az çalışmakta ve 
daha az yatırım yapmakta görmekte değildir. 
Türk işçisi elbette kendi müstakbel refahının sağ
lam zeminini teşkil edecek olan şeyin, âzami yatı
rım ve zarurî ihtiyaçların tatmini dışında lüzum
suz istihlâkten kaçınma olduğunu bilir; Türk iş-

j çişi, işsizliği önlemenin, muazzam kütlelerin iein-
i de bulunduğu gizli işsizliği gidermenin, ancak 

daha fazla yatırımla ve daha fazla çalışmayla 
mümkün olduğunu müdriktir. 

Muhterem arkadaşlarım, vatanperver ve milli-
j yetci Türk işçisi, kendisine en basit hakları bugü-
i ne kadar esirgememiş olmasına rağmen, kendi 
| haklarını bu toplumun yüksek menfaatlerinin 
I üzerine hiçbir zaman çıkarmamış; vatan için, mil

let için, iliklerine kadar işlemiş geleneklerle bağlı 
olduğu asîl Türk Devletinin yücelmesi için hiçbir 
fedakârlıktan çekinmemiştir; bundan böyle de çe
ki nmiyecekt ir. 

! iste arkadaşlarım, Türk işçisinin sosyal ada-
| let anlayışı da bu zihniyete dayanmaktadır. Türk 

işçisi olarak bizler, hangi sosyal sınıfa mensup 
olursa olsun, bütün Türklerin bu vatanın hızla 

j kalkınması için çalışmakla mükellef olduğuna ina-
j iliyoruz. Türk vatandaşının bu vatanı savunma 

vazifesinin yanısıra, senede % 3 gibi muazzam 
i bir hızla artan nüfusuna iş bulmak için sanayi-
' leşmek, mirasyedi bir ziraat politikası yüzünden 
1 ormanları kaybeden memleketimizi korkunç eroz-
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yon faciasından kurtarmak, bu memleketin türlü 
hasletlerle dolu vatandaşına bilginin ufuklarını 
en ücra köylere kadar açmak, bu vatanın insanı
na asgarî bir verimle olsun çalışabilmesi için ge
rekli sağlık şartlarını ve geliri sağlamak yolunda 
çalışmak vazifelerinin daiha az hayatî, daha az mu
kaddes olduğuna inanmıyoruz. Biz, Türk işçisi 
olarak, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma dâva
mızı, totaliter komünizm belâsından korunmak, 
memleketimizde demokrasiyi işler halde tutmak 
ve milletimizi dünya mlletlerinin seviyesine. kısa 
zamanda çıkarmak dâvası olarak, askerlik ödevi 
kadar mukaddes addediyoruz. Buna böylece inan
dığımız içindir ki, biz, - Batı camiasının zengin 
memleketlerinde olduğunun aksine - bugün için
de bulunduğumuz devreyi daha çok istirahat, da
ha çok istihlâk devresi olarak değil; daha fazla 
almteri ve azamî derecede kemer sıkma devresi 
olarak anlıyoruz ve ancak bu almteri ve kemer 
sıkma devresini geçirdikten sonra, bütün Türk 
milletiyle beraber, onun ayrılmaz bir cüzü olan 
Türk işçisinin de daha fazla istirahate, daha faz
la istihlâke kavuşacağına inanıyoruz. 

Ama, o ve onun gibi düşünenlere şunu da bil
hassa hatırlatmak isteriz. Bir tarafta Türk işçisi, 
Türk köylüsü, Türk memuru, Türk .subayı harıl 
harıl çalışacak, didinecek; bu memleketin istihsa
linde hizmetlerinde ve döviz gelirlerinde en önem
li rolü oynıyacak ve öte tarafta, sayı itibariyle bu 
büyük kütlelerle asla kıyaslanamıyacak olan bir 
zümre en yüksek kazançlara sahibolduğu halde bu 
memleketin Gelir Vergisinin sadece % 39 nu sağ-
lıyacak, grev hakkına sahibolmıyan işçiyi istedi
ği zaman fabrikasını kapayıp bir anda sefaletle 
karşıkarşıya bırakacak ve bütün bunlar «özel 
teşebbüsü korkutmıyalım» düsturunun sihirli, bü
yülü ikna kabiliyeti sayesinde unutturulmak is
tenecek, , 

Hayır arkadaşlar.... İkinci Cumhuriyetin ku
rulmasının eşiğinde bulunduğumuz şu esnada, 
Temsilciler Meclisinin yüksek huzurunda, bütün 
halkoyumuza haykırmak isterim ki, bu vatanın 
yükselmesi ve kalkınması için fedakârlıkta ve ça
lışmada imkân nispetinde eşitlik ve adalet ger
çekleştirilmediği takdirde, bunun neticesi, Türk 
işçisinin kendi kendisini bir kısım sınıf kavga
sına kaptırması olmıyacaktır. Hayır arkadaşlarını. 
Türk işçisi, hiç şüphe etmeyiniz, kendisini istis
mar edenlerin de bu vatanın çocuğu olduğuna 
inanmaktadır; kimsenin malında, servetinde gö-
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zü de yoktur. Onun içindir ki, biz sınıf kavgası, 
proleter ihtilâli ve diktatoryası gibi zararlı ve yan
lış ideolojilere sapmamaktayız. Bizim yapacağı
mız şey çok basittir. Bu memlekette almterinde ve 
kemer sıkmada eşitliğe razı olmıyanlara millet sa
dece reyleriyle gereken dersi vermesini bilecek
tir. * 

Şunu size açıkça bildiriyorum : Sosyal adalet
siz fedakârlık ve çalışma olmaz. Sosyal adalet, in
şallah yarının refah Devletinde zenginliğimizin 
herkesin sâvine göre bölünmesi demek olacaktır. 
Ama, bugünün çalışma ve fedakârlık devresinde 
sosyal adalet feragatte ve topluma nefsini vak
fetmede gerçekleştirilmek lâzımdır. Aksi halde, 
bu memlekette çalışanın verimini ve şevkini artır
mak mümkün olmaz. Aksi halde, bu memlekette 
sosyal zümreler çalışmak yerine birbirlerini ye
mekle vakit geçirirler ve işte bu takdirdedir ki, 
bu memleketin istihsal dâvası hiçbir zaman hal-
1 olunamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tasarının 2 ııci 
maddesindeki «çalışma ve sosyal adalet» kelime
leri ziyadesiyle demagojik tenkidlere hedef tu
tuldu. Biz, Türk işçisi olarak, bu kelimelerden sa
dece işçilerin kasdedildiği kanaatinde de değiliz. 
Biz o kanaatteyiz ki, «çalışma» kelimesinin bura
da kullanılması, insan varlığı var olalıdan beri 
her toplumun, her ideolojinin istisnasız tebcil et
tiği «çalışmak» gibi bir ahlâkî faziletin Devletin 
ana felsefesinin bir unsurunu teşkil etmesinden 
başka hiçbir mâna kasdedilmiş değildir. Burada 
«çalışma» kelimesinin içine işçinin, köylünün, me
murun, sâyi kadar, müteşebbisin ve serbest mes
lek salibinin sâyi de girer. Biz, Türk işçisi olarak, 
asla, sırf kendi emeğimizin faziletli olduğuna ina
nıyoruz; toplum uğruna çalışan patronun çalış
masını da aynı derecede tebcil ediyoruz, etmeye 
amadeyiz. 

Ama bırakınız da, bu memlekette Devlet, 
hangi sosyal sınıfa mensubolursa olsun, çalışanı 
korusun, teşvik etsin, mükâfatlandırsın. Baba-

i sından milyonları tevarüs eden ve evinde tembel-
ı likle vakit geçiren mirasyediyi ise, asla zorla çalış

tırmasın; asla onun malını müsadere etmesin; fa
kat, o mirasyediye, münasip tedbirlerle, vergi yo-
Hyle ve başka yollarla, babasından sağladığı ser
vetin, kollektif bir çalışma olmasaydı asla meyda
na gelemiyeceğini anlatsın ve onu vatandaşı oldu
ğu bu aziz vatan için bir şeyler yapmaya ikna. 

— 440 — 
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edebilsin. «İnsan hakları», -«çalışma» ve «sos
yal adalet»... 

Evet, arkadaşlarını, biz Türk işçisi olarak, ça
lışma esasına ve sosyal adalete ne kadar inanıyor
sak, «insan hakları» na o kadar inanıyoruz. Ve ko
laylıkla görebiliyoruz ki, bir tasarıda «çalışma» 
ve «sosyal adalet» kelimelerinin yanısıra «insan 
hakları» ve «demokrasi» tâbirleri yer alırsa; o ta
sarıyı asla ve kafa «birtakım arka fikirleri» ge
tirmekle itham etmek mümkün olamaz. Gerçek
ten, biz, hiçbir suretle, insan haklarına aykırı bir 
«çalışma» ya, insan haklarına aykırı bir «sosyal 
adalete» inanmıyoruz. Evet, biz komünizme inan
mıyoruz. 

Ama, Şefik" înan Bey ve benzerlerinden de 
bilhassa istirham ediyoruz : Eğer bu memlekette 
komünizm tehlikesini sıfıra indirmek istiyorlarsa, 
onlar da, demokratik, ama sosyal devlete inanmak 
lûtfunda bulunsunlar; inanmıyorlarsa, kafaları
nı, XX nci asrın icaplarına uydurmaya baksınlar, 
hem de bir an evvel baksınlar.... 

Arkadaşlarını; on senelik I). P. iktidarı tara
fından aldatılan Türk işçisinin haklarının Ana
yasa teminatına alınmasında titizlik gösteren ko
misyona teşekkür ederim. 

Maddeler üzerinde bâzı isteklerimiz olacaktır. 
Bunlara komisyonla birlikte Yüksek Heyetinizin 
müsamaha göstereceğinize inanıyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Rauf Bayındır?... (Yok sesleri) 
Zeki Baltacıoğlu, buyurun. 

ZEKİ BALTACIOĞLU — Muhterem arka
lanır), Anayasa tasarlısının tümü üzerindeki .mü
zakerelerde, tahmin öderim ki söylenmedik mz 
kalmadı. Şu Vaziyete göre, her şeyin söylendiği
ni düşünürsek, bendenizin konuşmamda yeni fi
kirler ortaya atmama imkân olmadığını takdir 
edersiniz. Ancak konuşmama 'başlarken bir hu
susu bu kürsüden 'bütün Türk efkârı unıumiye-
sine sarih surette arz etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum. Bu da Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanı pek muhterem profösÖK Karal'ın çok 
mütevazı bir eda içinde yapmış olduğu ilk 'ko
nuşmalarında işaret ettikleri htir husustur. Ken
dileri mensup bulundukları «komisyon çalışmala
rı 'hakkında tahmin- ederim ki, takdirkâr Ibir ke
lime kull'anmaımak veya .böyle Ib'ir hareketten ka
çınmak için ve esasen nazdık tabiatları icabı ola
rak çok hafif ibareler kullanmışlardır, Bu itî-
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] barla konuşmalarında geçen Ibir hususu burada 

t e kra r açıklamak istiyorum. Türk Devletinin hu
kukî temeller üzerine inşası gayesiyle bir Ana
yasa t asarıisı yapmak üzere vazifelendirilen ko
misyon, hakikaten her türlü 'takdirin üstünde, 
feragatli ibır çalışma yapmıştır. Za/man zaman 
çalışm'alarını takibeden Ibir arkadaşınız sifatiyte, 
yüklü mesaileri ve huzurunuza getirdikleri ta
sarının 'mükemmeliyeti Sebebiyle teşekkür et
mek isterim. Yine sayın komisyon üyelerinin 
içinde •muJhtelif siyaisî partilere mensup kimsele-
ııin 'bulunmasına, bu komisyonun Ibir kısım üye
lerinin tamamen bağımsız olmalarına rağmen,' 
gerek çok seviyeli münakaşalarla ve «gerekse ne
ticede tamamen ittifak edebilmiş ol>maları ile, 
•bize iyi .'bir örnek Verlmiş olmaları, istikbalde 
Türk demokrasisinin hakikaten iyi bir zemin 
üzerine kurulacağı hususunda ümit vermektedir. 
Bu komisyonda 'bilhassa birbirlerine dün veya 
'bugün muhalif (bulunan karşı fikirleri zaman za
man müdafaa etmiş olan siyasî partiler men
supları mevcuttur; memleket hayrına olan fikir
lerde, müesseselerde ve prensiplerde itti'fe.k-et
mişlerdir. Komisyondaki arkadaşlarıımızın örnek 
çalışmalarından dolayı kendilerine huızımınıizda 
tekrar teşekkür etmek istiyorum. Anayasa tasa
rlısı gerek sistemi gerekse idüğer »bâzı noktalardan 
tenlddödilmiş olmasına rağmen, dili ve uzun za
mandan 'beri münakaşa ettiğimiz prensipleri 'ih
tiva etmesi dolayısiyle her türlü takdirin üstün
dedir. 

Tasarının mükemmeliyeti, 'benden eWei ko
nuşan pek çok arkadaşlarımız tarafından ifade 
edilmiştir. Değerli komisyon sözcüleri de tasa
rının 'müdafaası sadedinde gereken 'hususları 
izalh edeceklerdir. Bendeniz tasarının mükemme
liyeti hususunda başkaca her hangi bir açıkla
mayı zait görüyorum. 

Ancak tereddüdettiğim 'bir iki nokta üzerin
de durmak istiyorum. 'Tasarının Anayasa Hu
kukumuza getirmiş olduğu en mühim yenilik
lerden 'birisi muhakkak ki sosyal ve ekonomik 
hükümlere yer verilmiş 'olmasıdır. Gerek gerek
çede, 'gerekse Sayın Komisyon Başkanının 'bura
daki izahatından Anayasanın diök'tiriner 'bir Ana
yasa olmadığı ve ne aşırı sağ ve ne de aşırı s<öl 
cereyanlara imkân Vermediği ifade 'edilmiştir. 

! Bu cihet sevinilecek, memnun olunacak 'bir 
noktadır. İktisadî ve sosyal bakımdan zayıf 

I olan kişilerin klâsik hürriyetlere sahip 'bulun-
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duklarmı iddia etmek mümkün değildir. Ge
rekçede açıkça izah edildiği gibi mücerret hür
riyetin ekonomik ve Sosyal haklar olmaksızın 
•kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olduğunu 
îzaJh zaittir. Milletçe geçirdiğimiz demokrasi 
mücadelesinde uzun yıllar klâsik demokratik 
haklar ve hürriyetler münakaşa edilmiştir. 
Bunun dışında sosyal ve ekonomik hakların 
münakaşasını temin ediyoruz ki, klasik haklar 
mevzuurida netice alınamadığı için sosyal ve 
ekonomik, haklar üzerinde uzun fooyilu münaka-, 
şa edilmiş, bu (hususta müşahhas neticelere va-
rıHmiş . değiHir. Buna rağmen komisyonun Ibu 
hakları cesaretle eîe alıp tasarıya ithal etmiş 
bulunması cidden' takdire saymandır. Bundan 
dolayı kendilerini tdbrik ederim. Anayasanın 
dbktrîner foir Anayasa olmadığı, açık bir su
rette ifade edilmektedir. Ancak bu mevzuda 
küçük bir tereddüdümü izah etmeme müsaa
delerinizi rica edeceğim. Tasarının 2 nci mad-
desin'de; Devlet (sosyal adalet ve çalışma) il
kelerine dayanacağı, 10 ncu maddesinde, Dev
letin sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmıyan en
gelleri kaldıracağı, 40 mcı maddesinde, iktisa
dî ve sosyal hayatın, (adalete, (herkesin çalış
ması esasına) göre düzenleneceği hükümleri 
yazılıdır. 41 nci malddesinde çalışmanın Ibir hak 
aynı zamanda bir Ödev olduğu ve Ibütün !b'u hü
kümlere muvazi olarak 36 nci maddede ise mül
kiyet hakkının kazanılması ve sınırlandınlma-
smm kanunla 'düzenleneceği 'belirtilmiş (bulun
maktadır. Kül Ihalİnde bu m'addelerin tetkikin
den sonra, şöyle -bir faraziyeyi ortaya, atmak 
mümkündür. Devlet iktisadî hayatı çalışma esa
sına göre düzenlenecektir deniyor. Bir iktidar' 
düşününüz, çalışma mahsulü olmıyan bir mülk 
edinmeyi yasak edehilir. 

Çalışma ve sosyal haklarla alâkalı'bulunan 
şu bölüm karşısında bir iktidarın böjtle çalış
maya müstenidolmıyan bir mülk edinmeyi ya
sak etme imkânı var mıdır? Komisyon lütfen 
izah buyursun. 

Sosyal haklar bölümünde bir noktaya daha 
temas etmek istiyorum. O da 51 n'ci madde 
hükmüdür. 51 nci maddede, Devletin, ekono
mik ve sosyal amaçlara ulaşma ödevini ancak 
iktisadî gelişme ve malî kaynaklanıl imkânı 
derecesinde yerine getireceği prensibi konmuş
tur. 
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ulaşma ödevinin yerine getirilmesi esasen eş
yanın tabiatı icabı olarak Devletin ekonomik 
ve malî imkânları ̂ nispetinde yapılacaktır. Bu
nun Anayasada bir madde olarak derpiş edil
miş olması lüzumsuzdur. Biraz da tehlikelidir. 
Bu madde ile sosyal ve1 ekonomik hakların ger
çekleştirilmemesi bakımından gelecek iktidar
lara bir anahtar ve silâh vermiş oluruz. Böy
lece komisyonun tasarının en mühim ve müte
kâmil kısmı olan sosyal ve ekonomik hakların 
tahakkukunu önliyeeek bir prensip de getirmiş 
oluyorlar ki, bunu pek doğru bulmadım. İkti
sadî kalkınma deniyor, bunun neyi ifade etti
ği, malî imkân ne olduğunu kim takdir ede
cektir? Kabul ettiğimiz bütçede Devlet gelir
leri sekiz buçuk milyarın üstündedir. Buna 
mukabil memleketin ihtiyaçları seksen milyarla 
temin edilemiyecek kadar fazladır. Bu arada 
şunu da söylemek lâzımdır ki her zaman mem
leketin ihtiyaçları artmakta devam edip gide
cektir. İktidarlar memleketin şu noktada ihti
yacı vardır, binaenaleyh, elime geçirdiğim kay
nakları sosyal ve ekonomik hakların tahakku
kuna değil, bu ihtiyaca sarfını müreccah bu
luyorum diyebilir. Bunu önliyeeek bir hüküm 
bulunmadığına göre, hangi mesele mühimdir, 
hangi mesele daha ehemmiyetlidir hususu tak
dire kaldığından sosyal ve ekonomik hakların 
ve ödevlerin yerine getirilmesi meselesi müs
takbel iktidarların takdirine bırakılmış oluyor. 
Komisyonun endişelerim hakkında ne düşün
düğünü öğrenmek istiyorum. 

İkinci olarak, tereddüdettiğim nokta temel 
haklar mevzuundadır. Bir münakaşaya yol aç
mak esbabı mucibesiyle dahi olsa, .komisyo
nun tabiî hukuk nazariyesinin tatbikatına yer 
vermemiş olduklarından dolayı kendilerine te
şekkür etmek isterim. 1924 Anayasasında Türk
lerin tabiî hakları olarak geçen kısmı temel 
haklar olarak ifade etmiş olmaları cidden ye
rinde bir harekettir. 

Biliyorsunuz, benden evvel konuşan arka
daşlarımın izah ettikleri gibi, her Anayasa bir 
buhran devresinden sonra ve % 90 bir ihtilâl
den sonra yapılmaktadır. İhtilâller ise kendi
sinden evvel mevcudolan idarelerin büyük hak
sızlık, suiistimal ve zulümlerine karşı mille
tin bir reaksiyonu olarak vukubulan hareketler
dir. 
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Bizim Anayasamız da hazırlanışı itibariyle 

İhtilâlden sonra, hattâ ihtilâl devam etmekte 
olduğuna göre, İhtilâl içinde hazırlanmaktadır. 
Binaenaleyh gerek bizler, gerekse komisyon, 
geçmiş devrin kötülüklerinin hepimizin gönül
lerinde bıraktığı nefret ve ıstırap hislerinin 

; tesiri altındayız. Bu tesir, Anayasanın mü
kemmel olmasını temin eden faktörlerin başın
da gelir. Ancak, çok dikkat edilmesi lâzım
dır. , Böyle bir tesir altonda fbulunan bir Mec-
lîs Komisyonu iıfrada gidebilir. Anayasamızda 
icranın suiistimalini yeni iktidarların 10 yıldır 
gördüğünüz gibi Anayasa rejimini tahrip et
mesini önliyecek yeni müesseseler getirmiştir. 
İkinci Meclis (Anayasa mahkemesi ve hâkim
lerinin her türlü teminata kavuşturulmaları 
yargının bağımsızlığı) bütün buınları getir
dikten sonra artık pek fazla endişe etmemek 
lâzumgelirdi. Buna rağmen tasarıyı tetkik 
edecek olursak bu teminatlara rağmen temel 
halk ve hürriyetlerin hanıgi hallerde tabdidedi-
leceği noktasında çok hassas davranılımıştır. 
Hasarııtın 11 nci maddesinde temel halkların, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak an-
çalk kanunla. tahdidedilebileıcekleri1 ve kanunun 
kamu ahlâkı, kamu düzeni ve millî güvenlik 
gibi sebeplerle de olsa 'hakken, özüne idokunamı-
yac-ağındân bahsedilmiştir. Bu «esas bundan 
sonra yapılabilecek olan suuist&miallere karşı 
çok müessir bir silâh ve prensiptir. Ancak 11 
nci maddede derpiş edilmiş olan hüküm, tah
dide cevaz veren bir hüküm değildir. Bende
niz böyle anladım, eğer yanlış anlamışsaraı, 
komisyonca tavzihini rica ederim. Bilhassa bu 
hüküm, kanunen tahdide cevaz verildiği hal
lerde, tahdidita âzami sınırını tâyin eden bir 
hükümdür. Bu hükümün Anayasamızda bulun
masının cidden büyük bir garanti 'olduğu, hür
riyetlerin yeni bir teminat altına alınmış ol
duğu izahtan varestedir. Ancak hürriyetlerin 
tahdidine umumî bir prensiple sınır konulmuş 
olımasma rağmen özel hürriyetleri tanzim edeaı 
maddeleri tetkik edecek olursak fazla kıskanç 
davramıldığı neticesine varırız. 

15 nci maddede özel hayatın gizliliğine do-
kunulaüiıyacağı hükmüne kanunla cevaz ve
rilen haller istisnası kanulmuştur. Ayraca, 
konu dokuıumamazlığına ait 16 nci maddede, 
17 ve 18 (nci maddelerde de aynı şekilde tah
didin kanunla yapılacağı gibi yerinde bir lesas 
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kullanılmış olmasına rağmen, 19, 20, 25, 26, 
27, 28 mâ maddelerde ve ayrıca 29 ncu madde
de ya hiç tahdit konulmamış, yahut da ko
nulmuş olan tahditler çok kifayetsiz kalmıştır. 

Komisyon müzakereleri sırasında bendeniz 
bâzı görüşmeleri takibetmek imkânını bulmuş
tum. 19 ncu maddenin ikönci fıkrasına ko
nulması hususunda (komisyonun karar verdiği
ni zannettiğim (kanunla) kelimesinin tasarıya 
konulmaması sebebi nedir? Bendeniz böyle bir 
ibarenin 17 ve 18 nci maddelerde olduğu (gibi 
19 ncu maddede de derpiş edilmesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. 19 ncu maddede böyle bir 
esasın bulunmaması ve bilhassa ikinci fıkrası
nın aynen muhafazasının memleketin büyük 
menfaatlerine zarar vereceği kanısındayım. 

Nitekim, komisyon müzakereleri sırasında 
İstanbul önitasarısında aynen mevcudolan bu 
fıkranın ne kadar tehlikeli olduğunu bütün 
üyeler izah buyurmuşlardı. Neticede (kanunla) 
kelimesinin ilâvesi hususunda bir karar veril-
mişlti. Tasarıda bunu göremedim". Son olarak 
sözlerimi, bitirirken tasarıda Büyük Atatürk'ün 
Cuımlhuriyettin Ikuruluşunda ortaya atmış olduğu 
prensiplerden en mühim/mi olan milliyetçilik 
prensibinin yer almamış olması bir noksanlık
tır. 

Son olarak dibace, başlangıç hususunda da 
bir ilki söz söylemek istiyorum. Bâzı arkadaşla
rımız verdikleri takrirlerle Anayasanın baişm'a 
bir dibace eklenmesini istediler. Bendeniz tasa
rıyı tetkik ettiğim zaman dibace bulunmadığını 
görmüş, İstanbul tasarısının aksine kasden baş
langıç konulmadığına kanaat getirmiştim ve 
memnum olmuştum. Evvelâ birçok arkadaşların 
söyledikleri gibi, kurulacak olan İkinci Türki
ye Cumhuriyeti değildir. Bir cumhuriyete ikinci 
cumlhuriyet denilebilmesi için arada bir inkıtam 
bulunması lâzımdır. Bütün dünyada da tatbi
kat böyle olmuştur. Bu itibarla Türkiye'de 
AtaMirk'ün önderliğinde Türk Millettinin kur
muş olduğu cumhuriyetten sonra başka bir 
cu'mlhuriyetin kurulmuş olduğunu imâ eder 
•tarzda birindi cumlhuriyet ve ikinci cumhuriyet 
tefrikinin yapılması yersizdir. 

Dibacenin taım ve mükemmel bir şekilde ya
zılması çok'"güçtür. Dibace zorlama ile yazıla-
calk bir vesika değildir. Mündereeatınm tarihin 
bağrından gelen sözler olması lâzımdır. Birinci 
cumhuriyet kurulurken, daha doğrusu Türkiye 
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Cumhuriyeti kurulurken, bu cumhuriyetin diba
cesi Aziz Atatürk tarafından yazılmıştır. vNutuk 
ve sonundaki Türk gençliğine bir hitabe cum
huriyetin dİbaeesidir. Bu kitabın karanlık gün
lerde memleketin bütün kuvvetlerini nası{ ayak
landı rdığı, harekete geçirdiği 27 Mayıs inkılâ
bından önce görülmüştür-. Bu itibarla dibace
nin yazılmasına lüzum yoktur, kanaatindeyim. 

Bern dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi ve saygılarımıı arz öderim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz almış daha 9 arkadaşımız 
vardır. Zamanlımızın dolmasına ise beş dakika 
kalmıştır.... 

ŞİNASÎ ÖZDENOĞLU — Müsaade eder- mi
siniz? Benim sıözüm için beş dakika kâfi gelir... 

BAŞKAN — Beş dakika içinde ikmal etmek 
kaydiyle buyuran. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU — Çok muhterem 
arkadaşlarım, gelecek nesillere armağan edece
ğimiz Anayasamızın müzakeresi sırasında ben
deniz nâçiz bir arkadaşınız olarak temel hüküm
lere ımültedair bâzı görüş ve Bikirlerimi arz e't-
fmeik. mafcsadiyle hazırlanımiiş bulunuyordum. 
Ancaik, ilki günden beri aralıksız devamı eden 
müzakereler sırasında söz almış olan muhterem 
katip arkadaşlarıımız bendenizin temas ve iza
hına çalışacağım noktaları ve meseleleri gayet 
etraflı ve vâzıih bir şekilce ifade etmiş bulun
duklarından Yüksek Huzurunuzu işgal etmek
ten kaçmıyorum. 

Temel Haklar mevzuunda ve bu başlık al
tında, mütalâa edilen prensipler arasında Türk 
Milletinin zulme karşı koyması ve direnmesi 
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hakkının müstakil bir formül halinde, bir hü
küm halinde vücut bulmadığını gördüm. Muh
terem. Komisyonunuz beni mazur görsünler, in
san Halkları Evrensel Beyannamesinde münde
miç; bulunan ve Anayasamızda ayrıca yer al
maş] gibi mahzur olmadığına inandığımı Türk 
Mili etinin (Zulme karşı direnme) hakkının 
Anayasamıza dercinin lüzumlu-ve zarurî oldu
ğuna inanıyorum ve bunu bir noksan telâkki 
ediyorum. Bu millet 10 sene ^karanlık devirde 
yaşadıktan sonra 27 Mayıista Türk Gençliğinin 
meşru mücadeleyi yapmaya hazırlandığı gün
ler'; onun 'mücadelesi, meşruiyeti veren Türk 
Milletinin zulme karşı direıımıek hakkı olduğu
nu, işte böyle bir hüküm olsaydı bu Anayasa
mızda ihtilâlin meşruluğunun esas ruh ve mâ
nası anlaşılacaktı. 

Anayasalınızın önsözü yazılırken çok mühim 
gördüğüm, bir hulusun Anayasada bir Türk ço
cuğu olarak Büyük Türk Milletinin yaptığı bü
yük mücadelenin felsefesinin mutlaka önsöz 
olarak yer almasını (İliyor ve istirkam ediyo-
rumı. Bu maksatla da Başkanlığa bir önerge 
takdim ediyorum. Zamanı geldiğinde elbette 
Riyaset bunu reye arz edecektir. Teklifin na
zarı itibara alınmasını istirham ederken, Ana
yasa Komisyonunun feragatli çalışmaları neti
cesinde bize hakikaten igüzel bir metin getirmiş 
olmalarından dolayı kendilerine teşekkür 1 erimli 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, vakitlimiz tamamı ol
muştur. 3 Nisan 1961 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 


