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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

.....Birinci Oturum 
262 sayılı Kanunun 2 ııei maddesine bit- fık

ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair Kanun kalbul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
tümü üzerinde görüşmelere devam edildi. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 

tümü üzerinde görüşmelere devam edildi. 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 

tümü üzerindeki görüşmelere devam edildi. 
4 Nisan 1961 Salı günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan 

Başkaııve'kili Kâtip 
İbrahim Sfinil Şahap Kitapçı 

Kâtip 
- • . Oktay Eksi' 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, İhı 

ziyade müsaadeye mazshar millet tarifesinin onan
ması hakkında kanun tasarısı (1/102) (Gümrük 
ve Tekel Komisyonuna ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna sekilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karına Komisyona) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10;00 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Rifat Çini, Oktay Ekşi 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

3. — 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendini. 
(Yolda-ına yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN,—• Yeter sayımız 
move başlı voruz efendim. 

vardır. Görüş-

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Temsilciler Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/61) 

BAŞKAN —- Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkan
lık Divanının 3.Nisan 1961 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Temsilciler Meclisi Başkanı 
Kâzım Orbay 

Derviş Saimi Taşman, 14 gün, mazeretine bi

naen, 8 Nisan »1961 tarihinden itibaren, 
llhami Soysal, 14 gün, 'mazeretine (binaen, 8 

Nisan 1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — İzin taleplerini teker teker oyu
nuza sunacağını : 

Devriş Sami Taşman, 14 gün, mazeretine bi
naen, 8 Nisan 1961 tarihinden itibaren izinli 
sayılmasını, 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edflmiş-
th». _ . 

llhami Sayısal, 14 gün, mazeretine binaen, 8 
Nisan 1961 tarihinden itibaren izinli sayılmasını, 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et nü
venle?.. Kabul edilmiştir. 

5. •— GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

BAŞKAN — -Gündemin 1 nci maddesini 
teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ta
sarısı ve Anayasa Komisyonu raporu üzerin
deki görüşmelere devam ediyoruz.» Efendim, 
bu konuda söz alan arkadaşların cümlesi ko
nuşmuş, söz sırası komisyona gelmişti. Söz ko
misyonundur. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TA
RİK ZAFER TUNAYA — Sayın arkadaşlar, 
Yüksek Heyetinize sunmuş olduğumuz tasan 

(1) 35 S. Sayılı basmayazı 34 ncü 
Tutanak Dergisinin somindadır. 

Birleşim 

dolayısiyle nâçiz çalışmamız hakkında göster
miş olduğunuz teveccühe Komisyonumuz minnet
tardır. Biz Yüksek Heyetinizin güveninden 
ve ilgisinden kuvvet alarak çalıştık. Bu güven 
ve ilgi çalışmamızın gerçek yol göstericisi oldu. 

Aziz arkadaşlarım, tarihimizin müstesna bir 
devresinde, bir dönüm noktasında buhmuj'oruz 
ve böyle bir elevrede görev almış oluyoruz. 
Tasarının tümü ürerinde söz almış' bulunan 
arkadaşların büyük çoğunluğunun belirttikleri 
gibi biz uzun bir hürriyet arayışının bugünkü 
temsilcileriyiz. Uzun bir zincirin hal kasıyız. Bu 
güne ulaşmamız, yüz yıllan kapsayan çapaları
nın eseri olmuştur. Bütün bu oluşun, bize ka
dar gelen meselelerini çözmek; istibdat şekilleri 
altında sov.suzlastırılmıvacak demokratik bir re-
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B : 37 4 .4 
jimi bütün teminatlariyle kurmak, yarınki ne-
sillerin hürriyet içinde yaşamalarını sağlamak, 
görevimizin ağırlığını ve ciddiyetini tenkil et
mektedir. Bu, ciddiyeti artırmaktadır ve bizleri, 
aynı gaye uğrunda mücadele etmiş bizden ev
velki nesillere bağlamaktadır. 

41 yıl önce, yine Nisan ayında, «salâhiyeti fev
kalâdeyi haiz» Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
kahramanlık havası içinde çalışmıştı. Biz de bu 
yapıcı ve Atatürkçü havayı teneffüs ederek ça
lışmaktayız. 27 Mayıs Hareketinin gerçek anla
mı ve değeri de böylece belirmektedir. Bu ha
reket bize, tarihî gelişmelerimizden kazandığımız 
tecrübelerle, millî, hayatımızdan edindiğimiz 
müşahedelerle, olaylara yeni bir şekilde bakmak 
imkânını vermektedir. 28 - 29 Nisanda aziz 
gençlerimizin sonsuz bir hürriyet aşkiyle giriş
miş oldukları hareketi devrenin en samimî bir 
olayı olarak kabul ediyoruz. 

Arkadaşlar, İstiklâl Savaşı millî hakların 
korunması ve alınması uğrunda girişilmiş bir 
harekettir. Türkiye Cumhuriyeti bu hareke
tin muvaffak ve devrimci bir eseri olmuştur. 
27 Mayıs Türklerin demokratik olgunluklarım 
ispat eden bir hareket olmuştur. Bağımsız, mil
lî bir vatan içinde, hürriyet içinde yaşamak 
istiyen Türk Milleti her çeşit istibdada karşı 
ihtilâl hakkını kullanmıştır. 27 Mayısta gör
düğümüz manzara budur. Bu gerçeği sezmiş 
olan Türk Ordusu demokratik bir şekilde is
tibdat idaresine son vermeyi bilmiştir. İşte ar
kadaşlar bugün bu safhadayız. 

Sayın arkadaşlarımızın konuşmaları sıra
sında belirtmiş oldukları gibi bir kuruluş dev
resindeyiz ve biz bu kuruluş devresinin işçileri
yiz. Huzurunuza getirilmiş olan, sizlere sun
muş olduğumuz tasarı tarihimizin müstesna bir 
devresinin eseri olmak üzere sizlere sunulmuş-

" tur. Ve ancak sizlerin tasvibiniz sayesinde bu 
kuvveti kazanacağına da inanmış bulunuyoruz. 

Müsaade buyurursanız İçtüzük hükümlerine 
göre, sunduğumuz tasarının tümü üzerinde ko- ; 

.nuşnıak istiyorıîz. Muhterem arkadaşlarımızın 
bu yönde belirttikleri fikirlere temas etmek 
istiyoruz. Maddeler Hakkında ileri sürülmüş 
olan özel fikirleri, komisyonumuz pek tabiîdir 
ki, bu maddeler konuşulurken cevaplandıra
cak ve görüşlerini bü kürsüden Yüksek Heyeti
nize duyuracaktır. 
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Evvelâ bir meseleden bahsetmek istyoruz. 

Bu da, tasarının tek muhalefet şerhi ile çıkmış 
olması, daha doğrusu tasarıda muhalefet şer
hine yer verilmemiş olması hususudur. Bâzı 
arkadaşlar bunun üzerinde durdular. Biz de 
bunun sebepleri üzerinde durmak fikrindeyiz. 
Evvelâ, komisyonumuzda çeşitli partilerden 
olan arkadaşlar, partisiz ve tarafsız arkadaşlar 
var. Fakat her şeyden evvel biz buraya Kuru
cu Meelis üyesi olarak geldik. Yeminimizde 
bir hukuk Devleti kurmak istediğimizi buradan 
memleket umumî efkârına ve bütün dünya 
umumî efkârına ilân ettik. Kaldı ki, böyle de 
olsa, yani komisyonda çeşitli parti mensubu ar
kadaşlar mevcudolmakla beraber, aramızda 
ideolojik ve doktrinal ayrılıklar yoktur. Hepi
miz Batı demokrasisi ilkelerine dayanan bir 
Türkiye Cumhuriyetinin devam ettirilmesi hu
susunda müttefiktik. Bu bakımdan Anayasa
nın genel prensipleri üzerinde ayrılıklar ol
madığı için anlaşmamız kolay olmuştur. 

İkinci bir nokta da odur ki arkadaşlar, Ana
yasaya konulacak hususlar yine müşterek ıs
tıraplarımızın mahsulü olmuştur. Yakın ma
zide birçok meseleler vardır ki, bunlar Türk 
demokrasisinin ıztırabı olmuştur. Bundan umu
mî efkârı açıklayıcı müesseseler ıztırap çek
miştir. Bunun için, müşterek dertlern gide
rilmesi bakımından, bu Anayasa üzerinde an
laşmamız gayet kolay olmuştur. Şunu da açık
lamak mecburiyetindeyim ki, bir Anayasa ni
hayet muayyen fikirlerin telifine'dayanan bir 
eserdir. Bu hususta anlatmamız zor olmadı. 
Biz, Yüksek Meclisinizde fikirlerimizi dağıtma
mak istedik. İstedik ki, müşterek fikirlerin 
mahsulü bir. eser huzurunuza gelsin ve siz bu 
müşterek eser üzerinde bize ışık tutunuz. Mil
letimiz bunu tasvibetsin ve böylece millî bir 
eser meydana çıksın. 

Aziz arkadaşlar, bunları ifade ettikten son
ra, tasarının tümü ile ilgili meseleleri üzerin
de durmak sırası geliyor. 

Dünyada halen yüz kadar Anayasa var. Sun
duğumuz tasarı, dünya anayasaları, bilhassa 
Batı demokrasisi anayasaları arasında, bâzı 
özelliklere sahiptir. Şöyleki; tasarı demokratik 
Cumhuriyetçi, üniter (tek hâkimiyetti basit dev
let) rejit, parlementer (yani yumuşak bir kuv
vetler ayrılığı sistemine dayanan), sosyal ve 
lâyik vasıflara sahiptir, Anayasaların. «?aym 
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B : 37 4. 
arkadaşlar, hepinizin malûmu olduğu üzere, asıl 
fonksiyonu siyasî iktidarın kuruluş ve işleyişini 
tesbit etmek vakıasından toplanır. Fakat şunu 
arz edeyim ki, Batı demokrasisini kabul etmiş 
memleketler Anayasaları, ülke ve bayrak fark
larına rağmen, büyük mikyasta aynı meseleleri 
çözmek zorundadırlar. Batı demokrasisinin ik
lim şartları, değişik tatbikat şekilleri ne olursa 
olsun, aynıdır. Bu şartlar mevcut olmazsa, Batı 
demokrasisi muhal olur. Bu şartlar ve esasların 
oddan, ateşten geçmiş oldukları, yani asırlık 
tecrübelere göğüs germiş olduklarını kabul etmek 
gerekir. Modern demokrasilerde, daha doğrusu 
demokrasinin bu çağında karşılaşılan meseleler 
aynı oldukları için, demokratik rejimi kabul 
eden Anayasalar hali ile birbirine benziyecektir. 
Birbirine benzedikleri için de birbirlerinden dev
şirme ve birbirlerinin kopyası olarak kabul edi
lemezler? Şimdi Türkiye de, Batı demokrasi dün
yasında, Batı demokrasisi prensiplerine daya
nan biı Anayasa vücuda getirmek istediği için 
pek-tabiî olarak, Batı demokrasisini ifade eden 
Anayasaların bir çoğu ile müşterek hükümlere 
sahibolabilir. Bu bakımdan, Türkiye'nin Ana
yasasını, diğer anayasalara bağhyan sebepler, 
sırf Batı demokrasisine bağlı oluşumuzun, dâhil 
oluşumuzun tabiî bir sonucu sayılmalıdır. 

Böyle bir anayasanın millî şahsiyetimize ve 
millî hüviyetimize uygun olup olmadığı pek sa
yın arkadaşlarımız tarafından umumî konuşma
larında belirtilmiştir. Acaba bu Anayasa millî 
şahsiyet ve hüviyetimize uygun mudur? Bu hu
susu açıklamak fırsatını vermiş oldukları için 
sayın arkadaşlarımıza teşekkür ederiz-. 

(Mesele şudur : Eğer tarihimizde, bütün en
gellemelere rağmen, demokratik bir gelişme 
mevcut ise ve bunun tarihi uzun bir devreye 
kadar gidiyorsa, demokratik gelişme Türk millî 
hayatının özelliklerinden sayılabilir. Ve Türk 
millî hayatına asla yabancı değildir. Kısaca 'bu
nu gözden geçirmek imkânını burada bulabiliriz. 
Mercekten Millî hayatımızın özellikleri nelerdir? 
Hep bildiğimiz gibi Türkler iki asırdır Batı'nm 
demokratik çabalarına katılmışlardır. Batı me
deniyeti ve Batı demokrasisi bayatına 'katılma
ya, hayat ıb'izi zorlamıştır. Bu bizim için çok 
zk>r olmuştur. Çok defa bu hayatın içine girme
miz büyük manialarla karşılaşmuştır. İmpara
torluk-bünyesi içinde, daha doğrusu Osmanlı 
Tahtının 'haiz olduğu yetkiler karşısında, fren-
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leyi d, zorlayıcı ve beşerî bir amekanizıma kur
mak gayet zor ve yüzyılların işi olmuştur. Bu
na rağmen iktidarı durdurucu teşelblbüslere 
geçmişiz ve muvaffak da olmuşuzdur. B\ı mu
vaffakiyetin başlangıcı nereden başlar? Bu 
pelk tabiî olarak tarihçilerimizin üzerinde tar
tıştıkları bir noktadır. Genel olarak, Meşruti
yet hareketlerinde böyle bir ımahiyet görürüz. 
Osmanlı Sultanının yetkilerinde Ibir ortaklaş
ma ve ortaklaşanın da halk unsura oluşu bu 
hareketlerin özelliğidir. Böylece Meşrûtiyetten 
'bu yana frensiz iktidar telâkkisi yavaş yavaş 
kayiboluyor, iktidarın halka aidolduğu fikri 
yerleşmeye /başlıyor ve 1920 de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin kuruluşu, sadece 
millî hâkimiyet prensibine dayanan bir Devlet 

" teşkili 'baüomından fevkalâde önömli bir adım 
olıyor ve fbu Devlet kuruluyor. Burada, arfka-
daşlariımızm isabetle belittiikleri gibi, böyle bir 
Devletin kuruluşu acaiba dieamolkrasinin hangi 
şekline göre olacaktı1? Bu şekil, elbette ki bu 
demokrasi Batı t)em!okrasisidir. O zamanki Do
ğu'nun Ibütün ^baskılarına rağmen, Türkler ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Batı 
devletleriyle mücadele ederek Batı Demokrasi
sini benimsemiştir. Anadolu'nun ortasında, bu 
şehirde toplanmış ibir avuç kahramanın kararı 
bu î'dd. Böylece Atatürk Devriminin ilk devresi 
'başlamış ve Türkiye'nin gerici fikirlerden 'arın
mış, medenî 'bir seviyeye' ulaşma gayretinin 
ifadesi olmuştur. İMnci Dünya Savaşındanson-
ra demokratik siyasî 'hayatın tam olarak ku
rulması giibi ıbir teşdbbülâe geçildi ve muvaffak 
da olundu. Türkiye, dünya tarihinde ilk defa 
olarak bir iç oluşla, kendi şartlarının mahsulü 
olarak, tek 'part i l i rejimden çok partili rejime 
geçme örneğini verdi. Umumî efkâr ve çok 
parti rejiminin bütün bu yerleşme ve gelişime-
si içinde, 1950 s'enesinde demokratik 'biı* şe
kilde bir iktidar değişimi olayı ile karşılaşıldı. 
Fakat iktidarın halkın temsiline dayanmasına 
karşılık, yeter derecede kuvvetli ve organize 
kontrol ımüesse'selerinden mahrum olunduğu ve 
Anayasa mekanizmasında birtakım boşluklar 
bulunduğu için fikrî seviyede yoksun idareci
ler fiilî Ibir tek parti rejimini kurmak yoluna 
gitmişlerdir. Büyük millî mesele 'burada orta
ya çıkmıştır: Tutulm iki yüzyılı aşan gelişme-
m'ze aykırı 'olduğu için, uyanık ıbir umumî ef
kâr bu rejimi tasfiye etJmiştir. Çarşamba 27 
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.Mayısa katlar birbirini takilbeden şiddetli sar
sıntılar Ibu olayın ifadesi olmuş, 27 Mayısta »da. 
bir asıl (direniş gerçe!k ye hukukî anlamına ka
vuşmuş1 tur. 

Bu da .gösterir 'ki, 'demokratik düzen Türk 
nıjillî hayatının tarihî gelişmesinin taibiî' mab-
sulüdür ve ımillî /bîr 'hayat taral olmuştur. Türk 
millî 'hayatının ihâ'kim vasfı haline gelmiştir. 

Türkiye'de de demokratik düzen ancak umumî 
efkâra dayanmak suretiyle gerçekleşebilir. 'Bu
nun dışındaki telâMuler memlefeeltihıizin sosyal 
siyasî geleneğine uygun değildir. Bu imillî mah
sulü saJh'te'leştirmeye, soysuzlaştırmaya matuf 
bütün teşebbüsler hüsrana uğramaya mahkûm
dur. Bu tasarıda Batı demokrasinin çağımızda 
varmış olduğu sonuçlara rashyorsak bunların da 
şeklî bir iktibas sayılamayacağı kanaatindeyiz. 
Dün bir arkadaşımızın bu kürsüden ifade ettiği 
gibi bütün dünya anayasaları, müşterek kaynak
ları da dâhil olmak üzere gözden geçirildiği gibi, 
o .anayasalarda rastlanmıyacak - maddelerin- de 
bu tasarıda yer aldığı-görülür. Bu Anayasanın 
bir ithal malı olup olmadığı hakkında konuşan 
cok sayın arkadaşlarımızın hassasiyetlerini takdir 
ediyoruz. Fakat biz bu Anayasanın demokratik 
tarihî gelişmelerimize uygun olduğıı ve ınunhası-
rau millî ihtiyaçlarımızın ifadesi olan, başka Ana
yasalarda bulunmıyan hükümleri ve maddeleri 
ihtiva ettiği kanaatindeyiz. Yüksek Meclis hassa
siyeti ile bizi aydınlatabilir. 

Sayın arkadaşlarım, bâzı prensip meseleleri 
üzerinde durmama izin vermenizi rica edeceğim. 
Evvelâ, bâzı umdelerin ve tariflerinin tasarıda 
yer almadığı arkadaşlarımız tarafından ileri sü
rüldü. Gerdekten biz çalışmalarımızda bâzı pren
siplerin İcatta umdelerin tasarıda tarifi cihetine 
gitmedik, • Bâzılarını da millî ve • siyasî hayatı
mızda vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğümüz 
ve tabiî saydığımız için burada göstermedik. Bun
ları bütün Anayasa metnine yaydık. 

Arkadaşlarımızın bâzıları tasarının 2 nci mad
desinden hareket ederek çeşitli umdeler üzerinde 
durdular. Her şeyden evvel Milliyetçilik umdesi
nin niçin kullanılmadığı üzerinde beyanda bulun
dular. Eğer arkadaşlarımızın milliyetçilikten kas
tettikleri ırk, dil, din gibi ayrılıklar gözetilmek
sizin hür bir vatan üzerinde tarih ve kültür bir
liğine dayanarak milletler ailesinin eşit bir uzvu 
olarak yaşamâksa, hu maksat tasarmın ruhunda 
ve lafzında bütün endişeleri bertaraf edecek şe-
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kilde sağlanmıştır. Millî hâkimiyete aidolan 4 
ncü madde doğrudan doğruya milletin hâkim ol
duğunu ve bu hâkimiyeti milletten gayrı hiçbir 
uzvun kullanamayacağı, kullandığı takdirde böyle 
bir hareketin katiyen meşru olmıyacağını ifade 
etmektedir. 

Üçüncü madde; Türkiye'nin millî ve kültürel 
birliğini ve bütünlüğünü ifade ediyor. Biz bu 
madenin Türk bütünlüğünü ortadan kaldırmaya 
veya parçalamaya matuf birtakım iddiaları ve ce
reyanları önlemeyi istihdaf ettiğini, ırkçılık, tu-
rancılık meselelerinin bu madde ~ ile reddedilmiş 
olduğunu, bu gibi görüş ve hareketlerin Türkiye'
nin tabiî gelişmesine tamamen aykırı bulunduğu
nu belirtmiş bulunuyoruz. Federal bir Devlet 
şekli de bu madde ile reddedilmiş oluyor. Millî 
hâkimiyet telâkkisinden hareket ettiğimiz için 
millet bütünlüğü esasını da kabtıl etmiş oluyo
ruz. Asıl milliyetçilik bu gerçeklerle ifadesini 
bulmuştur. Bununla beraber yine karar Yüksek 
Meclisin izindir. Arzu buyurursanız burada siz
lere emrettiğiniz şekilde mâruzâtta bulunabilirim; 
yine kabul buyurusanız bu maddelerin müzakere
si sırasında bunlar üzerinde de uzun uzun konuş
mamız mümkündür. 

İkinci mesele devrimcilik meselesidir. Şunu 
da ifade etmek isteriz ki, milliyetçilik ve devrim
cilik gibi umdelerin konmaması, takibettiğimiz 
sistemin bir icabıdır. Devrimcilik genel gerekçe
mizde belirtildiği gibi bir zihniyet olarak bütün 
Anayasa tasarısında yer almış bulunmaktadır. 
Biz devrimci bir Anayasa tasarısı yaptığımıza ka-
aniiz. Eğer biz devrimcilik esaslarını koymamak 
gibi bir kasda s^hibolsaydık, kendi kendimizi in
kâr etmiş olurduk. Böyle bir durum asla mev
zu uba'his değildir. Devrim kanunlarının korun
ması ile ilgili birinci ek madde doğrudan doğru
ya devrimciliğin nasıl bir yer tuttuğunu, onu na
sıl bir zihniyetle savunduğumuzu , açıkça göster-
inektedir. Bir arkadaşımız, hassasiyetinin ulvî 
bir neticesi olarak Atatürk'ün sesi bu tasarıda 
kısılmıştır dedi. Arkadaşlar, ben bu topraklar 
üzerinde ve bütün komisyonca müttefik olarak 
söylemek mecburiyetindeyim ki, Atatürk'ün se
sini kısacak hiçbir kuvvet tasavvur etmiyoruz. 
(Alkışlar) Nasıl olur da'bir ihtilâl içinde çalışan 
insanlar devrimci olamaz ve devrimci olan bir 
Meclis de Atatürk'çü olamaz, bu kabili tasavvur 
değildir. 
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Fakat biraz evvel söylediğim gibi bu ulvî 

bir hassasiyet ifadesidir.- Gene karar Yüksek 
Meelisinizind.ii'. 

Laiklik meselesine. gelince; biz lâiklik 
prensibini Tüı!k devriminin koruyucu prensip
lerinin en önemlisi ve dem'ofcratik bir zaruret . 
saymışızdır. İkinci maddemizde bu prensibe 
yer verdik. Ve bunda kesin bir davranışa sa 
hibolmayı da uygun bulduk. Lâiklik bizim 
millî geleneklerimize göre incelenmiştir. Lâik
lik 'her şeyden evvel Devlet idaresini, din mü
essesesinin taassubunun sultasından kurtar
maktır. Bu sebeple (biz lâikliği, her şeyden ev
vel biraz önce arz ettiğim gibi, Devletin hura
feler karşısında cephe almasını sağlamaik ve 
hurafelere dayanan çevrelerin sosyal ve siyasî 
hayatımızı vesayet altına almalarını önlemek 
anlamında kabul ej^tlk. "Bu devrimci bir yoldur. 
Ve Türk devriminin çizdiği bu yolu takibet-
meriin ıhayatî (bir 'değeri ve önemi ve tarihî se
bepleri vardır. Bu bakımdan sosyal hayatimizi 
beşerî esaslara göre düzenlemekle görevli olan 
Devlete bir görev yükledik ve kontrol hakkı 
tanıdık. Tasarının 19 ucu maddesindeki hü
kümler bıı görüşün (mahsulüdür. Ek 1 nci mad
demizde de lâikliğin devrimci bir esas olarak 
korunması gayesini güttük. 

Arkadaşlarımız, genel .olarak tasarıdaki ege-
'menlik, hâkimiyet ve siyasî iktidar ayırımını 
tasvibettiklerini burada ifade buyurdular. Ka
naatimizce bu millî bir gerçeğin ifadesidir. 
Kendisine karşı ihtilâl hakkı kullanılmış olan 
eski iktidar,. daima bu ayırımı gözden uzak 
bulundurmuş ve bir çoğunluğun her şeye kadir 
olduğunu iddia edecek kadar Anayasa sistemi
ni ifsadedebilmiştir. Bu bakımdan, modern 
prensiplere dayanarak,biz diyoruz ki, bundan 
sonra, millî hâkimiyet ile Hükümet organları
nın kullandıkları siyasî iktidar aynı şey de
ğildir. i ler ikisi de aynı kaynaktan doğmak
la beraber siyasî iktidarlarla millî hâkimiyet 
arasından şümul bakımından, şartlar bakı
mından ve birçok hususlar bakımından farklar 
mevcuttur. 

Arkadaşlarımız devletin yapısı konusunda, 
hususiyle yasama yetkisi ve icra organı üze
rinde dunmuşlardır. Bilhassa yasama plânında, 
Cumhuriyet Meclisi adı ile tasanda yer almış 
olan İkinci Meclis üzerinde durdular. Arkadaş
lar, hepinizin malûmudur ki, Cumhuriyet reji-
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mi boyunca iki meclis sistemi bu tasarı ile ilk 
defa kabul edilecektir. Bununla beraber yakın 
tarihimizde böyle bir sistem mevcuttu. Fakat 
i'ou sistem muvaffak bir imtihandan geçmiş sa
yılamaz. Zaten o zamanın ikinci meclisi seçime 
istinadetraiyordu, mansup bir organ olarak 
ortaya çıkmıştı. Biz biı sistemi niçin bir yenilik 
olarak kabul ettik? Her şeyden evvel umusî ef
kârın benimsediği bir mesele olduğunu nazara 
aldık. Hattâ bir arkadaşımız bu Anayasayı mil
let yazmıştır dediği zaman umumî efkârın üze
rinde durduğu meseleleri belirtmek istemiştir. 
Biz böyle bir ihtiyacın umumî efkârda belirdiğini 
ve Türk Anayasa sistemi içinde faydalı bir rol 
oynıyaeağı noktasından hareket ettik. Bu, siyasî 
iktidarın. Meclis plânında vâki olabilecek inhiraf
larını durdıırucu, bu yönden faydalı bir orıgân ola
rak ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda bu kanun
ların tekâmülünde daha büyük fayda sağlıyacak 
bir organdır, böyle bir ihtiyacın mahsulüdür. 
Parlmentcr sistem kabul edildiğine mutedil kuv
vetler ayrımı kabul edildiğine göre ikinci Meclise 
böyle bir sistem içinde gerçek yerinin verilmesi 
lüzumu duyulmuştur. Gerçekten dünyada 'bireok 
devletlerin, hemen hemen dünya Anayasaları
nın yarısından fazlasında ikinci Meclis kabul 
edilmektedir. Fakat İkinci Meclisin hepinizin 
malûmu olduğu üzere en müessir, büyük ve kü
çük devletler arasında muvazene unsuru olmaları 
bakımından en fazla gerçeklere cevap verdiği 
sistem federal devletlerdir. Tek hâkimiyetti basit 
devlet şeklinde, (üııiter şekle) geçildiği zaman, 
o zaman görüyoruz ki, bu meclisler birinci Mec
lisle ayın ve eşit yetkilere sahibolnmyorlar. Bir
az evvel işaret ettiğim gibi danya üzerinde 
elliyi aşan Anayasa, ikinci Meclisis kabul etmiş
tir. Fakat fonksiyonları, yetkileri birinci 'Mec
lislere nazaran çok daha dundur, hattâ büyük 
bir kısmı da ist işar îdiir. Şu halde biz, dünyanın 
en yetkisiz meclisini değil, sistemin icaplarına 
uyan bir organın kuruluşunu düzenlenmeye ça
lıştık. 

Bir arkadaşımız ikinci Meclisin korparatif 
bir seçimle teşekkül etmesinde fayda gördük 
dediler. Korporatif sistem demokratik ihtiyaç
lara tam mânasiyle cevap veren bir sistem olarak 
gözükmemektedir. Bir kere yer yüzünde iki 
meclisli 'korporatif sistemin kabul edildiği mem
leketler bugün yalnız Portekiz ve Yugoslavya'
dır. Bu husus hakkında maddelerin müzakere-
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sinde ayrıca mâruzâtta bulunacağız. Fakat mem
leketimizde korporatif sistemin vücut bulması 
için gerekli organizasyonun yapılması fevkal
âde zordur. Sonra, halkoyu ile gelmiş bir idare 
karşısında onu, f renliyecek, ona cevap verecek 
diğer bir organın halkoyu ile gelmemesi bir 
tezat teşkil edecektir. 

îcra yetkisi bakımından arkadaşlarımız bil
hassa Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinde fikirle
rini teksif etmişlerdir. Gene konuşmaları arasın
da Cumhurbaşkanının dışardan, Meclis dışından 
ve halk tarafından seçilmesi meselesi üzerinde 
durmuşlardır. Cumhurbaşkanının Meclis: dı
şından seçilmesi keyfiyetini biz kabule şayan 
bulmadık. Bunun muhtelif sebepleri vardır. Her 
şeyden evvel halkoyu ile Cumhurbaşkanlığı seçimi, 
yapılırsa o zaman Anayasada kabul ettiğimiz siste
mi baştan değiştirmek lâzımdır. Prezidansiyel 
sisteme, yani Başbakan Hükümeti sistemine git
memiz gerekir. Başbakanlık sisteminde icra orga
nı fevkalâde kuvvetlidir. Hattâ Amerika'da Baş
kan bir çar yetkisine saihilbolduğu söylenir. Biz 
komisyon olarak bundan memleketimiz için tehli
ke gördük, icranın fazla kuvvetlendirilmesi şahsi-
leşmesine yol açabilir diye düşündük ve Türkiye'-

. nin bugünkü realitelerine uygun bulmadık. Onun 
için Cumhurbaşkanına sadece ve bir parlmanter 
hükümet mekanizması içinde yer verdik. Cum
hurbaşkanının meclisler dışından seçildiği tak
dirde tarafsızlığını temin etmek mümkün olabile
cektir denildi. Fakat arkadaşlar, nihayet seçim
ler olacak, partiler kendi cephelerini kuracaklar
dır. Böyle olunca, partilerin tesirinden kaçmak 
düşünülüyor ve partilerin tesiri tarafsızlığa engel 
görülüyorsa, Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesiyle bu hususu sağlamak imkânsızdır. Ge
ne de partilerarası şiddetli çarpışmalar olacak, 
sonunda parti adaylarına veya partiler tarafından 
desteklenen adaya oy verilecektir. Sırası .gelince 
maddeler üzerinde konuşmaya başladığımız za
man emrettiğiniz şekilde mâruzâtta bulunacağız. 

Arkadaşlardan bâzıları siyasî partilerin Ana
yasa tasarısında yer alış şeklini muvafık gördü-
ler. Bu, bizim uzun z'aıman çektiğimiz bir ıztıra-
bm mahsulü olarak Anayasaya girmiştir. Anaya
sada siyasî partiler demokratik siyasî hayat telâk
kisi ve kadrosu içinde, bu hayatın bir uzvu olarak 
yer alınışlardır... Bu. arada partilerin sendikalar. 
gibi iç işleyişlerinde demokratik olmaları keyfi
yeti mevzuuhaıhsedildi. Biz sevk ettiğimiz bir nıad 
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ı de ile bu dileği yerine getirdik, sanıyorum. Bti 
I madde parti gruplarının faaliyetine de şâmil ola-
I çaktır. Müsaade ederseniz şimdi de hürriyetler 
I meselesine temas edelim. Tasanda •gördüğünüz 
I gibi hürriyetleri üç kısımda mütalâa ettik. Ferdî 
I halklar, sosyal ve iktisadî halklar ve siyasî haklar/ 

Tasarı haklar ve hürriyetler alanında teminatlı 
I bir sistem kurmuştur. Bu tasarıyı kabul buyur-
I duğunuz takdirde en teminatlı Anayasamız ola-
ı çaktır. Tarihimizde dördüncü yazılı Anayasa ola-
I rak yer alacak bu Anayasada mevcudolan temi-
I n atlar sistemi diğer Anayasalarımızın hiçbirisinde 
I mevcut değildir; 

I Biz hürriyetleri romantik veya metafizik kay-
I Haklardan doğmuş farz etmiyoruz. Biz hürriyet-
I 4 eri ferdin, akıl ve iradesinin rehberliğine daya-
I narak, kendi kaderini -kendisi çizmesi yolu alarak 

kabul ediyoruz. Hürriyetleri,** insanların fizikî 
manevî istiklâlini, meslekî faaliyet ve gelişmele-

I rini sağlıyan, memleketin âmme hayatına iştirak 
imkânı veren hukukî vasıtalar olarak kabul edi
yoruz. Hürriyetin meveudolduğu her yerde bir 

I emniyetin, bir garantinin var olduğunu kabul edi-
I yoruz. 
I Bu baikımdan hürriyet telâkkimiz de, insan-
I ların şeref ve haysiyetlerini koruyacak ve fert

leri kendi kü^ük dünyalarında serbest bırakacak 
I bir sistemin kurulmasını gerektirir. Teni siyasî 
I iktidar ferdin küçük dünyasına karışamıyacak-
I tır, müdahale edemiyeeektir. Anayasa sistemlerin-
I de hürriyetin iktidar tarafından sınırlanmaması 
I hürriyetsizliğin ifadesidir. Hürriyetlerin düzen-
I lenmemesi de hürriyetsizlik doğurabilir. Komis-
I yon bu kısımda dünyanın en çetin meselelerinden 
I biri ile karşılaşmıştır. O da hürriyetlerin düzen-
I lenmesi olmuştur. Getirdiğimiz düzenlemenin 
I tatminkâr olduğu kanaatindeyiz. 

I Kvvelâ kanun koyucuyu hürriyetlerin özellik -
I 1 erin e göre sınırladık. Ondan sonra hukukî kai-
J deleri hiyerarşisi prensibini, kısaca Anayasanın 
I üstünlüğü esasını kabul ettik. Daha sonra, parl-
I manter sisteme kuvveti kuvvetle frenlemek yolu-
I na gittik ki, bu da, klâsik bir hürriyet teminatı 
I olarak sayılır ve tarihî bir gelişmenin mahsulü -
I dür. Bu tasarıda hürriyetlere az yer verilmiş, 
I kalkınma meselelerine daha çok yer verilmiştir, 
I denildi. Demokrasinin hürriyetçi yollarla daha 
I fazla hürriyet elde etmek olduğu telâkkisine da-
j yanan sistem ve dayandığı esbabı mucibe gözden 
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geçirilirse her halde fikrimizde isaibet olduğu ka- I 
bul edilecektir. 

Son olarak üzerinde • daimî olarak durulan 
sosyal ve iktisadî haklar konusu, çalışma ve sos
yal adalet meselelerine temas etmek istiyoruz. 
Ferdî hakların aksine iktisadî, sosyal haklar ala
nında siyasî iktidarı bir şey yapmaya davet ede-
r iz . : • 

Siyasî iktidar, iktisadî bayatı , sosyal ha- ! 
yatı düzenlemek yoluna gider. İşte sosyal dev
let telâkkimiz bu şekilde meydana çıkıyor. 
Sosyal devlet anlaımı, 20 nei yüz yılm demok
ratik devletidir. Yani siyasî olan demokrasi-
nin sosyal ve ekonomik ödevlerle teçhiz edili
şidir. 1944 senesinde bir liberal olan Lord 
Beveridge İngiltere'de ımuihafazakâr bir hü
kümet tarafından sosyal ıslahat incelemele
riyle görevlendirilmişti. Lord Beveridge yaz
mış olduğu raporda ve eserinde sosyal manza-
zarayı şu şekilde tesbit ettiğini açıklamıştır": 
İnsanlar, dört canavarın, dört devin tehdidi 
altınddaır. Birincisi sefalet, ikincisi işsizlik, 
üçüncüsü cehalet ve dördüncüsü de hastalık
tır. Zamanımızın demokrasisinde, insanlar bu 
devlerle karşıkarşıyadır. Zamanımızın dev
letleri insanları bu tehlikeler karşısında yalnız 
bırakmaz arkadaşlar ve onları yalnız bırak
mak hakkına da sahip değildir. Onları bu 
devlerin pençesinden korumak zorundadır. 
Bunun için gerekli bütün sosyal ıslahat yapıl
malıdır. Sosyal adaleti biz bu anlamda aldık. 
Ve devletin sosyal bir devlet olmasını bunun 
için istedik. Biz, bunu böyle anladığımız gibi, 
Batı âleminde meselâ Alman ve İtalyan ana
yasaları da bunu böyle kafbul etmişlerdir. On
lar da bu ilkelere dayanıyor. Esas aynıdır. 
Nihayet De Grâulle Anayasasından bahsedildi. 
Bir arkadaşımız 1946 da referanduma arz edi
len ve reddedilen Anayasada" bu terim vardı, 
dedi. Fakat bu henüz Ibir tasarıydı. Aynı ta
rihte kabul edilen Anayasada yine sosyal vasfı 
açıkça belirtilmiştir. Doğrudur, sosyal devlet 
terimi, İtalya'da olduğu gibi, birtakım çatışma 
sol, sağ çatışmalarının partilerarası çatışmala
rın bir mahsulü olarak bizim Anayasa tasarımı
za girmedi. Gerçi sosyal devlet, komünist ve 
kolektivist iktisat sistemlerini kapsıyabilir, 
Biz böyle bir tutuma saıhip değiliz. Sosyal dev
let teriminde komünist anlamını kabul etmiyo
ruz. Sosyal devlet teriminde yirminci yüz yılın-
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I demokratik devletiniV iktisadî, sosyal ödevlerle 

teçhiz edilmiş, insan haklarına riayetkar, de
mokratik bir devlet şeklini anıyoruz. Anladığı
mız sadece budur. Batı demokrasisinden başka 
bir şey değildir. Yirminci yüz yılda Batı demok
rasisinin yürüdüğü yol bundan başka bir yol 
değildir. Arkadaşlarımız bu hususta çeşitli be
yanda bulundular1. Dün de söz konusu edildiği 
gibi komisyonunuz sizden bir parçadır. Hiçibir 
suretle sizin olmıyan bir fikri, bu memlekete 
aidolmıyan bir fikri millî tarihimize ve geliş
melerimize yabancı olan fikirleri katiyen savu
nacak ve bu çeşit fikirlere sahibolaeak bir he
yet değildir. Arkadaşlar, devletin kaderi üze
rine samimiyetle eğildiğimiz bir Mecliste sanı
rız ki, bu gibi ithamlar gayemizle tezad teşkil 
eder. 

Arkadaşlar, sosyal devletin bizim için bir 
özelliği daıha var. Bizim devlerimiz fazla. Tasa
rının tümü üzerinde konuşan sayın arkadaşla
rın, hattâ bir arkadaşımızın sözlerini gayet açık 
olarak hatırlıyoruz. Aynen şu şekilde söylü
yordu. «Artık gerçekler devri başlamalıdır.» 
Arkadaşımız, Türkiye'nin millî ceyherindeki 
hayatiyete rağmen sosyal hastalıklara müptelâ 
olduğunu belirtiyordu. 

Arkadaşlar, Lord Beveridge'in İngiliz vatan
daşları için:-|aymış olduğu devleri Türkiye için 
bugün daha' büyümüş olarak görüyoruz. Türk 
vatandaşı daha ağır tehlikelerle karşıkarşıya 
bulunmaktadır. Türk vatandaşının yeraltında 
oturmaması, eğitime kavuşması, geri kuvvetle
rin baskısından kurtulması gerekir. Bu sosyal 
ve iktisadî bir (kalkınmadır. Tasarıda biz bunu 
devlete bir ödev olarak tanıdık. Bu kalkınmayı 
plânlıyaeak ve yapacak. 

Böylece, Devlet, siyasî iktidar bir taraftan 
fert hak ve hürriyetlerine saygı gösterecek, 
bir taraftan da hürriyet ve haysiyetlerine say
gı gösterdiği insanları sefaletle, cehaletle, aç
lık ve hastalıkla karşıkarşıya bırakmıyaçak 
ve koruyacak. 20 nci yüz yılın gerektirdiği me
deni seviyeye yükselebilmek için Devletin bizde 
de aktif rol oynamasını bunun için istedik. Bu 

I bir sentezdir. Hürriyetle kalkınma şartları be
raberce ahenkli bir karışım meydana getirecek
tir. Bu ahenk teessüs edince hürriyet mi az, kal-

I kınmaeılıkrnı çok tartışması da kendiliğinden 
I çözülecektir. Fakat bu sentez yapılmalıdır. Tür-
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kîye hürriyet içinde kafkınmayı gerçekleştire
rek yirminci yüz yılda yolunu tâyin edecektir. 
Biz bil alanda maddeler sevk ettik. Böylece bir 
tara t t ın demokrasi bir taraftan hürriyetçi yol
lardan aşla vaz geçmiyerek kalkınma prensibini 
ele aldık. Şimdi bu sosyal Devlet içinde özel te
şebbüsün yeri ne olabilir Hiçbir madde sevk et
meseydik özel teşebbüs gene yerini alacaktı. De

rim okratik bir sistem özel teşebbüsü haliyle kabul 
eder. 0zel teşebbüse kâfi derecede yer verilmiş
tir. Biz Anayasayı bir parti programı olarak 
kabul etmiyoruz. Anayasa bir parti programı 
değildir. Şu veya bu iktisadî görüşü empoze et-
miyen'bir kadrodur. Anayasa öyle bir kadro ki, 
komünizm ve faşizme saplanmamak, irticaa git
me. nelfj Türk bütünlüğünü parçalamamak şartı 
ile her türlü fikirler serbestçe ileri sürülebilir. 
Bu fikirler tesir sahası bulabilirler, bunlara da
yan-it-müesseseler kurulabilir, öyle ki bu tasan 
içinde-bir Devletçi de bir liberal de, halk, oyu 
ile Kendilerini iş başına getirdiği takdirde prog
ram iarnıı uygulamak imkânlarını- bulacak
lardır./ Sosyal hakları ve reformları Devlet 
vasıtaları ile gerçekleştirmek istiyen partiler ve
ya istemiyen partiler bulunabilir. Zamanımızda 
De-'let bu'sahaya yardım etmekte ve Devlet bu 
sahada ödevli kılınmaktadır. O kadar ki, böy
le bir tutumun partiler üstü bir mesele olduğu 
artık bütün dünya memleketlerinde görülmek
tedir. İngiltere'de Muhafazakâr Parti pekâlâ 
sosyal programı savunmuştur. Aynı şekilde ka
pitalist bir iktisat örmeğini vermiş bulunan Ame
rika, birçok sosyal hakları bugün vatandaşları
na tanımış bulunmaktadır. Bu arada meselâ sos
yal güvenlik alanında bu ihtiyaç özel sigortacı
lıkla sağlanmaktadır. Ama bunun yanında 
Devlet özel teşebbüsün yapmadığı şeyleri yap
maktadır, Daha doğrusu onu desteklemekte ve 
aynı zamanda bu sigortaları çeşitlendirmekte
dir. ••;. • 

Tasarmi'n tümüne müteallik olmak üzere üze
rinde durulan noktalar şimdilik bunlardır. Şu 
gerdeği, bil hassa belirtmek isterim. Nasıl ki, bun
dan-" 41 yıl önce bir Müdafaayı Hukuk hareketiy
le Türkiye Büyük Millet Meclisi hür, millî, ba
ğımsız demokratik bir Türkiye kurmıışsa, bu
gün bu Yüksek Meclis de, o Meclis gibi «salâhi
yeti fevkalâdeyi haiz» olarak bu memleketin 
hümyeffiıe, milliyetine, bağımsızlığına her za-

..man riayet eden, fakat aynı zamanda onu yır-
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nıiııci yüz yılın demokrasi nimetleriyle teçhiz 
eden yolda yürüyecektir. Ve Büyük Atatürk'ün 
deyimi ile mesut vernuvaffak ye muzaffer Tür
kiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. 

; (Şiddetli alkışlar) 

; BAŞKAN — Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. 
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — Aziz 

ve muhterem arkadaşlarım; Anayasa, tasansı-
nm genel görüşmelerinde birçok arkadaşlarımız 
tasarının sistemini ve dilini övdüler. Beş arka-

• ı 

daşımız tasarının dilini tenkid ett i ; iki arkada
şımız da sistematik üzerinde bâzı küçük ten
kidi erde bulundu. İşte huzurunuza bunları ce
vaplandırmak için gelmiş bulunuyorum. Konuş-

. mam, konu itibariyle, siyasî olmıyacak, tabiî ve 
zarurî olarak, akademik kadro' içinde kalacak
tır. Bunu peşinen arz ediyorum. Hoca çıktı, bir 
konferans mahiyetinde .konuştu gibi bir intiba 
hâsıl olmasın. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, bir kanun 
yapılırken redaksiyon işi,, bir alandaki hukuk, 
kurallarının sisteme bağlanması, tertibe konma
sı ve kanunun tüm halinde meydana getirilme
si demektir. Anayasa Komisyonu Redaksiyon 
Komitesi komisyonun verdiği malzeme ile, son 
hafta içinde geceli gündüzlü çalışarak bu işi 
yaptı. Âdeta çeşitli eczaların, ayrı ayrı ve cin
sine göre ambalajını yapan, etiketini koyan ve 
sonra bunlarla vitrini düzenliyen bir adamın 
yapmış olduğu şeyi yaptı ve bu vitrini Anayasa 
Komisyonuna beğendirdi. Şimdi burada yapaca
ğımız izahlarla, bunu siz muhterem arkadaşları
mıza da beğendirmek istiyoruz. 

Biliyorsunuz ki, bu çalışmalar sırasında bir 
de kurban verdik, sınıf arkadaşını ve otuz altı 
senelik yakın arkadaşım, değerli hukukçu, te
miz yürekli jyi insan Cafer Tüzel, redaksiyonun 
bittiği gece hayata gözlerini yumdu. Kendisini 
hürmet, minnet ve rahmetle huzurunuzda an
mayı hem komisyon adına hem kendi adıma bir 
brirç biliyorum. Sayın Celâl Sait Sirenin de bu
lunduğu Redaksiyon Komitesinin Çalışmalarına 
Nurettin Ardrçoğîu ve Emin Paksüt arkadaşla
rımız da kendiliklerinden katıldılar ve büyük 
yardımlarda bulundular Meydana gelen tasarı 
tekrar Anayasa Komisyonundan" geçerek son 
sek||ni aldı. Böylece elbirliğiyle hazırladığımız 
tasarıyı şimdi onu beğenmemiş olanlara da be
ğendirmeye çalışacağız. İstiyoruz' ki, Anayasa 
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tasarısı, özü bakımından olduğu kadar sistema
tiği ve dili bakımından da muhterem heyetini
zin malı olsun! -

Muhterem arkadaşlarım ; tasarı hakkında söz 
almış bulunan kırk küsur arkadaştan beşinin 
tasarııün dili üzerinde yaptığı t^nkidleri şöyle 
özetüyebiliriz : . • - „ 

Sayın bir arkadaşımız : «Dil bakımından if
rata kaçılmıştır. Henüz, halk diline geçmemiş, 
oturmamış kelimeler' Anayasada kullanılmıştır»' 
d edile)'. 

Sayın bir üye de : «Dil bakımın d an yapılan 
yenilikler yerindedir; ancak bir kısım kelimeler 
bana menus gelmedi. Fazla ileri gidilmiş. Bâzı 
kelimeleri anlamak için lûgata bakmaya mecbur 
oldum. Tasarı dil uzmanları ile yeniden gözden 
geçirilmelidir»' dedi. 

Başka bir arkadaşımıza göre -. «Dilimize 
yerleşmemiş olan ve yerleşmesine de imkân olmı-
yan kelimeler kullanılmış! Meselâ (özerk) kelime
sin] kimse bilmez; fakat (.muhtar) kelimesini her
kes'bilir. 

Muhterem bh- arkadaşımız da şöyle dediler: 
«Esefle müşahede ediyoruz ki, komisyon, dil keş
mekeşinden kendini kımaramamıştır. Tasarıda 
dil ve terim vahdeti yoktur. Şark |sıllı, oldukça 
müstamel (iktisadî) ve (siyasî) kelimelerinin ya
nında Garp asıllı (sosyal-) kelimesini kullanmış
lar. Neden (içtimaî) dememişler. Bir bölümün 
adı (Yargı) dır. Halbuki aynı bölümde (hükünv 
mahkeme, hâkim, adlî zabıta) gibi kelimeler var
dır ve böylece terim vahdeti ihlâl edilmiştir. Ay
rıca çapraşık, çetrefil, anlaşılmaz ifadeli, fiili ve 
faili yerinde olmıyan maddeler vardır. 1924 Ana
yasasının veciz ifadesini hasretle yadediyoruz. Bu 
tasarının dil ve ifade bakımından yeftiden gözden 
getirilmesi için Komisyona iadesi lâzımdır.» i 

"iSayın bir arkadaşımız çok öz Türicçe kullanıl -
dışını belirttikten sonra bu tasarı hazırlanırken 
Dil Kurumundan faydalanılıp faydalanılmadığı- j 
m sormuştur. 

. Dün konuşan diğer biı\ arkadaşımız da, Ana
yasa tasarısında gayrimenus fikirler ve gayrime-
nuş kelimeler olduğunu söylemiştir. 

.İşte tasarı için dil alanında yapılan tenkitle
rin özeti budur. Bunlara'cevâp vermeden önce 
bir küçük hâtıramı nakletmeme müsaadenizi rica 
ederim : Bendeniz küçük yaşta Arapça dersler 
görmüş 'birçok Kur'an Sureleri ezıberlemiş bir nes
le mensubum. O zaman (Lisanı Osmanî) deni-
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len Türkçe, dersinde (kıraat) olarak, içinde na
zım ve nesir halinde birçok parçalar bulunan ve 
adı (îktitaf) olan bir kitap okurduk. Ben her kı
raat dersinde, ogünkü ödevim içindeki Atapça 
ve Farsça kelimeleri Lügati Naci'den bulur, kar
şılıklarını ezberler ve öyle derse giderdim. Gayet 
sert olan Türkçe hocamız da beni severdi; Bir gü» 
sınıfa müjfettiş geldi. Hocanın itimadı olduğu 
için beni derse kaldırdı Müfettiş îktitaftan, ö gü
ne kadar hiç 'okumadığımız bir parçayı açarak /** 
okumamı istedi. Gayet güzel okurken parçanın 
sonuna doğru gelen bir (musir) kelimesini eski 
imlâda ayni'şekilde yazıldığı için, o heyecanla 
(mısır) okumuşum. Birden farkına vardım, fa
kat düzeltmeme vakit kalmadan hoca feveran: ede
rek hâlâ bugün kulaklarımda çınlayan bir sesle: 
«Ey imlâyı arabîden b$hafl>er, cahil ve kavaidi 
arabiyeden bibehre, gafil git otur yerine!» diye 
bağırdı. O jzaman henüz on iki yaşında idim:. O 
günden beri imlâda ve ifadede yeni Türkçcci.ol
dum. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Millî eğitim alanın
da yurdumuza büyük'hizmetler' yapmış olan ve 
halen aramızda bulunan cok Mıthterem Avni Basr 
man'ın Carnbridge üniversitesi profesörlerinden 
Bury'den dilimize çevirip 1999 de bastırdığı fFi-
kir ve söz hjirriyeti) adlı kitapta şu satırlarırgö-
rüyoruz: «insan dimağı tabiî olarak, en az zorluk
la karşılaşacağı- yolu tutmaya meyleder. İnsanın 
zihin âlemini, sımsıkı »sarıldığı inançlar teşkil 
eder; insan bu âlemin iyice alışmış olduğu düze
nini altüst edecek her şeye karşı, insiyakı ola
rak, düşmandır.... Yeni fikir ve düşünceleri fe
na görür, çünkü bunlar yadırganan şeylerdir.» 
Bu sözler çok doğrudur... Hepimizin, alışkanlık
larımızın az > çok esiri olmamız tabiî ve beşerî bir 
hâdisedir. 

Aydın ve çok seviyeli olan bu Mecliste dil ko
nusunun, hepinizce bilinen yönleri üzerinde du
racak değilim. Yalnız bir iki cümle ile bu konu
nun ana çizgilerini belirtmeme müsaadenizi dile
rim: Milletlerin konuştuğu diller, toplumsal bi
rer organizmadır: Doğar, gelişir, yaşar, sonra 
güdükleşİT, kısırladır, ve nihayet ölüm. Bunların 
ne zaman doğduğu bilinmediği gibi, ne zaman-öl
düğü de kesin olarak bilinemez. Eski Mısır, Hitit 
ve çok gelişmiş olan eski Yunan ve Lâtin dilleri 
de bu âkibetten kurtulamamışlardır. *' 

Tarihin kaydettiği en eski dillerden biri olan 
Türk dili de, Türklerin Islâmiyeti ve Arap aîfa-
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besini kabulünden sonra, bildiğimiz gibi, Arap 
ve Acem dillerinin etkisi, baskısı, hattâ, istilâsı 
altında kalmış, fakat bu istilâ halk diline işliye-
memiş, dilimiz Türk halk edebiyatında, türküle
rinde ve atasözleriride şaheserler vermeye devam 
etmiştir. Yalnız Devlet dili ve Devlet büyüklri 
etrafındaki sınırlı çevrede gelişen (Divan Edebi
yatı), kendine mahsus ayrı bir akış yatağı içine 
•girmiş, düşmüş, gelişmiş ve nihayet kısırkşmış-

K tır. Bugün Divan edebiyatı sona ermiştir. Eski 
(Devlet dili) ise bugün tapu dairelerinde ve ad
liye arşivlerinde can çekişmektedir. 

Yüzyıla yakın bir zamandan beri sürüp ge
len bir oluş sonunda güzel dilimiz, Devlet dili 
alanında da gittikçe arı ve duru bir hale gelme
ye başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; yine yüksek müsa
mahanıza sığınarak diğer bir hâtıramı nakletmek 
istiyorum : Berlin'de Hükümet hesabına hukuk 
öğrencisi olarak bulunduğum sıralarda ucuz bir 
seyahat tertibinden faydalanarak Budepeşte'ye 
gitmiştim. Bu şehrin üniversitesinde birkaç Ma
car talebesi benim Türk olduğumu öğrenince bü
yük bir dostluk gösterdiler ve beni alarak şehri, 
anıtları ve bu arada resim müzesini gezdirdiler. 
Bu müzenin bir galerisindeki tablolar Osmanlı -
Macar harblerine dair, Macar ressamları tarafın
dan, yapılmış eserlerdi. Bunlardan bir tanesi 
önünde acı ile iırkildim. Bu tabloda,- süt beyaz 
sakallı bir Türk veziri, tuğlu kavuğu yanına düş
müş olarak yerde yatıyor ve zırfılı bir Masar şö
valyesi de ayağını vezirin başına koymuş ve-
o başı kesmek üzere kılmcmı kaldırmış durum
da bulunuyordu: Bunun, muharebe (meyda
nında tek kişi kaldığı halde teslim olmıyarî ve-
yere yıkılarak şehidedilen son Budin Valisi 
yetmiş yaşındaki Abdülrrahman Abdi Paşanın 
şehadetini tasvir eden bir tablo olduğunu an
ladım. Macarlar, Türk (dostluğunun nişanesi 
olmak üzere,: Abdürrahman Abdi Paşanın şehid-
olduğu tepede onun mezarım yaptırmışlar dır. 
Şimdi duruyor mu, bilmem. Galeride gördüğüm 
tablonun önünde üzüntülü ve gayriihtiyari bir 
iç*. çekişle nefes almaktan kendimi menedeme-
dim. Macar üniversitelilerinden biri yanıma 
geldi1 ve. bana : «Üzüldünüz, fakat • üzülmeye 
hakkınız yoktur; çünkü siz bizi yüz elli sene 
boyundurluk altında tuttunuz; biz millî mü
cadelemizi, yaptık ve. sizi •memleketimizden çı
kardık. Nitekim siz de Atatürk'ün önderliği 
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ile yaptığınız millî mücadelenizle düşmanları
nızı'vatanınızdan kovdunuz» dedi. Türkiye'
nin son durumunu çok iyi bildiği anlaşılan ve gü
zel Aknança konuşan bu Macar gencine ceva
ben : «Ben buna üzülmüyorum. Tarihte mil
letlerin başka memleketleri istilâ ettiği Ve son
ra çekildiği çok görülen bir şeydir! Benim 
üzüldüğüm şudur : Eğer İslâm elini' kaideleri
nin yanlış tefsiri Türk sanatkârlarını resim ve 
heykel yapmaktan alıkoymamış olsaydı, biz 
Türklerin de bu tablo gibi yüzlerce tarihî tab
lolarımız ve heykellerimiz olacaktı» dedim. 
Dil alanında durum budur arkadaşlar! Eğer 
Arapçanm baskısı olmasaydı bugün dilimiz, 
diğer büyük diller gibi, teknik ve hukukî bü
tün kavramları ifade eden zengin bir-dil olur
du. 

Bir milletin millet oluşu ve mıedeîıî ••sıfatını 
taşımaya lâyık hale gemisi ancak güzel sanat
larının, dilinin! ve kadın - seviyesinin ileri ol
masıyla mümkündür. Bâzı Batılılar buna bir 
de Hıristiyanlık unsurunu katarlar. Bu-yan
lıştır. Doğru olsaydı, dünyanın en eski- Hıris
tiyan devletlerinden biri olan Habeşistan'ın 
bugün en medenî bir millet seviyesinde-olması 
gerekirdi. 

•Ara ettiğim unsurlardan dil unsurunun' ge
lişmesi, memleketimizde, Türk İnkılâbından 
sonra Türk harflerinin kabulü ile büyük bir. 
hız. almıştır. Bugün bu'--oluşun ve gelişmenin 
tam içinde, bulunuyoruz. Bendenizin gelişme 
dediğini, bu'olaya''bâzı arkadaşlar- «dil keşme
keşi» diyor. Bu, bir bakımdan belki doğru 
•görülebilir. Toplumsal gelişmeler bir nehir ya
tağı gibi veya bir teren yolu gibi, bir tek yön
de gitmez. İlerlemeler hattâ sıçramalar olur; 
dönüşler ve geriye gidişler, sonra yeni Ham
leler olur. Tam bir yerleşme oluncaya kadar 
bu olayların meydana gelmesi kaçınılma/ ıh ir' 
içtimaî. zarurettir. 

Muhterem arkadaşlarımı; Bugün 'dilimizin 
ara ettiği durum Almancanm Göte ve Şiller'-
den önceki devirlerde gösterdiği duruma pek 
benzemektedir. Romalılar devrinde pek ipti
daî olan'Cermen dili bugün dünyanın en ileri 
bilim ve teknik dili olarak gelişmesini, fikir 
adamlarının hattâ Luther gibi diıi adamlarının 
uydurmalarına borçludur. 

Bunları dinledikten sonra Anayasa. Komis
yonunun aşırı bir uydurma dil taraflısı -oldu--
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ğunu sanmayınız. Kanaatimizce halka mal- ol
muş bir kelimenin.kökü ne olursa olsun ve bu 
Otelime nereden gelirse gelsin artık Türk tâbi-
iyetdne., girmiştir ve Türkçeleşmiştir. Meselâ 
(vasiyet) ve (miras) kelimelerini bilmiyeıı 
köylü yoktur, o halde bunlar Türkçedir. (Hâ
kim, mahkeme, hüküm) kelimeleri de böyledir. 
«Allah hekim ile hâkime muhtaç, etmesin.*, 
«Mahkeme kadıya mülk olmaz.» gibi ata sözle
rine işlemiş olan, (hekim, , hâkim, mahkeme, 
mülk) kelimeleri tamamen, Türkçeleşmiş keli
melerdir. Fakat bunların yanında (kaza) keli
mesi, (kaza hakkı ve, kaza kudreti) yönünden 
Türkçeleşmemiştir. ( Kaza) deyince köylü her 
hangi bir taşıt veya ateşli silâh kazasını an
la*, Bu sebeple buna Türkçe olarak (yaygı) 
diyoruz. (Siyasî) kelimesi, köylü, kentli her
kesin bildiği bir kelimedir. Bunu değiştire
nleyiz; fakat (içtimaî)-.kelimesi, bildiğiniz gibi, 
bir anlamda (toplumsal) başka bir anlamda 
(sosyal) kelimeleriyle ifade olunur. Halk için 
(içtimaî) ile (toplumsal) veya (sosyal) kelime
leri arasında. fark yoktur; çünkü bu kavram 
bilinmedikçe anlamı da bilinemez, îşte böyle 
hâllerde bir Arapça yerine Türkçeyi veya mil
letlerarası teknik bir ' terimi tercih ettik. Şu 
halde seçmiş olduğunuz komisyon, Anayasa
nın redaksiyonunu yaparken, bâzı arkadaşları
mızın zannettiği gibi, rasgele ve bir keşme
keş içinde hareket .etmemiş, çizmiş olduğu bir 
prensibin yolunda yürümüştür. O pernsip, 

halk diline yerleşmiş olan kelimelerin menşei 
ne. olursa, olsun, bunları olduğu gibi alıkoy
mak ve değiştirmemek r halk diline geçmemiş 
olan yabancı kelimelerin yerine de mümkün 
mertebe yeni Türkçe karşılıklarını kullanmak 
Anayasa tasarısının dili .<• hakkında en sert ten
kidi yapmış olan sayın arkadaşımız huzuru
nuzda okuduğu kâğıdı cebinden çıkararak ye
niden okursa, (malûmu heyetinizdir ki) diye 
bir yabancı terkiple başlıyan beyanlarında 
(kapsamak), (ilke) gibi yepyeni kelimelerin 
bol bol yer aldığını ve böylece kendisinin de 
hiç farkında olmaksızın,. Türk dilinin oluş .ve 
gelişme akımına kapılmış bulunduğunu göre
ceklerdir. Tasarının bâzı kelimelerini anlamak 
için lügate bakmaya mecbur olduğunu söyli-
yen eski bir arkadaşım da buradaki beyanla
rında (toplum), (öğretim), (radyo ve tele
vizyonun özerkliğe kavuşturulması) gibi sözle

ri çok tabiî, alışılmış ve rahat bir şekilde kul
landı. (özerklik) kelimesine itiraz eden sayın 
arkadaşıma, da şunu arz edeyim ki, oiı beş 
yıldan beri yürürlükte bulunan Üniversiteler 
Kanununda (muhtariyet) yerine (özerklik) de
nilmiştir. Köylü (muhtar) ı sadece (köy muh
tarı) olarak bilir. , (özerk), (başına buyruk, 
kendikendini idare eden) demektir. (Muhtari
yet) . kelimesini büyük halk kütlesi bilmediği
ne .göre, onun yerine esasen Üniversiteler Ka
nununda yerleşmiş . bulunan (özerklik) kelime
sini tercih ettik. 

Dil Kurumu, ile temas edip etmediğimizi 
soran sayın arkadaşımız, Dil Kurumundan, fay
dalandığımıza emin olsunlar.. Esasen komisyonu
muzun başkanı Dil Kurumu üyesidir. Ayrıca 
Temsilciler Meclisi üyelerinden olup. aynı zar 
manda Dil Kurumu üyesi, bulunan arkadaşla
rımızı da .komisyonumuza, .davet ettik.. Ta
sarının ifadesini bu yönden gözden geçirdiler. 
(Merkeziyet),, (ademimerkeziyet), (tevsii me
zuniyet) gibi koyu Arapça kelimeler ye
rine ne düşünülebileceğini Dil Kurumundan 
ayrıca telefonla sorduk. Kandırıcı bir. cevap ' 
alamadık, ve nihayet Anayasa . Profesörü Bahri 
Savcı arkadaşımızın teklifi .üzerine (merkezden 
yönetim), (yerinden yönetim) ve (yetlki genişliği) 
kelimelerini kaibul ettik. Bn kelimelerin (merkezi
yet) (ademi merkeziyet) ve (tevsii mezuniyet) 
ten çok daha iyi bir şekilde bu kavramaları ifade 
ettiğine inanıyoruz. 

Muhterem .arkadaşlarım; 
Vaktiyle uydurma denilen (denetleme, dene

tim, yönetim) kelimeleri hukuk diline ve akıcı 
dile yerleşmiştir. Son yıllarda yapılan hangi der
nek tüzüğünü açarsanız .açını,z,. onda (murakabe 
heyeti) yerine (denetim kurulu), (idare heyeti) 
yerine (yönetim kurulu), (umumî heyet) yerine 
de (genel kurul) -terimlerini bulacaksınız. Vak
tiyle yadırganan, (ivedilik) ve (içtüzük) kelime
lerini şimdi burada hiç yadırgamadan rahat rahat 
kullanıyoruz. 

Bendeniz Avrupa'dan dönüp istanbul .Üni
versitesine. Mödenî Hukuk Doçenti tâyin edildi
ğim, zaman Almanya'dan davet.edilmiş olan Pro
fesör Sçhwarz'ın derslerini Türkçeye çevirmeye 
memur edilmi^tiım. (Alternatif borçlar.) tâbiri o 
zamana kadar (hıyarı tâyin ile muayyen borçlar) 
şeklinde ifade ediliyordu. Bend'eniz buna .(seçim-
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]ik borçlar) dedim. Çünkü bıîrada kısaca, bir ala
caklının iki borçtan birini seçmesi bahis konusu
dur. O, zamanki Medenî Hukuk Profesörlerinden 
ralıroftli hocamız EbuFutâ Mardin bunu durmuş. 
Bir' gün bana profesörler odasında, kendine mah
sus tevazuu ile : «Nuru aynim; Alternatif keli
mesine nfr mükemmel bir karşılık bulmuşsunuz; 
artık bendeniz de derslerimde (seçimlik borçlar) 
diyorum. Sizi tebrik ederim» demişti. Bu hâtırayı 
nakletmekten maksadım bir- övünmenin ifadesi 
değil, • hukuk dilimizin en muhafazakâr kalbleri 
bile fethedebilecek yeni Türkçe terimler sayesin
de gelişebileceğini muhterem heyet inişe arz et-
inektir'. 

©öndeniz eminim İd, şimdi bâzı arkadaş] an-
lmtzc>a aşın surette Türkçeleştirilmiş sanılan bu 
tasan,., on beş - yirmi yıl aonraki dile nazaran 
geri kalmış bir durum arz edecektir. 

.Sistematik bakımdan' yapılan tenkidlere ge-
linçe : Bu yönden esaslı ve geniş bir itiraz yapıl
madığı için, tasarının sistematiğini buraca ayrı
ca izalha lüzum görmüyorum. Elinizdeki matbu 
'nüshanın en sonunda bulunan fihristi, sizlere bu 

" shtematiğin hangi esaslara dayandığını ve tasarı
mlı büyük ve küçük bölümlerini ayrı ayrı göster
mektedir. Bunları tekrara ihtiyaç yoktur. 

Burada güzel fbir konuşma yapan ye Ata-
türik'üh ismi hakkındaki Kanunun da, ek (mad
dede Jbulunan kanunlar listesine eklenmesini 
teklif edeedk kadar inkılâp ye iııfcdâpedıfc ha
tıralarına saygısını belirten sayın ibir arkada-
şmııZj, «Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu »hak-

% kmdajü Anayasa (hükmü değiştirilemez ve de
ğiştirilmesi tdklif edilemez) diyen dokuzuncu 
maddesinin yerinin sistemaHtik bakımdan Iburası 
olmayıp, «on hükümle rdeki 154 ncü madde ol
duğunu ifade ettiler. 

Muhterem •arkadaşların^; ' dikkatle,, incele
nirse 9 ncu maddenin önemli ve 'büyük -bir 
prensip VhüMmü koyduğu görülür. Bu prensip, 
Devlet şeklinin değişmezliği dlke&idir; Yani 9 
ncu ms^e-; Anayasanın tadili usulürpe ait bir 
madde olmayıp, bir ilkeyi perçinliyen, ebedî-
Icştiren maddedir ki, ıbu ilke (Cumhuriyetçilik) 
ilkesidir. Bu sdbeple komisyonunuz 1924 Ana
yasalının (Sistemitiden ayrıîarak, OutmJhuriyetin 
değişmezliği prensibini Anayasanın (Genel 
Bsaslar). 'başlığım 'taşıyan 'birinci kısmına yev-
1 ettirmiştir. 

.idk o : ı 
Bir sayın arkadaşıUrîz da, diğer kıymetli 

tenkitleri yanında sistematik 'bakımdan bir 
DeııMtte .bulunarak: «1 nci, 2 nci ve 3 ncü mad
deler bdr tek madde içinde lbirleştiriWbiliıvdi» 
buyurdular. -: 

Gerç'ökteıı, ilk redaksiyonda 1 nci ve 2 nci 
maddeler -bir arada, bir tek madde halinde idi. 
Fakat komisyondaki görüşmelerde 1924 Ana
yasasının .«Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.» 
maddesi ile Ibaşladığını göz önüne aldık ve bu 
maddenin, Cuımihuriyefin kurucusu, rahmetli 
Atatürk'ten kalan bir* "yadigâr olduğunu dü
şünerek 'biz de bu tasarıya 'böyle ibir madde 
ile başlamayı yerinde gördük. (Alkışlar) .Böy
lece ilk şeiklini değiştirerek 1 nci 'maddeyi iki 
madde haline «getirdik. 

'Taşanımı 3 ncü maddesine gelince: Bu baş
ka 'bir kavramı belirttiğinden diğer maddeler
le birleştirileaııez. Çünkü 1 nci ve 2 nci mad
deler, Devletin teşkilini ye niteliklerini, yani 
mânevi ve soyut .muhtevasını; o ncü madde 
ise ülke ve millet Ibütüıılüğünü resmî ve dili ve 
iba-şkenti, yani |deta Devjctin maddî, ve somut 
muhtevaisım ibeİittiğiııden, ıbu kavramların tür 
tek madde içinçle bdrleştiriîmesi doğnı okna-
yıp, tasanda okluğu şekilde kalmasının uygun 
olacağı kanısındayız. 

Azîz ve muhterem • arkadaşlarımı; Komisyon 
adına yaptığımı konuşmayı böylece bitirdikten 
sonra, yüksek müsamahanıza sığınarak, kendi 
adıma iki noktaya dokunmak istiyorum.: ön
ce şunu arz edeyim ki, 'bend'eni-z şimdiye kadar 
-katıldığını lı'iç ibir komisyonda fou kadar şevk 
ve zevkle çalıştığımı 'hatırlamıyorum. Yüksele 
Heyetinizce Anayasa Komüsyionuııa seçildiğim 
gün, mahcubiyetle itiraf edeyim !ki, çok endi
şeli ve huzursuzdum. Düşünüyordum ki Ibu ko
misyonda iki partinin temsilcileri vardır; bü
yük iZiddiyctlfer.ye partizanca hareketler olur
sa, ne olacak ve iş nereye varacaktır6) Faik at 
müzakerelerin başlamasından birkaç gün senra 
mı endişem 'hemen ortadan kalktı ve yerini bü
yük bir feralhlığa bıraktı. Komisyonda parti
zanlık değil, geniş bir hoşgörürlük ve İyi ni
yet ıhâk'im oklu. Ayrı ayrı partilerden fbirkaç 
üyenin İbir yanda, ve yine aynı partiden olmı-
yan mütaafdcMt üyelerin öte yanda., Ibirübirine 
zıt fikirleri savundukları enik oldu. Partisizler-
de (İe aynı durumu götdük. Böylece Anayasa 

— 510 — 



B : 37 4.4 
K<mMsy1oııunuz, - Hulıtet^em Heyetinizden oraya 
muntazaman devam edenlerin de gördüğü gi
bi, partiler veya nıü&taikiller kadrosu içinde 
değil, fikirler ve ilkeler kadrosu içinde tartış
malarına 'başladı ve tasarıyı öyle bitirdi. Böy
le 'bir komisyona katılmış olmanın bahtiyarlı
ğını Ihuzıunınuzda (belirtirken, Ibu IbaMiyarîığı 
bana vermiş 'olan Muhterem Heyetinize' de şük
ranlarımı arz"" etmek isterim. 

Şalhsım adına dokunacağını ikinci nokta da, 
genel görüşmeler sırasında doğrudan doğruya 
şahsımla ilgili <bâzı 'beyanlar, uizerine olacaktır. 
Bâzı .arkadaşlanımız tasarıda ımuihailefet şerhi 
oknadığını ibeyaır buyurdular Ve hattâ !bunu 
tc-nürit ettiler. Hı\susî olaralk da birkaç arka,-
daşmnfclan öğrendiğime göre, ıbenitaı önce muha
lefet şeıflü vermediğim, halde sonradan bunu 
yaptığım zanned'itıniş ve (böyle bir hava esaııiş, 
hattâ 'bâzı dergilerde yazılmış. Bu noktanın ay
dınlatılması çok 'basit, Şöyle k i : RedaTisiyon 
Komitesi, gelen malzeme ile tasarıya şekil ver
dikten sonra bunu bastırdı ve ilk tasarı halin
de komisyona arz etti. . Komisyon tasarıyı in
celedi ve üzerinde yapılan değiştirme ve düzelt
melerle birlikte matbu metni tekrar matbaaya 
gönderdi. Ertesi günü matbaadan gelen metin
lerden beyaz kâğıda basılmış olan bir tanesini 
imzaladık ve Yüksek Temsilciler Başkanlığına 
sunduk. Muhalefet şerhi ancak imza sırasında 
konan bir şeydir. Bendeniz de bu şerhi bu sı
rada koydum. Daha önce daktilo ile yazılmış 
bir metin imzalanmadı ki, muhalefet şerhi ya
zabileyim. İşte bu Sebeple muhterem üyelere 
sonradan sunulan düzeltme cetvelinde bendeni
zin bu muhalefet cerhi yer aldı. Sayın îsmet 
Giritli, genel görüşmelerde bu muhalefet şerhi 
için «teferruata ait zoraki bir muhalefet şerhi» 
demeseydi, huzurunuzda fbu muhalefet şerhi me
selesinden hiç bahseimiyecektim. (Zoraki) de
yince, bunun ya dışarıdan bir şahsın veya he
yetin zorlaması ile, yahut da sırf muhalif kal
mış olmak için kendi kendini zorlama suretiy
le olduğu anlaşılmak" lâzımgelir. Beni tâ tale
belik ve daha sonraki hocalık zamanından ta
nıyan îsmet Giritli'niit bu (zoraki) kelimesini 
birinci, anlamda kullanmış olacağına ihtimal 
vermiyorum. Benim, ısmarlama fikirleri savu
nan bir adam olmadığımı veya bir şahıs veya 
heyetin zoruyla fikrimden dönmiyeeeğimi her
kesten" iyi bilir. Şu halde ikinci mânada, yani 
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sırf muhalif kalmış olmak için muhalefet- şer
hi vermiş olduğum anlamında bu kelimeyi- kul
lanmış olacaktır. Eğer böyle ise, bunda siyâsî tec
rübesinin azlığına rağmen, gayet ustalıklı fakat 
batmıyan, hattâ sevimli bir kurnazlık saklıdır!. Her 
halde îsmet Giritli arkadaşımız ilerde maddesi ge
lince bahis konusu edecek olduğum bu muhalefet 
noktalarını beğenmemiş ve aksi fikire taraftar 
olmuş olacak ki, benim fikrimi şimdiden çürüt-ıo 
mek için, genel görüşmelerden faydalanarak 
buna : «teferruata 'ait zoraki (bir muhalefet şer
hi» diyor. B a l e c e ilerde gelecek olan müzake
relerde yapacağım savunmanın tesirini -daha 
şimdiden gölgelemeyi düşünmüş olacaktır, i Eğer 

• İsmet Giritli arkadaşımız bendenizin muhalif 
kalmış olduğu noktalar komisyonda müzfkere 
edilirken taMbetmiş olsaydı, bu muhalefetin 
zoraki olmadığını eskiden beri kanaatimin bu 
merkezde olduğuuu görürdü. İstanbul' Komis
yonunda da. kanaatim bu idi. Bir muhalefet 
şerhinin zoraki olmaması için, mutlaka İstan
bul tasarısına yazdığım muhalefet şerhi gibi, 
uzun mu olması lâzımgelir? Bendenizin İstan
bul tasansında muhalif kalmış olduğum,--^bir
çok noktalar elinizdeki tasarıda gerçekleşti. 
Diğer birçok noktalarda da sayın komisyon üye- , 
leri beni ikna ettiler. Sadece katnaat getirmedi
ğini . iki nokta hakkında muhalif kaldım. Bu 
noktaların esasa mı, yoksa teferruata mı taal
lûk ettiği, maddelerin müzakeresi sırasında 
anlaşılacaktır. ' 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; şimdi tekrar 
komisyon adına arz edeyim ki, Anayasa, öz ba
kımından olduğu kadar, dil bakımından da he
pinizin müşterek eseri olacaktır. Her insan ese
ri gibi tasarının dilinde de elbette eksikler ve 
noksanlar olabilir. Bunları yüksek irşatlarınızla 
düzelterek mümkün olduğu kadar iyiye ve ide
ale yaklaşacağımıza ve Anayasamızın dil bakı
mından da mükemmel bir eser olacağına inanı
yoruz. Bu sebeple maddeler görüşülürken bütün 
arkadaşlarımızın bizleri bu yönden uyarmalarını 
ve aydınlatmalarını rica ederek huzurunuzdan 
ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına başka söz isti-
yen var mı? 

Buyurunuz efendim, Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş-

\ larım, özür dilerim; tarihî bir vazifeyi üzerine 
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alınış olan bir komisyonun sözcüleri mütaaddit 
olursa, dinliyenlerin bittabi bir-hayli çekeceği 
vardır. »> 

Ancak,. Anayasa gibi , pek geniş meseleleri 
olan bir .konuda yalnız,bir sözcü değil, birden 
fazla sözcüler olur ve maddelerin görüşülmesine 
geçilince bir vazife taksimi de,yapacaklar." Fa
kat umumi konuşmalarda, bu vazife taksimi o 
kadar muvaffakiyetli olamıyor.' Tedahüller ken- * 
dişini gösterebiliyor. Tasarının tümü üzerindeki 
konuşmalara cevap vermekle vazifelendirildiğim 
için, ben de. umumi konuşmaya dair bâzı mânı- ' 
zatta bulunmak mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar; tenkitlerinizi büyük bir dikkat
le dinledik ve bunlardan çok istifade ettik. Mi
zacını itibariyle, kibarlıktan, incelikten pek an
lamam ; eğer istifade etmeseydik, konuşmalar
dan istifade etmedik de derdim. Bunu samimî 
•olarak arz ediyorum. Arkadaşlarımızın konuşma
ları, tenkitleri tam mânâsiyle bize ışık tuttu. 
Hiçolmazsa şahsım adına diyebilirim ki, bâzı 
arkadaşlarımızın ikazları üzerine, bâzı madde
lerin tadili lâzımgeldiğine bile kaani oldum. Ko
misyon hangi fikri benimsiyecek, bunu bilemem; 
müzakere ile anlaşılacaktır.. 

Tek tek maddeler üzerinde yapılan tenkitlere 
cevap vermek imkânsızdır. Esasen tümü üzerin
de görüştüğümüze göre, lüzum da yoktur. Çün
kü biz bu tasarıyı en kısa zamanda görüşüp 27 
Mayıstan önce yetiştirmek " mecburiyetindeyiz. 
Bu bakımdan pratik bir yol tutturmak zorunda
yız : 

Eğer, bâzı konuşmalar Anayasanın karakteri 
ile ilgili ise, Anayasanın rengine veya sistemine 
taallûk ediyorsa; bunlar hakkında konuşulacak
tır. Hattâ o zaman da maddeleri sadece bu yön
den değerlendireceğiz: 

Anayasaya tevcih edilen tenkidlerden benim 
görebildiklerim şunlardır: 

Evvelâ, bâzı arkadaşlarını, bu Anayasayı çok 
fazla mufassal, hantal bulduklarını söylediler. 
İçerisinde özel kanunlar da hattâ nizamnameler
de bulunacak hükümler olduğunu söylediler. 

Yine bâzı arkadaşlarımız, daha da ileri gitti
ler; bu Anayasa 40 maddeye indirilebilir, dedi
ler. Evet indirilebilir. Yirmi beş madde olan Ana
yasalar bile vardır, Irak- Anayasası böyle. 390 
küsur maddelik ve herbir maddesi bazan bir iki 
sayfa dolduran Hindistan Anayasası da var. 
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Diğer bir gurup arkadaşlar da .dediler k i ; 

bu Anayasada pek çok hüküm noksandır.. Bil
hassa öğretmen arkadaşlarımız, öğretim ve eği
time kâfi derecede yer verilmediğini, falan ve fi
lân .Anayasada daha çok yer verildiğini,, ve bu
nun için ayır bir fasıl tahsis edildiğini söyledi-
leı\ Ziraatçi arkadaşlar, ziraate yer verilmemiş
tir, buna dair madde konmalıdır dediler. Hâkimi-
lik meslekinden gelen arkadaşlar, yüksek hâîom-
lerin vasıflarının Anayasada gösterilmesi lâzım-
geldiğini söylediler. Maliyeci arkadaşlarımız 
Maliyeye dair maddeler çok zayıf kalmıştır, de
diler. İktisatçılar, Yüksek İktisat Şûrasının ku
rulmasını istediler. Bütün bu arkadaşlarımızın 
taleplerini yerine getirirsek, esasen fazla görü
len maddelere, birçok yenilerinin ilâve edilme
si lâzımgelecektir. Çarpışan fikirler var. Anaya
sa, Komisyonundan her meslekten arkadaş talep
te bulunur, bulunabilir. Ancak, bunların arzula
rının yerine getirilmesi nasıl mümkün olur? 

Bâzı arkadaşlarımız Anayasanın uzunluğun
dan bahsederken; bir kısım arkadaşlarımız da, 
keni i meslekleriyle ilgili hükümlerin gereği gi
bi belirtilmemiş olduğunu ileri sürdüler. Birçok 
maddenin de kendi meslekleri için tahsis edilme -
sini istediler. 

Bir Anayasada neler bulunur, neler bulun-
ınaz; bunun üzerinde ciddî olarak düşünmek ve 
mümkün olduğu kadar teferruata sapmamak zo
rundayız. Bu bakımdan arz etmek isterim ki, bir 
cümlemizi kısa bularak onu uzatmak için «bir. 
kelime Alman bir kelime İtalyan maddesinden 
alma yolunu tuttuğumuz» yolundaki iddianın 
tam aksi varittir. İstanbul Anayasa tasarısı esas 
tutulduğu ve bu tasarı genel olarak mufassal 
bulunduğu" için daima hangi cümle ve hattâ 
hangi kelimeyi çıkarabiliriz» dedik ve bu istika
mette gayretler şart' ettik. Yine, aman Anaya
sadan lüzumlu bir prensip çıkmış olmasın; bir 
cümle, bir kelime çıktığı zaman Anayasanın ma-. 
hiyoti. değişmesin dedik. Böylece Anayasada yer 
almasını gerekli saydığımız ibareler, fıkralar, hü
kümler huzurunuza •getirildi. Fakat bu memleke
tin ihtiyaçları bâzı .hükümlerin Anayasaya ko
nulmasını bunların düzenlenmesini gerektiriyor
sa ; bu hususta maddeler konulması lüzumu Yük
sek Heyetinizce duyuluyorsa elbetteki bu mese
leler üzerinde durulmak gerekir. Basındaki ar
kadaşlara sorarsanız İstanbul'da hazırlanmış ta
sarıdaki basınla ilgili hükümler bile eksiktir. 
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Daha bir takım hükümlerin bulunması ge

rekirdi. Ama biz İstanbul tasarısından dahi 
bâzı maddeleri çıkarmak mecburiyetinde kal
dık ; ve öteki hükümler kâfidir esasen en geniş 
basın rejimini kabul ettik ve Anayasaya koy
duk. 

Hülâsa, mufassal olmak veya muhtasar' ol
mak bakımından arkadaşlarımızın hepisini bü
tün fasıllarda tatmin etmeye imkân yoktur. 
Binaenaleyh Anayasamız ortalama bir yol tut
mak mecburiyetindedir. Biz bu orta yoldan 
gidiyoruz. Misal olmak üzere arz edeyim; bir 
sayın arkadaşımız diyor ki : «Aile bahsinde'ço
cukların himaye edileceğinden bahsediliyor. 
Bakıyoruz, gerekçede evlilik dışı çocuklardan 
da bahsediliyor. Evlilik dışı çocuklar için 
böyle bir madde konmamalı» diyor. Bir başka 
arkadaş çıkıyor, bunlar hususi kanunlarda hal
ledilebilirdi, diyor. Yani evlilik içi ve evlilik 
dışı çocuklar için müşterek bir hüküm konulma
sını fazla buluyor. Halbuki anayasaların ç.o-

-' ğunda evlilik dışı ("ocuklar için özel hükümler 
bile konulmuştur. 

Buna karşılık diğer bir arkadaş ise, tam 
aksi istikâmette tenkit ve teklifte bulunuyor ve 
ttalyada olduğu evlilik dışı çocuklar için ayrı 
bir hüküm bulunmasını istiyor. Biz orta yolu 
tercih ettik. 

Eğitim ve öğretim meselesini ele alan bir 
arkadaşımız özel okulların Anayasada yer alma
sını tenkit ediyor. Buna mukabil bir başka 
arkadaşımız Anayasaya öğretim ve eğitimle 
ilgili olarak yeni maddeler konulması lâzımdır, 
diyor. 

Weimar Anayasasını misal verdiler. Şim
di arzetmek zorunda kalıyorum. Ortada öyle 
garip hükümler vardır ki, biz böyle hükümler 
koymaya kalksaydık, belki de bizi Anayasa Ko
misyonundaki vazifemizden affederdiniz. Ora
da, yani Waimar Anayasasındaki hükümler
den meselâ biri aynen şöyledir : «Yurt bilgisi 
ve elişleri, mekteplerde okutulacak derslerden
dir. Talebelere mecburi tahsili bitirdikleri za
man, Teşkilâtı Esasiye Kanunundan birer 
nüsha verilir...» 

İşte arkadaşlar bu kadar garip hükümle
rin kabulü yoluna gitmediğimizden dolayı bâ
zı konulardaki maddeler az ise, bunu Anaya
sa tasarımımın millî bir eser almasında aravınız. I 
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Mufassal ve muhtasar olma hakkındaki mâru
zâtıma son verirken, bir arkadaşımın bilhassa üs
tünde durduğu bir noktaya, da cevap vermek isti
yorum. Çünkü Anayasanın millî karekteriyle 
ilgili bir husustur,. Bu sayın arkadaşlarımız, bura
dan buyurdular ki, «Tasarıda İşçiye bu kadar 
mufassal yer ayrılmasına mukabil esnafa hiç 
yer ayrılmamıştır. Acaba italyan ve Alman Ana
yasalarında böyle bir hüküm mevcudolmadığı 
için mi?» Evet bunu da ilâve etti. Zaten arkada
şım, sözlerinin sonunda, «Bu Anayasa belki 
ilmîdir, fakat millî değildir» dediler. Bu bakım
dan arz etmek mecburiyetindeyim ki, biz İtalyan 

" ve Alman Anayasasını mezcederek kolayca tasarı 
yapmak yoluna sapmadık. Biz bu Anayasalar-
daki hükümleri aynen almadık. Biz memleketin 
ihtiyaçlarına göre bir Anayasa yaptık. 

Arkadaşlarım, bu memleketin anayasasına 
konması lüzumlu olmıyan hükümlerin Anaya
sada yer almasını istediler. Parti programla
rında belki böyle hükümler yer alabilir, esnafa, 
çiftçiye ait şu şu hakları temin edeceğiz diye 
bir kayıt konulabilir, fakat biz Anayasada bu 
kadar teferruata gitmek istemedik. Teferruatlı 
bir Anayasanın, memleket efkâ'rmca nasıl karşı
lanacağını biliyoruz. İstanbul Komisyonunun 
hazırladığı Anayasaya karşı halk efkârının takın
dığı tavır, yaptığı tenküdler malûmunuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım, esnaf ile Anayasa
daki pek çok madde ilgilidir. Ancak esnaf diye 
ayrıca zikredilmemiştir, sağlık hakkından tutu
nuz da nıesken hakkına kadar. İktisaden zayıf 
olan kişileri koruyan hükümlerle aynı zaman
da esnafın ihtiyaçlarını karşılıyacak kaideler 
getirilmiştir. Keza sigortalar gibi ne kadar 
sosyal hükümler mevcutsa, esnaf için de ttabik 
konusudur. Hiçbir zaman, biz bu hükümlerde 
işçiden bahsetmedik. (Çalışanlar) tâbirini kul
landık. Bu kadro içinde Devletin esnafı koru
ması hususu da gayet., tabiî ki, düzenlemiştir. 
Sosyal devlet mefhumu bütün bunları kapsar. 
Dar gelirlilerin ve kendi bacakları üzerinde du-
ramıyan bütün çalışanların himayesi, sosyol 
devlet mefhumu içindedir. İlgili özel madde
lerle bu ihtiyacı karşılıyamazsak bile, genel bil
di ıfektif olarak devletin «sosyal» vasfını kabul 
ettiğimize göre (ki ister «sosyal» densin ister 
tasarıda olduğu gibi iki 'tâbirin yanyana gelme
siyle teşekkül eden «Çalışma ve sosyal adalet 
esaslarına dayanan!» ibaresi' kullanılsın) o vasıf 
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sayesinde igereken bütün tedbirleri almak müm
kün olacaktır. Bu istikametteki bütün boşluk
lar ve noksanlar, o genel1 direktif sayesinde ko
layca doldurulacaktır. 

ilgili maddelerde esnaf için şu, zürra için bu 
diye akla gelebilecek ne kadar ihtimal varsa, 
yarının iktisadî hayatının ortaya çıkardığı ve 
Devletin himaye elini uzatması gereken ne ka
dar saha varsa, bunları teker tekerr sayamayız 
ama, sosyal Devletin icabatmdan olan bütün 
tedbirlerin alınması lüzumu meseleyi hallede
cektir. 

Nihayet kendileri de çok iyi bilirler temel 
haklar ve hürriyetler kısmında esnaf hakkında 
özel bir hükmün zaten yeri olamaz. Temel halk
larda, ya ferdin Devlete «Gölge etme, başka ih
san istemem» demesi yahut da, iktisaden zayıf 
ve tâbi olanların, iktisaden kuvvetli olanlara 
karşı korunması veya Devletten bâzı .edimler 
talebetmesi bahis konusudur. Anayasada korun
ması gereken haklar yer alır. 

Program mahiyetindeki tâbi hükümler, par
tilerin programlarında bulunur. 

Muhterem arkadaşlarımızdan biri de seçmen 
yaşının Anayasaya getirişini tasarının pelk te
ferruatlı oluşuna misal gösterdiler. Keza yine, 
sayın bir general de aynı görüşü temsil etti. 
Halbuki, bizim eski Anayasamızın 10 ncu mad
desinde bile bu yolda hüküm mevcuttur. Yal
nız mufassal anayasalarda değil tetkik etti-
ğim anayasalardan hiçbirisine seçmen yaşını kay-
detmezliğe sahidolmadım. Belki bir ikisi gözden 
kaçmış olabilir, fakat, İtalyan, Alman, Fransız, 
İsviçre ve dünyanın tanınmış bütün demokra
tik memleketlerinin anayasalarında bu husus 
yer almıştır. Çünkü, millî hâkimiyete katılmak 
hakkı en mühim hükümlerden biri olarak Ana
yasada düzenlenir. Yoksa alelade bir kanuna 
bırakılamaz. Binaenaleyh bu gibi tenkidler hak
lı değildir. 

Millî karakterde bir tasarı olmanın zarurî 
neticelerinden biri de başka anayasalarda bu-
lunmıyan veya pek çok anayasada mevcudolmı-
yan hükümleri koymak mecburiyetinde kalışı-
mızdır. Çünkü bu memleketin meselâ hürriyet 
dâvası, bir Fransa'da yoktur. Bu sebeple «Bu 
Anayasayı alın, Fransa'ya götürün, bu Ana
yasayı alın Arap diyarına götürün orada, da ay
nen burada olduğu gibi tatbik edilir» diyen 
kıymetli arkadaşıma cevap vermek isterim : Ha-
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yır bu Anayasa ne Fransa'ya, ne de Arap diya
rına götürülebilir. Fransa Anayasasının metnin
de insan hakları için madde bile konulmamış, 
sadece başlangıçta kayıtlarla iktifa edilmiştir. 
1789 Beyannamesine ve 1946 Anayasasının baş
langıcına atıfta bulunmakla iktifa etmiştir. 

Eğer bizim hazırladığımız Anayasa tasarı
sını Fransa'ya götüriirsek, Fransızlar isyan 
ederler. Diyeceklerdir ki, «Biz bu hürriyetler 
dâvasını 150 yıl önce hallettik. Bizim böyle 
hükümlere ihtiyacımız yok.» Evet, bu Anayasa-

. nın hükümlerinden çoğu onlar için esasen 
halledilmiş, artık dâva olmaktan çıkmış me
seleleri düzenlemektedir. Anayasada bu alan
da teferruatlı hükümler getirmeye, onlar içirt, 
lüzum yoktur. 

Ama bizim Anayasamızda, buna ihtiyaç ve 
hattâ zaruret vardır. Biz 200 yıldır hürriyet 
mücadelesi içindeyiz, demokrasi peşindeyiz.^Biz 
hüriyetlerin akıbetini artık kanun koyucunun 
keyfine bırakamayız. Anayasada bağlayıcı esas
lar koymaya mecburuz.' 

Bu Anayasa tasarısını Arap devletlerine gö
türebilir miyiz? Onu da arz edeyim. 1958 ta
rihli Birleşik Arap Devletleri Anayasasının 10 
ncu maddesinde aynen şöyle deniyor : «Hürri
yetler, kanun dairesinde tanınmıştır.» Bütün 
.hürriyetler, bu hükmün tahdidi altındadır. 

Bizim Anayasa tasarımızda ise; (hürriyetler, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, 
ancak kanunla sınırlanabilir) denilmektedir. 
Bir hak ve hürriyeti sınırlıyan kanun o hürri
yetin özüne dokunamaz. Ve bir" genel hükmün 
değerlendirilmesi Anayasa Mahkemesine bıra
kılmaktadır. Diğer taraftan hürriyetlerin kı
salması ve zedelenmesi alanında memleketleri
mizde şimdiye kadar bâzı önemli suiistimal yol
ları belirmişse hak ve hürriyetlerin bundan 
böyle o istikametlerde sınırlanmasının caiz ol
madığı da birçok özel hükümle ayrıca ifade edil
miştir. Görülüyor ki, tam Türkiye için bir Ana
yasa yapmış bulunuyoruz, ne Fransa ve ne de 
Mısır için! 

Şimdi Sayın Kasım Gülek'in beş misalin
den ikincisini ele alalım. : «Gazete ve dergilerin 
çıkarılması önceden müsaade alınma kaydına 
tâbi tutulmaz yolundaki hükme ne lüzum var?» 
dediler. Doğru, birçok anayasalarda böyle bir 
hüküm yoktur. Ama Türk Basınının çektiği iz-
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tıraplar düşünülürse, kendisi do bir gazetecidir, 
ileride neler gelebileceği hesaba katılarak, biz
de işte buna ihtiyaç duyulur ve bunun içindir 
ki, kendisinin de mcnsubolduğu partinin Anaya-
sa anketine verdiği cevabın 8 nci sahifesinin 
alttan ikinci satırında bu lüzum aynen kaydedil
miş ve .Anayasaya böyle bir hükmün konması 
istenmiştir. Memleketimizin ihtiyacına göre bir 
Anayasa yaptığımız içindir ki, teferruat sayılsa 
da bu hükmü koyalım. 

Böyle doğru bir yol tuttuğumuzu bir yeni 
vesika ile de ispata çalışacağım : 

Komisyonumuz Anayasa tasarısını bitirdik
ten sonra, 1960 Kore Anayasası elimize geç
miştir. Hürriyet dâvası alanında Güney - Kore 
il o aramızdaki benzerliği az veya çok hepi
miz tesbit etmişizdir. Kore 1960 yılında, 1946 
da kabul ettiği Anayasada bâzı tadiller yapı
yor ve hürriyetler için yeni garantiler kabul 
ediyor. Müşahede ettik ki, biz neleri ihtiyacola-
rak hissetmiş ve Anayasada teminata bağla-
mışsak, Güney - Kore de aynı şeyleri düşünmüş 
ve Anayasasını bu istikamette değiştirmiştir. 
Meselâ hürriyetlerin özüne dokunulmaz hükmü 
gibi. Keza basının kayıtlara tâbi tutulmaması 
istenmiş; gazete ve dergi çıkarılması hususun
da hürriyeti e L-e 'musallat olan diktatörcülüiklerin 
türemesine mani olmak için, aynen tasarımız
daki gibi bir hüküm konulmasına lüzum hisse
dilerek, «Önceden müsaade kaydı» Anayasa 
ile menedilmiştir. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha cevap ver
mek için müsaadenizi rica edeyim; benden 
evvel konuşan sayın arkadaşlarım da bu cihe
te dokundular. Dünkü mâruzâtını arasında da 
bu noktaya birkaç cümle ile dokunulmuş! u. 
Fakat mesele soğuk kanlı bir şekilde, objek
tif bir şekilde ele alınmadı. Sadece bir arka
daşınım bizi üzen cevap teşkil eden dünkü 
mâruzâtımız geniş bir Ikonuşjnıa olamazdı: 

Milliyetçilik umdesinin Anayasada yev al
maması meselesine 'birçok kıymetli arkadaşımız 
•dokundu. Hüsnüniyetlerinden on küçük şüp- , 
hemiz yoktur. Hepimiz mutabıkız bu prensip
te. Bu mevzuda aykırı düşünceye sahip bir ar
kadaşın, Yüksek Heyetiniz arasında yer aldı
ğını asla tasavvur edemem. Ancak dâva, «Mil
liyetçilik prensip! kabul edilsin ini, edilmesin 
mi» değildir. . Meseleyi sadece «Milliyetçilik 
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tâbiri Anayasaya girsin mi, girmesin mi» şek
linde ele almak ve hissî olmamak mecburiyetin-

, deyiz. Eğer hissî hareket edersek, Anayasa-
I mız ihtiyaçlara cevap veren bir Anayasa oJa-
' üiaz. Pek garip tecellidir ki, Anayasa tasa

rısının hazırlanışından sonra ilk imza eden Baş
kanımız Enver Ziya Kâral, İnkılâp Enstitürü-

I s ünü ıı başındadır, inkılâp dersleri vermekte 
olan bir hocadır. Son imzayı atan Hıi'zı Velet 

\ Velidedeoğlu da gene inkılâp tarihi okutan bir 
profesördür. Komisyondaki arkadaşlarımız için
de başka inkılâp hocaları da bulunduğu gibi, 
Cumhuriyet devrinde yetişmiş olan Atatürk ço
cukları da vardır. Böyle bir komisyondan çı
kan eser (Milliyetçilik prensibine sırt çevir
miştir, Anayasada ;bu ruh getirilme mistir) di
ye düşünülebilir mi"? Ne bu inkılâp hocaları 
ve ne de inkılâp çocukları böyle hir teklifte bu
lunmamıştır, bulunmaz da! 

Anayasada «Milliyetçilik» tâbiri yer alma
mışsa bu, 'onun istenmediği mânasına gelemez. 
Bu prens'ip çeşitli maddelerde ifadesini bulmuş
tur; onun ayrıca belirtilmesine ihtiyaç olma
dığı kanaatindeyiz. Anayasada milliyetçilik 
tâbiri kullanılmasa dahi, Türk Devletinin ve 
şu Anayasanın, milliyetçi olduğu başka keli
melerle, başka sözlerle yeteri kadar ifade edil
miştir. Meselâ 3 ncü maddede milliyet esası 
vardır : «Türkiye Devleti, ülkesi ve 'milletiy
le bölünmez bir bütündür.» Millet de bölün
mez bir bütündür, ülke de 'bölünmez bir bü
tündür. Bu madde, Türk Devletinin, Tür4v 
milletinin milliyetçi olduğunu göstermez mi 
arkadaşlar? 

Sonra, 4 ncü madde; «Egemenlik kayıt
sız, şartsız Türk milletiniudir» diyor. 7 nci 
madde; «Yargı yetkisi, Türk milleti adına...» 
Görülüyor ki, «Türk milleti» * tekrar tekrar 
Anayasada belirtilmiştir. 

Bunun dışında «Milliyetçilik» umdesi Ibir 
de ikinci maddede yer alan prensipler a fasına 
kaydedilsin diyorlar. Bunu Atatürk'ün koy
duğu prensiplere sadık kalma ile izah ediyor
lar ve milliyetçilik Anayasadan çıktığı an, 
Türkiye tasavvur edilemez diyorlar. 

Evvelâ milliyetçilik prensibi Anayasaya Ata
türk tarafından konulmamıştır. 1924 Anayasa
sında böyle bir hüküm yoktur. Ayın madde 
1928 de değiştirilmiş; yine de «Milliyetçilik» 
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umdesi (konulmamıştır. 1937 de Halk Partisi 
program] Anayasaya geçerken, o program m 
bir hükmü 'olarak milliyetçilik tâbiri de geçmiş
tir. Eğer iddia edildiği ıgibi Anayasada milli
yetçilik mefhumunun yer almaması halinde Türk 
Devletinin temeli kalmazsa, bu mantığa göre 
arkadaşlar, Türk Devletinin ve Anayasasının 
1937 yılma kadar temeli yok demektir. Onun 
için, «Milliyetçilik» tâbirinin Anayasada yer 
almasını Atatürk'e bağlaımıyalım. 

Teklifi M'alatya Mebusu İsmet Dey ve 153 
arkadaşı vermiştir. Şükrü Kaya verdiği izahat
ta delmiştir ki, «Başta Cumhuriyet Halk Par
tisinin Umumî Reisvökili Büyük Başvekil İsmet 
Paşa ve 153 arkadaşın imzası ile hazırlanan 
Teşkilâtı- Eöasiye Kanunu» tadilleri huzuru
nuza sunulmuş bulunuyor. Bu tadilleri icab-
edeıı zaruretleri huzurunuzda arz etmeyi büyük 
şeflerim bana vazife olarak verdiler*. Cumru-
riyet Halk Partisinin prensipleri, programında 
vazıh bir suretle tesbit edilmiştir. 

1937 de bu memlekette fiilen tek parti var
dı. Fiilen idiyoruım, çünkü biz hiçbir zaman 
doktrin olarak tek partici olmadık. Fakat, 
dünyanın alkışına uyarak bu fiili tek parti du
rumu, Anayasa dışı da olsa renlk kazandı ve 
bir kuvvvet haline gelmeye başladı. Halk Par
tisinin umdeleri onun için Anayasaya -geçti. 
Yanlız Anayasaya mı, daha nerelere geçti.... 
Meselâ Türk Hukuk Kurumu Tüzüğüne, Veteri
nerler Kurumu Tüzüğüne bile girdi. Sonradan mü
cadele ettik çıkardık. Bu yolda hareketler bir 
zamanın icabıydı. Şimdi ise yeni bir Anayasa 
yapılıyor. Ona bir umde konması balhis ko
nusudur. Eğer bu umde bir bedahet haline 
gelmiş ise, artık ondan başka bir hal sureti tasav
vur edilemiyorsa, o zaman (bunu bir direktif 
olarak Anayasaya koymaya lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, Anayasadaki hükümler Devlete 
direktifler çizer, biz bu umdenin Anayasaya gir
mesine lüzum hissetmedik. Çünkü bu umde ar
tık Anayasanın himayesine lüzum hissetmiyeeek 
bir hal almıştır. 

t 
Bir ciheti-daha arz edeyim : Arkadaşlar de

diler ki, Türk milleti şöyledir, böyledir, karak
teri budur, ondan dolayı Milliyetçilik tâbirinin 
bizim Anayasamıza alınması zaruridir. 

Arkadaşlar istirham ediyorum; kim iddia 
edebilir ki, diğer memleketlerle, devletler milli
yetçi değildir. Bir Avrupa memleketinin milli-
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yetç.i olmadığını gösterebilirler mit Bir arkada
şımız belirtti, hem de çok güzel belirtti : «Busya 
bile milliyetçidir» dedi. Evet öyledir! Batı âle
minin ana prensibi milliyetçilik, «Millî devlet» 
dir. Belki, bir gerçeği söylediğimden dolayı be
ni burada tekdir edeceksiniz. Buna razı olurum. 
Başkanımız tarihçi Hocam KaraPdan sorabilirsi
niz ki, milliyetçilik umdesini Batı'dan almış bu
lunuyoruz. Bu gerçeği yüksek huzurunuzda 
izah edebilirim. 

Arkadaşlar, milliyetçiliği bir zamanlar Ana
yasada iiade etmenin başka bir mânası ve önemi 
daha vardı. Yeni cereyanlara karşı da bu öyle
sine. bir bedahattir ki (konuşmalar).. 

Muhterem arkadaşlarıma, siz «milliyetçilik» 
umdesinin Anayasaya girmesi hakkında konuşur
ken biz sözünüzü kesmedik. Ben sözümü bitir
dikten sonra arkadaşlarım daha şu, şu noktala
rı izah etsinler, diyebilirler.. Ama ben bir taraf
tan konuşurken sizi duyamam. Onun için istir
ham ederim, sözümü kesmeyiniz. 

Demek ki arkadaşlar, bütün Batı âlemi mil
liyetçidir. Fakat İspanya Anayasası dâhil, Bir
leşik Arap milletlerinin Anayasası dâhil, hiçbir 
devletin anayasasında milliyetçilik diye bir kayıt 
yoktur. Bu ancak partilerin programlarında, 
tüzüklerinde yer alabilir. Milliyetçilik millete 
nıalolmustur. Türkiye'de kimse milliyetçiliğin 
dışında bir yoldan gitmeyi düşünmez. Onun 
için, bu umdeyi Anayasada, ayrıca kaydetmeye 
lüzum görmedik. Bâzı arkadaşlar, «Milliyetçi
lik» umdesi Anayasada yer almazsa, «umdecilik» 
ve irtica tehlikelerinin kendisini gösterebileceği
ni iddia ettiler. Halbuki Türkiye Devleti lâyık 
bir devlettir. Aynı zamanda din. hiç kimse tara
fından siyasî ve şahsî çıkar ve nüfuz sağlama 
gayesiyle kullanılmaz. Bunu men edici hüküm
ler getirdik ve bu esasa ııymıyan partilerin temelli 
kapatılacağını hükme bağladık. 

Bu mahiyette bir hükmü 1960 ta Kore'de 
- kabul etmiş. Almanya'da da var. Fakat hiçbir 

memlekette olmasa idi dahi, biz yine bunu geti
rirdik. Çünkü bizim memleketimiz, komünist 

- âlemde hemhudut olan bir memlekettir. Bugün» 
biz hürriyet için mücadele ediyoruz, hürriyet
lerin imha edilmesi hürriyetini kabul edemeyiz, 
dedik. Görülüyor ki, Anayasamızda, irtica ve 
•komünizme karşı koyan prensipler yer almıştır. 
Bu hususta arkadaşlarımız tatmin edilmemişler-
se, sorulacak muayyen sorulara. cevaplar da ve-

— 516 — 
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.rebiliriz. Bununla da tatmin olunmazlarsa, bit
tabi oylarınız sonucu tayin c'dor. Biz kendi ka
naatimizi söylüyoruz. 

Hulâsa : Milliyetçilik prensibinin Anayasaya 
«irmesini teklif eden arkadaşlar kadar milli
yetçiyiz. Bütün Türkiye böyle milliyetçidir., 
Ama diyoruz ki, bütün Batı âlemi dahi milli
yetçi olduğu halde, bu bir bedahet olduğu için, 
anayasalarında dercine lüzum görmediklerinden, 
aynen Türk Bayrağı gibi bir bedahet olduğun
dan, biz'de Anayasamıza «Milliyetçilik»' umde
sini koymak lüzumunu hissetmedik. Keza bunu 
yeni Anayasa metninde kelime olarak kaydet
memenin Atatürk prensiplerine ihanet olacağı
nı, çünkü bunun Anayasaya Atatürk tarafm-

• dan konmadığını, bir parti programı içinde gel
diğini arz ediyoruz. Ve bu prensipin kendisine 
itiraz etmiyor, sadece bu tâbiri Devletin vasfı 
olarak Anayasada yer almasında hiçbir lüzum 
olmadığını ifade ediyoruz. Nitekim bir memle
kete maledilmiş öyle prensipler vardır ki, on
lar için Anayasanın N teminatına lüzum yoktur, 
arkadaşlar. Milliyetçilik umdesinin millî temi
natı vardır Türkiye'de. («Alınsa ne zararı olur, 
lâikliği almışsınız» sesleri) 

Arkadaşlar, lâiklik umdesinin Anayasa temi
natına ihtiyacı vardır. Zaman zaman irticai kı
pırdanmalar oluyor. Bunun Anayasada yer al
ması, cemiyetimize veçhe verme bakımından za
rurîdir. Milliyetçilik umdesi öyle değildir. («Ne 
zararı var?»1 sesleri) («Alınsa ne olur?» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sözler bittikten 
sonra sualler sorulacaktır. Lütfen hatibin sözü
nü kesmeyin. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Arka
daşlarım, benim mâruzâtım bir de şu noktaya 
taallûk edecektir : Anayasanın diğer hükümleri 
üzerinde durulurken, ortaya şöyle bir sual kon
du : Dediler ki ; «Her ihtilâl ve inkılâptan son
ra gelen Anayasa, o ihtilâlin, o inkılâbın fikir
lerine tercüman olur. Binaenaleyh, o ihtilâl, o 
inkılâbı harekete geçirmiyen fikirler, bu Ana
yasada yer alamaz, tnkılâbı doğuran fikir ve 
ihtiyaçları aşan onlara yabancı umdeler kabul 
etmedik. 

Biz, bu bahiste hesap vereceğiz, görüşlerimi
zi objektif olarak belirteceğiz. Buna şimdi mi 
başlıyalım, yoksa öğleden sonra mı başlanma
lıdır? Sanıyorum ki, bu hususta belki yarım sa-
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at konuşulacaktır. Arkadaşlar şimdi konuşulsun 
derlerse mâruzâtıma devam ederim. Fakat arka
daşlar, zaten arka arkaya sözcüleri dinledik, bu 
dinleme artık bizi yordu derlerse, o zaman öğ
leden sonra mâruzâtıma devam ederim. 

BAŞKAN — öğleden sonraya bırakalım. 
Şimdi on dakikamız var. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — On da
kikam olduğuna göre, bu zamana sığabilecek 
iki meseleye cevap vereyim : 

1. Kendi sistemiyle bağdaşamıyan hüküm
leri Anayasa projesine almamıza imkân yoktur. 
Arkadaşlara bu bakımdan cevap vermek iste
rim. Muhterem arkadaşlarımız kendilerine göre 
bâzı tercihler yapabilirler ama biz komisyon ola
rak kendi kendimizle tezada düşmeyiz. 

Yapılan iki tenkid ve teklifin sistemimize uy
madığını arz etmek isterim. Birisi Cumhurbaş
kanının seçimine dair. Bu teklifin teferruatına 
da girecek değilim. Sadece sistem ile ilgili dü
şüncelerimizi belirteceğim. Bu teklif bizim sis
temimize uygun değildir. 

' Bir arkadaşımız da, ihtilâl hakkının Anaya
sada yer almasını ileri sürdü. Bu teklif de sis
temimize uygun düşmez. Bu iki nokta hakkın
da, müsaadenizle yedi sekiz dakika mâruzâtta 
bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım. Anayasamız hürri
yetçi bir Anayasadır. Bu gerçek onun sosyal bir 
Anayasa olduğunu izah münasebetiyle de ayrı
ca belirtilmiştir. Hürriyetçi yani insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan bir Anayasanın, hürri
yeti sadece kâğıt üzerinde bırakmayıp, bunu 
fiilen gerçekleştirmesi için, birçok garantiler, 
garanti müesseseleri konulmuştur. Böyle bir 
Anayasanın, bu hürriyetçi istikametten uzaklaş
mamamız için, zaaflarımızı da hesaba 'katarak 
tercihlerini ona göre yapması lâzımdır. Siyasî ' 
tarihimizde tesbit edecektir ki, biz şahıslara faz
la kıymet vererek, onları lâyuhti insanlar hali-
line getirmek ve onlara kolayca tâbi oluver-
mek temayülüne kendimizi kaptırmaktayız. 
Onun içindir ki bu imkânı hazırlayıcı sistemler
den kaçınmak mecburiyetindeyiz. Biz p.rezidan-
siyel sistemi değil, parlmanter sistemi hareket
lerimize, daha doğrusu, hürriyetlerimizin muha
faza edilmesi bakımından, ihtiyacımıza uygun 
görüyoruz. Bizim bundan evvelki Anayasamız
da da prezidansiyel sistem kabul edilmemişti. 
Ona rağmen, çok kuvvetli şahsiyetler geldi ve 
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Türkiye'yi Reisicumhurlar idare etti. Bu hepi
mizin malûmu olan bir gerçektir. Ne Başvekil
ler, ne de parlâmento, bizzat Reisicumhurlar 
idare etti. Ondan sonra, hiç de kuvvetli olmıyan 
çok zayıf bir Cumhurbaşkanı geldi, o da mem
leketi idare etmeye kalkıştı. Binaenaleyh, kolay
ca bir şahsa, iki şahsa temayül göstermemize 
imkân veren bir sistemi kabul edemeyiz. 600 ki
şinin idaresi yerine bir veya iki şahsın idare et
mesine temayül gösterecek vaziyette olduğumuz 
için, prezidansiyel sistemi kabul edemezdik. 

Muhterem Kızıloğlu'nun tekliflerini kabul 
ettiğimiz takdirde bütün tasarının değişmesi lâ
zım gelir. Hem sonra, böyle bir şey kabul eder
sek, Kabine üyeleri nihayet Reisicumhurun kâ
tipleri mertebesine düşer, bütün sistem değişir. 

Kasım Gülek arkadaşımız, karışık bir sistem 
teklif etti. Zannederim prezidansiyel bir sistem 
istemiyorlar, değil mi Kasım Bey? 

KASIM GÜLEK — Hayır hayır. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ama, 

halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanı is
tiyorlar. Arkadaşlar, bu sistem... 

KASIM GÜLEK — Fransız sistemi. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Fran

sız sistemini biz kendimize pek örnek olarak 
alamayız. Temayülü, nereye gittiği pek belli 
değil. Kaldı ki, onlar, 1789 dan beri hürriyet
lerine kavuşmuş bir millet olarak yo1 almışlar, 
birçok hakları elde etmişlerdir. Fakat, biz da
ha hürriyetlere kavuşamamış, bunları halkımı
zın eti, kemiği haline getirememiş bir millet 
olarak, karşımıza Degoll gibi bir adam çıkar
sa ne yaparız? Hürriyetler teminat altında ol-
m al arma rağmen, bugünkü sistemde bir gedik 
açılır, sistemde bir tenakuz meydana gelir sa
nıyorum. Nihayet bugün Fransızlar clahi, yeni 
anayasalarını pek beğenmiyorlar. 

Arkadaşlar, bu bakımdan sisteme aykırı 
bir teklifi kabul etmiyoruz. 

Ordunun yerine gelince: ilgili ma İde gelin
ce zaten konuşulacak. Ben şimdi sadece sistem 
bakımından pek kısa mâruzâtta bulunacağım. 
Orduya Anayasamızda öyle bir yer vermek 
mecburiyetindeyiz ki, bu yer kabul ettiğimiz 
ve kabul edebileceğimiz bir sistemle bağdaşa
bilsin. Türk milleti ordusunu ne kadar severse, 
ona kalbinde ne kadar mutena bir ynr verirse 
versin, Anayasasında vereceği yer, demokratik 
rejime uygun olmak zorundadır. 
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j Arkadaşlarım, bir binanın, bir mimarisi var-
ı dır. O binada mimariye hiç uymıyan birtakım 

gayritabiî çıkıntılar, girintiler ve hattâ binanın 
temelini sarsacak bâzı tertibat yapılamaz. 

Eğer millet namına hâkimiyeti kullanan, ya
sama kudretine sahip ve icrayı denetliyen bir 

I Meclisin varlığını kabul ediyorsak; prezidansi
yel sistemi kabul etmiyorsak, pek tabiîdir ki, 
ordu, hangi şekilde olursa olsun siyasî mesuli
yeti taşıyan, Türk Ulusu adına icrayı hâkimi
yet eden parlâmentoya karşı sorumlu ve ona 
bağlı olacaktır. Bir bakan veya başbakan vası-
tasiyle Meclise bağlı olması zaruridir. Bu sis
temin modaliteleri üzerinde düşünülebilir. Ama, 
sistemden ayrılma olur mu? Orduya verilen'de
ğeri meselâ orduya Anayasanın koruyucusu 
vazifesini vermek veya vermemekle ölçmek as
la doğru olamaz. Buradan değer hükmü çıkar-

I m ak, bunu bir değer ölçüsü, bir teveccüh ölçü
sü, olarak görmek imkânsızdır. 

Nihayet son olarak şunu da işaret etmek is
terim : Arkadaşlarımızdan biri «Anayasamızda 
ihtilâl 'hakkına yer verilsin, bu hak Anayasaca 
tanınsın.» dediler. 

Diğer bir arkadaş, Ordu Nizamnamesindeki 
maddeden bahsederek, bilhassa orduya ihtilâl 
hakkı verilsin mânasına gelen bir konuşma yap
tı. Kaderin ne garip cilvesidir ki, şimdi huzu
runuzda konuşan arkadaşınız, ihtilâlden önce 
seri halinde «Milletlerin zulme mukavemet hak
kı» başlıklı yazılar yazmıştı. Bu hakkın beyan
namelerde, hattâ ilk hedef beyannamesinde 
yer alması için de partinin genel başkanı ile 
münakaşa dahi etmişti. Fakat ifade etmek is-

I terim ki, ihtilâl hakkının bir beyannamede ve
ya makalede yer alması başkadır, Anayasada 
yer alması başkadır. Muhterem arkadaşlarım, 
John Lock'dan bu yana ve Amerikan istiklâl 
Beyannamesinden bu yana. muhtelif beyanna
melerde, kitaplarda ve muhtelif milletlerin an
siklopedilerinde yer 'alan, hattâ isviçre Ansik
lopedisine geçecek kadar, demokrasinin vazge
çilmez bir parçası sayılan ihtilâl hakkını inkâ
ra imkân yok. Ama bu Anayasa üstünde, ya
zılmamış bir Anayasa kaidesi olarak bul edilir. 
Anayasaya girecek olursa, onun bütün şartları
nın belirtilmesi ve en son tatbik edilecek bir 

| hukuk kaidesi olarak teferruatiyle incelenmesi 
I lâzımdır. İnsanoğlu kanaatimizce buna müktcr 
! dir değildir. Anayasa, «şu halde ihtilâl çıkar-
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maya hakkın var» diyecek. Böyle bir demokles 
kılıcı Anayasa hükümleri arasında yer aldı mı 
iktidarlar -ve millet her gün ihtilâlin şartları 
tahakkuk etti mi, etmedi mi, diye düşünülebi
lecektir. Anayasaya böyle bir madde konamaz. 
Ama arkadaşlar o zaman, yani 1957 de 1958 de 
yazdığım cümleleri burada söylemek isterim. 
Günü geldiği zaman, yani iktidarlar milletlerin 
hürriyetlerini hiçe saydıkları, sefaletlerine al
dırmadıkları, yani milleti hiçe saydıkları za
man, bıçak kemiğe 'dayanır ye bütün hukukçu
lar - aynı tâbirle ifade ediyorum - koro halin
de birleşseler de «Millelerin ihtilâl hakkı yok-
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tur» diye terennüm etseler, yine de milletler 
ihtilâli yaparlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

O halde sadece bir Alman Devletinde, daha 
doğrusu Alman devletlerinde Hessen'in Anaya
sasında yer alan ihtilâl hakkının «ki bu hü
küm çok ^tenkide mâruz kalmıştır» bizim Ana
yasamızda yer almasını doğru bulmayız. Bunu 
reddetmekle asla ihtilâl hakkının bizatihi ken
disini reddetmediğimizi Yüksek Heyetinize arz 
eder, hepinizi hürm'etle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanılmak üze
re oturuma son veriyorum. 

9 Kapanma saati: 12,35 

^kmm 

ÎKtNCt OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN*— Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Şahap Kitaptı, Oktay Eksi 

BAŞKAN — Nisap vardır, oturumu açıyo
rum. 

Söz Anayasa Komisyonunundur. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA MUAM

MER ifcCSOY — Muhterem arkadaşlarım, huzu
runuzu tekrar işgal ettiğim için özür dilerim. 

Anayasanın tümü ile ilgili bâzı 'hususlarda, 
ıbâzı arkadaşlarımıza cevap vermek için bendeniz 
dün kısa bir konuşma yapmıştım. B.ıında Cum
huriyetin vasıflarına dokunduğum halde, Anaya
sanın karakteri ile ilgili olan bu noktalar üzerin
de tekrar ve bilhassa durmak lüzumu kendisini 
göstermektedir. 

'Bir arkadaşımız, dediler ki; «Anayasalar ken
dilerini yaratan inkılâpları doğurmuş bulunan 
fikir ve ihtiyaçlara sadık kalmak zorundadır. 
Anayasa tasarımızda ise, inkılâbımızı yaratan fi
kirlerden çok ileri gidilmiş; lüzumsuz bâzı um
deler metin içinde alınmıştır.» 

Acaba iddia edildiği gibi «Bir taraftan mül
kiyet esasına ve mülkiyetin bir parçası olan mi
ras esasına diğer taraftan Özel teşebbüs esasına 
riayet et'miyen, hattâ zorla çalışma esasını koyan, 
kısaca Batılı savılmıvaeak bir anavasa tasarısı 

karşısında mıyız» sorusu üzerinde durmak mec
buriyetindeyiz. 

Sanırım ki, arkadaşlarımız da bu yolda bir 
açıklamada bulunmamızı isterler. 

ıMuihterem arkadaşlarım, bâzı hatiplerin bura
da belirttiği gibi hakikaten inkılâbı yaratan, Ata
türk umdelerinin bu memlekette yeniden hâkim 
olması fikridir; ve inkılâpta Atatürk'ün elini her 
şeyden ziyade hissetmekteyiz. Bu gerçeğin üze
rinde bilihasisa duran arkadaşlar, o halde dediler, 
«nasıl olur da «ddmökratik» vasfından, insan hak
larına hürmet esasından sonra bir de (sosyal) mâ
nasına gelen çalışma ve sosyal adalet prensiple
rinden bahsedilir» Bu 2 tâbirin yeri yoktur, bu 
prensip inkılâbımızın gerektirdiği fikirlerden de
ğildir. Keza böylece mülkiyet esası zedelenmiştir/ 
Onun için Anayasa tasarısı, - doğrudan doğruya 
bu şekilde değilse de dolayısiyle söylenmiştir -
kabule şayan görülemez. 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi yakından tet
kik ettiğimiz zaman gerek Atatürk'ün umdeleri
nin,- gerek bunun etrafında bugüne kadar - hiç 
değilse 1950 veya 1951 e kadar - bu memlekette 
umumiyetle !ka!bul edilen prensiplerin ne olduğu 

— 519 — 



B : 37 4.4 
'üzerinde biraız durulursa,Jsgfyal Devlet prensibi
nin de hiçbir suretle bunun dışında kalmadığı 
neticesine varılacaktır. Bu - belki uzun sürecek -
maruzatıma geçmeden önce, müşalılha's meselelerle 
ilgili ve y ü z d e ^ l ^ l ^ ^ c t î f olan' bâzı mâruzâtta 
bulunacağım, p'u noktalarda takdir hakkına yer 
yoktur. Meselâ mirasla ilgili olarak arkadaşları
mın tenkidlerini dinledim. Dediler ki : «Yeni ta- • 
sarıda miras hakkına ilişkin hüküm yoktur. Bu 
bizi endişeye sevk eder. Mirası kabul etmemek, 
-mülkiyet esasını da yarım kaJbul etmek d^pıektir. 
Zaıten daha başka bâzı hükümler de var ki, onlar 
da bizi düşündürmektedir.» * 

Muhterem arkadaşlarımı; bu endişe yerinde 
değildir. Bu endişeyi duymuş olan arkadaşlara 
niçin bu endişeyi duydular diyemeyiz. Fakat ta
sarı tüm halinde göz önünde bulundurulursa ve 
tarihî bilgilere miüracaat edilirse, bu endişeye 
mahal olmadığı teslim edilir kanaatindeyim. Mu
kayeseli hukuk metodu faize göstermektedir ki, ne
rede mülkiyet hakkı kabul edilirse mülkiyetin ya-
nıbaşmda onun tabiî bir parçası olarak miras 
hakkı da tanınacaktır. Bunu tanımadığımız za
man, o hak mülkiyet hakkı olmaz, sadece intifa 
hakkı olur. Eğer bu hak tanmmıyacaksa, mülki
yetin bâzı alanlarda tanınmaması şeklinde bahis 
konusu olacaktır. 

Sovyet Anayasasından bahsedildi. Onun peyk
lerinde de mülkiyetten bahseden hükümler var
dır. Şu şu alanda, küçük arazi ve muayyen bâzı 
şeylerde mülkiyet kaibul edilir. Muayyen şeyler 
bakımından da kabul edilmez. Fakat nerede mül
kiyet kabul edilmiş ise, orada miras da kabul 
edilmiştir. Bir arkadaşımız Sovyet Rusya'yı mi
sal olarak gösterdi. Sovyet medenî hukukunda 
miras vardır dedi. Bu misal bizim aleyhimize 
değilj lehimize bir delildir. Miras hakkı sadece 
Sovyet hukukunda değil, peyklerinin hukukunda 
da yer almaktadır. Hem de anayasalarında. Ne 
garip bir tecellidir ki, miras hakkına anayasala
rında yer veren memleketler, pek de demokratik 
memleketler değildir. Almanya Anayasasın^ bir 
tarafa bırakırsak, ki bu hüküm Waymar Anaya
sasından alınmıştır. Ve Almanya hukukun tan
ziminde daima teferruata giden bir millettir. Bir, 
de İtalyan Anagaşajm kayjbec^biüriz. Hattâ 
îtalyan AnayaJalnffifflIS nci maddesi bile, daha 
ziyade Devletin miras hakkını belirtmektedir. 
Bunların dışında sanıyoruz ki, medenî devletlerin 
anayasalarında miras hakkında hüküm yoktur. 
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Hangilerinde mevcuttur? Faşist devletlerde, ko
münist devletlerde, meselâ Macaristan'da vardır. 
Beyaz Rusya'da vardır. Portekiz'de, İspanya'da 
vardır. Medenî memleketlerde ise bedahçt telâkki 
edilmiştir. Mülkiyet hakkının bir parçasıdır di
ye Anayasada ayrıca zikredilmemiştir. Aynı esa
sı kabul etmiş olan eski Anayasamızda miras hak
kında bir hüküm yoktur. Malûmu ilâm kabilin
den de olsa muhakkak bulunsun derse arkadaşlar, 
fbunu koymakla da hiçbir şey kaybedilmez. Ama 
konulması için de bir zaruret yoktur. Bu hak esa
sen mülkiyet hakkında mündemiç bulunduğuna 
göre, miras hakkını tanıdıktan sonra «mülkiyet 
tanınmıştır, miras^da tanınmıştır, mahdut bir ay
ni hak olan rehni de tanıyalım, Anayasaya koya
lım» diyerek, medenî hukuktaki bütün hakları 
Anayasaya koymak cihetine mi gideceğiz? Mirası 
Anayasaya koymamışsak, kelimelerden tasarrufu 
esas ittihaz ettiğimiz için böyle yapmışızdır; yok
sa bir kasdı. mahsusa dayanmamaktadır. 

Bâzı arkadaşlarım özel teşebbüs meselesi üze-
ryıde durdular, .dediler ki, «özel teşebbüs esastır, 
bu fikir Anayasada açıkça zikredilmedikçe, bu
nun hususî bir kasda makrun olduğu düşünülür, 
özel; teşebbüse çatık kaşla bakıyoruz gübi telâkki 
edilir.» Halbuki özel teşebbüse bu gözle ba'kmıyan 
birçok anayasalar vardır ki, bunların içinde özel 
teşebbüs tâbiri ayrıca ifade edilmemiştir. Biz mu
hakkak îtalyan Anayasasının ifade tarzını tercih 
etmeye mecbur olduğumuzu zannetmiyoruz. TV 

. sarımızda çalışma hürriyeti tanınmış, dlduğuna 
göre, özel teşebbüs sağlanmıştır. Birçok anaya
salarda da durum böyledir. Bundan evvelki Ana
yasada da özel teşebbüsten bahseden bir hüküm 
yoktur. Bilâkis Devletçilik maddesi Anayasaya 
alındığı zaman zabıtlarda Recep Peker'in şu-ifa
delerine rastlamak mümkündür : Artık liberaliz
me memleketimizde asla müsaade edilemez. Kim 
liberal siyaseti müdafaa ederse, aynen lâiklik 
prensifbine aykırı hareket edenler gibi, suç işlemiş 
olur. Biz Devletçiliği Anayasaya koymuş deği
liz. özel teşebbüs hakkında da ayrıca bir kayıt 
koymak için sebep görmüyoruz., özel teşebbüs ta
mamen serbestir. Meslek ve iş seçmekte vatan
daşın tam hürriyete sahiboldıığunu Anayasada 
ifade ettik. Bir parti devletçiyim derse müsaa
de etmiyeeek miyiz? Müsaade edeceğiz. O halde 
niçin özel teşebbüs» esastır, demiydim? özel te
şebbüsü, ticaret ve sanayi hürriyetini, Anayasada 
tanımış bulunuyoruz, Bunu zikretmek kâfidir. 
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Özel teşebbüs esasının Anayasada nasıl 'ifade edi
leceği hususunda mutlak bir kaide yoktur. Mese
lâ bâzı noktalarda örnek olarak aldığımız Alman 
Anayasasında «özel teşebbüs esastır» diye bir ka
yıt mevcut değildir. Bu hususlardaki maruzatı
mızdan sonra şimdi doğrudan doğruya ana mev
zulara geliyorum : Acaba biz sosyal devlet esa
sını Anayasa projesinde ilân . etmekle inkılâbın 
prensiplerinden ayrılmış mı bulunuyoruz? Hattâ 
ona sırt mı çeviriyoruz? Muhterem arkadaşlarım, 
komisyonunuz bu kanaatte değildir. Yalnız ko
misyonunuzdan çıkan tasarıda değil, İnkılâptan 
sonra yapılmış olan her üç projede de, yani Siya
sal Bilgiler Fakültesinin projesinde, IstanJbul 
Anayasa Komisyonunun yapmış olduğu projenin 
birinci maddesinde de hep «sosyal devlet» pren
sibi yer almıştır. O komisyonlar da, bizim gibi 
İnkılâbın umdelerine sadık kaldıklarına kaanidir-
ler. İnkılâp, Atatürk umdeleri için olmuştur. O 
halde nedir Atatürk'ün bu memlekete telkin et
tiği, müdafaa ettiği ana fikir? «Batı medeniyeti
ne, muasır Batı medeniyeti seviyesine ulaşmak ve 
batı kültürü istikametinde gitmek!» Her müna
sebetle Atatürk ifade etmiştir ki, «Biz, Batı me
deniyetinin bir parçasıyız.» Demek ki, Batı me
deniyetinin müşterek malı olan ve bugün ittifak
la kabul edilen prensiplerini benimsemek, aynı 
zamanda İnkılâbı yaratan fikirleri hâkim kılma
nın ta kendisidir ve In'kılâp istikametinde gitmek 
demektir. 

Diğer taraftan, Atatürk'ün bu memlekete 
mal etmek istediği nimetlerden biri de demok
rasidir. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek gerçek de
mokrasinin ne olduğu,. gerek Batı Demokrasi
sinin değişmez prensiplerinin ne olduğu yolun
daki tatbikat ve nazariyatı da nazara alırsak, 
yine bun lan görürüz. Sosyal" Devlet prensibi, 
bunlar arasındadır. Biz eğer bugün sadece 
1789 u getirmek istiyorsak, çağdaş medeniyeti 
getirmek istiyoruz diyemeyiz. Dünya bugün, 
1789 dan çok ileri gitmiştir. Biz kültür, iktisat, 
siyaset alanlarında bu kadar geri kalmış bir 
millet olarak muasır medeniyete ulaşimak isti
yorsak, sadece J789 u değil, bugünün bütün 
umdelerini almalıyız. Gerçek demokrasinin bu
gün Batıda hâkim olan anlayışına gitmeliyiz 
ve yeni fikirleri benimsemeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, belki özelliği olan 
bir tezahür, bâzı arkadaşlarımızı aldatmış ihti

yaçlarımız ve davlarımız Ihususunda, («ilan yan
lış teşhislere sevk etmiş olabilir. 

Diyorlar ki, «biz ihtilâlden önce,,-~durmadan, 
hep basın hürriyetinden toplantı nTirriyetinden, 
üniversite muhtariyetinden bahsettik. Klâsik 
hürriyet sözü siyasî mücadelenUn- özünü teşkil 
ediyordu; hiç bîr zaman ib'tilâlden önce sos
yal dâva, diye bir şeyden baflıs^edalmedi, ileri 
sürülmedi.» Bu düşünüşe karşı sâdece iki nok-
ta'yı hatırlatmak isterim : Duruimun hususiyeti 
şundan ileri gelmektedir; hangi cemiyetteki 
klâsik hürriyetler tehlikeye düşer, artık orada 
diğer dâvaların ön plâna gelmesine imkân 
kalmaz. 

Vatandaşın insan gibi yaşa'ması, bu mem
leketin >en mühim mevzuudur. Aslında, bu o 
kadar iptidai bir haktır ki, feragat bile müm-
Icün olamaz. Fakat bir diktatör çıkıpta milletin 
seyahat hakkını, konuşma imkânını, basm hür
riyetini kaldırırsa, orada, artık her şeyden ön
ce siyasî haklar ve klâsik 'hürriyetler uğrunda 
mücadele başlar. Basın hürriyeti imha edildiy
se muhalefet Parlâmentoda konuşatmıyorsa 
memlekette partizan- ve keyfî idare son hadde 
geldiyse, gecekondu gibi aslında pek önemi û 
dâvalar ön plâna alınaımaız. Aslî .hürriyetler ka
bul edildiği zaman,vatandaşın sefaletten kur
tarılmasını temin etmekte, demokrasinin vazıge-
çiknez bir parçası olarak kendisini göstorir. 
Evinde yangın başlıyan bir kimsenin evle il
gili diğer önemli ihtiyaç ve zaruretleri bir tara
fa bırakması gibi; ihtiyaçlar ne derece müMm 
•olursa olsun, zira beriki müstaceldir, onu hâl
letmeden diğer ihtiyaçları da •hâlletim'ek imkan
sızlaşır. 

Şimdi geriye doğru bakalım, ihtiilâli getiren 
o günlerde, bu 'memlekette sosyal dâvalar ken
disini göstermemiş midir? Bütün ağırlığı ile 
göstermiştir; zaten onun içindir ki bu milletin 
elinden hürriyetini almak iştÜyen diktatörler, 
işte o ihtiyaçlaıtlan faydalanma yoluna gitmiş
lerdir. Bu memlekette Sefalet vardır, arkadaş
lar, ikrar etmeye, kendi kendimize itiraf etme
ye. mecburuz. Kabul edilımiyen dejsTin, söylen-
miyen derdin devası bulunmaz. Bu memlekette 
vatandaş, en ileri memleketlerdeki hayat sevi
yesini bir tarafa bırakalım. Orta derecede ge
lişmiş ve bize yakın olan birçok memleketler
deki hayat seviyesine henüz ulaşnÎBnnıştır. Köy-
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lümüzün vaziyeti, işçimizin vaziyeti, - ardaş-
lar, bunlar 'bir tarafa - küçük memurun vari
yeti, itiraf edelim iki cidden yürekler acısıdır. 
Bunlar, bir memlekette halledilmesi kaçınıl
maz 'dâvalardır. Feryatlar göklere yükselmiş-
miştir. O kadar k i ; arkadaşlar, şalhid'i olduğu
muz bu 'zaruretler, siyasî hayatimızda ağır ba
san bir faktör olarak kendisini hissettirmiş ve 
memleket ıbu ihtiyaçları çoktan duymuş ve hal
letmek istemiştir, istediği için de (bu' zaruret
leri istismar etmek is'tiiyen «köyün suyunu ge
tireceğim, 'köylünün toprak derdini, işçinin 
mesken derdini halledeceğim» diyerek .hürri
yetleri gasıbetme pahasına kalkınma vaadeden 
fırsatçı politikacılar, diktatörcüklÇr türemiş 
(hattâ yıllarca ıtu'tunalbilmiştir. (Bütün fbunlara 
rağmen, vatandaşın karnı doyurulmanııştır. 
Mesken ihtiyacı, temün edilmemiştir. Sihhî ba
kımı yerine getirilmemiştir. Ve Ibirçok ateşin is
tidatlar, /birçok 'gençler okuma şartlarının' güç
lüğü dolayısiyle, zengin 'bir İbalbanm oğlu olma
dığı için, okuya'mamış, okumaktan fiilen men 
edilmiştir. 'Bunun sonumda anarşi 'gelir. «Sen 
okumakta hürsün, iş 'bulmakta hürsün, işte 
meydanlarda 'da konuşmuyor mıulsun?» diye
bilmek kâfi gelmez. En .zaruri .maddî ilhtiyaçla-
ra cevap verilmezse, sonunda faşizme veya ko-
'miinizme gidilir. Bu akilbete duçar olmak isti-
yen demokrasi, «sosyal 'demokrasi» olmak mec
buriyetindedir; ve bu yolu bütün Batı âlemi 
kalbul .etmiştir, ileri memleek'tlerde Anayasa
larında «sosyal» tâbiri ve mtermuımu yer almış
tır. Bu mtefhum, Alman Anayasasının bir de
ğil, iki maddesinde zikredilmiştir. Fransız, ital
yan anayasalarında da ifadesÜni bulmuştur. 
Anayasa mizanımın «sosyal» karektere sahibol- ' 

-ması .esası, samanımızda o kadar yayılmıştır ki, 
klâsik -hürriyetler yoluna giden, hürriyet ih
tiyacını duyan bir çok .geri. kalmış memlekette 
dahi, «'sosyal dâvaların ihalli zaruridir» düşün
cesiyle 'meselâ Arap memleketlerinde, anayasa
da sosyal tesanüd, sosyal adalet gibi kayıtlar, 
'bir değil, ,4 madde de yer almıştır. Sosyal .ada
let, sosyal cemiyet ve s'osyal tesanüt tâbirlerine 
Birleşik Arap Cumlhuriyetleri Anayasasında bi
le tesadüf etmekteyiz. Türkiye ^de ihtiyaçlara 
eevap veren -bir mefhumdur hu. Yoksa ihtilâl
den evvel memleket'm duyduğu dertlerle alâ
kalı olmıyân Ibir umde balhis konusu değildir. 
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Sırf moda olsun kalblilinden ve falan 'memleket
te vardır diye «sosyal» mefihuim Ibizce de be
nimsenmiş değildir. Almanya, italya ve Fran
sa'dan çok daiha şiddetle «sosyal Devlet» 'zih
niyetine muihtaçolam .biziz. ;Zira onlar zaten sos
yal Devlet olmuştur. Bizde ise, Anayasaya gi
recek bir umde bir motor vazifesi 'görecektir. 
Medenî Kanunumuzun almışı zamanında "söy
lenen sözleri sizlere hatırlatmak isterim. 
Kanun ve Anayasa maddeleri yalnız cemiyet 
içindeki statükoyu mufhafaza edecek hükümler 
'koymakla, yetinemez. Bilhassa bizim gibi her 
alanda geri kalmış memleketlerde ' toplum ha
yatını ileri doğru sevk eden, omun 'gelişimesinde 
muharrik kuvvet rolü gören umdelere de yer 
verir. 

Nitekim Medenî Kanunu kabul ettiğimiz za
man, onunla kabul ettiğimiz birçok müessese ve 
mefhumlar, (memleketin kendisi için mücadele 
ettiği hal suretlerini aksettirmiyordu, ama ih
tiyaçlara, hele ulaşmak »isteğimizin seviyenin 
ihtiyaçlarına cevap veriyordu. O zaman belki 
çoğunluk bile ibu yeni müesseseleri itemezdi; 
ama birçiok kimse bu hamlenin cemiyet için za-

,rurî olduğunu ''biliyordu ve. Medenî Kanunu almak
la ne kadar doğru hareket edilmiş olduğunu bugün 
tereddütsüz teslim ediyoruz. «Sosyal zihniyet» 
de böyledir. Türkiye'deki sosyal zihniyetten 
uzak oluşu hangi Batı .memleketinde görebilir
siniz?. Misal için bu memleketin başkenti olan 
Ankara'ya bile bir göz atmak kâfidir. Şehrin 
göbeğinde sürünen öyle çocuklar görürüz, ki, 
kalbi olan insanın gözü yaşarır. ister anası, ba
bası istismar için sokağa sevk etmiş olsun, ister 
anası, babası olmadığı için tam mânasiyle so
kakta kalmış cJşun, kış günü hasta olacak şe
kilde yarı çıplak dilenen, en ağır şartlar içinde 
satıcılık yapan kaç çocuğa tesadüf ederiz. Po
lis, memur ve halk bunlara bakar ve geçer. 
Eğer Batı âleminde bu durumda bir tek çocuk 
görülse meydan birbirine girer, arkadaşlar, ben 
gerçekleri nasıl inkâr edebilir ve onları karşı-
lıyan anayasa umdesine nasıl olurda «İhtiyaçla
rımızın mahsulü değildir» diyebiliriz. Denilebi
lir ki, «Anayasada sosyal devlet tâbirini kul
lanınca» bütün bu dâvalar hemen halledilive-
recek mi?» Şüphesiz^ki, hayır, fakat bir hük
mün, bir direktifin anayasaya girmesinin etki
sini de küçümsemenıek gerekir. Bu dâvalar bu-
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güne kadar halledilmediyse, anayasa elbetteki 
biraz olsun bu istikamette bir itme vazifesi gö
rebilecektir. «Sosyal» umdesini anayasaya ko
yalım ki, ssoyal dâvalar karşısında, seyirci kal
maya devam edece'k müstakil iktidarlara «Sos
yal zihniyete göre hareket et» diyebilelim. Bu 
memlekette milyonlarca çiftçi ya kendi ektiği 
ve biçtiği toprağın sahibi değildir. Yahut da, 
topraksızlıktan, şehre akın etmiştir. Yüz binler 
imeskensizdir. Bu dâvalar, bu memlekete yabancı 
dâvalar mıdır? Dünya bu dâvaları çoktan hal
letmiştir. Bu istikamette birtakım kanunlar çı-

karon ıslardır. Bu alanda en ileri giden memle
ketler muhakkak sosyalistlerin hâkim oldukları 
memleketler değildir. Rus ihtilâlinden kaçan 
bir profesörün yazdığı, kıymetli merhum fikir 
adamımız Ali Rıza Türel'in dilimize çevirdiği 
ve. Türk Hukuk Kurumunun yayınladığı (Ana
yasa hukukunda yeni temayüller) adlı kitapta 
deniyor ki, Moılarşist Yugoslavya ve Romanya 
gibi memleketlerin 1921 anayasalarında, topra
ğın köylüye mal edilmesi, köylünün topraık sa-
'hilbi olması için sosyal zihniyete dayanan hü
kümler konulmuştur. ıSosyal zihniyet hiçbir za
man tek bir partinin inhisarında değildir. Bü
tün Batı medeniyetinin malıdır. Jagues Mari-
tain'in dediği gibi, ıbugün «Sosyal.» olmak için, 
marksist hattâ sosyalist olmaya asla lüzum yok
tur. Aynen hürriyetçi olma'k için Rıîso'cu olma
ya ihtiyaç bulunmadığı gibi. «Sosyal zihniyet», 
«Sosyal adalet», «Sosyal güvenlik»/ artık me
denî dünyada vaz geçilmez ve insan haysiyeti
ne hürmetin zarurî kıldığı sonuçlar ve umde
lerdir. Sosyal devlet umdesini Anayasaya koy
makla-bu memlekette anayasa buhranı başladığı 
günden itibaren kendisini gösteren en önemli 
ihtiyaçlardan birine daha cevap vermiş olaca
ğız. Yoksa sadece klâsik hürriyetleri getirecek 
olursak, o zaman fasit daireye düşeceğiz. 

Dünyanın 150 yıl önce hal yoluna girdiği ve 
19 ncu yüz yılda hallettiği klâsik hürriyetler 
dâvasını halletmekten başka bir şey yapmazsak, 
Anayasa buhranımızı hallederken, Batı âlemi
nin 20 nci asırda ulaştığı «devlet», ve «ıhak» an
layışına tam olarak yer vermezsek, «yarım bir 
iş» yapmış olacağız, tehlikeli bir iş yapmış ola
cağız. Şimdi sadece 1789 un umdeleri ile yeti-
nirsek, kısa zaman sonra da 1848 in umdeleri, 
1948 in umdeleri için mücadelelere şahit oluruz. 
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Niçin arkadaşlar? Dünyanın vardığı ilme karşı 
biz sadece eski nazariyeleri mi savunacağız? 
Müspet ilimler alanında, Ayinştayn'dan evvel
kileri mi alıyoruz? Biz,-ilimde Ayinştayn sevi
yesine gelmedik, önce ondan evvelki ilmi öğre
telim senelerce sonra da Ayinştayn'dan sonraki 
ilmi öğretiriz mi diyoruz? ayır arkadaşlar, sos
yal ilimlerde hamleler yapılmıştır. Biz hamlemizi 
(tam) yapacağız; muasır medeniyet seviyesin
den geri kaldığımız bu mesafeyi, ancak dünya
nın ulaştığı reçete memleketimizin ihtiyacına, 

, tekabül ediyorsa onu aynen benimsemek sure
tiyle kapatabiliriz. Diğer milletlerin büyük acı-

•lar sonunda öğrendiği gerçekleri, bu acıları ta
sarruf ederek kabul edebiliriz. Sosyal devlet 
•konusunda ikinci madde münasebetiyle uzun-
uzadıya konuşulacaktır. Yalnız bâzı mülâhaza
ları şimdiden nazarı dikkatinize arz edeceğim : 
«Niçin sosyal devlet?» Anayasada işte sosyal 
haklar sayılmış, bu kâfi değil mi? Diyenler var. 
Bir Alman profesörü, hem de mesleki «ilim ha
linde siyaset» olan bir profesör, kitabında şöyle 
diyor': Almanya'da Vaymar demokrasisinin 
çökmesini ineeliyen âlimlerin ıbugün ittifakla 
varmış olduğu netice, Vaymar Anayasasının bir
takım sosyal hakları tanıdığı halde kül halinde, 
zihniyet halinde sosyal devlet olduğunu ilân et
memesinin, demokrasinin iflâsına sebebiyet ver
miş olduğu yolundadır. Bunun içindir ki, bu
gün BONN Anayasasında «Sosyal devlet», «Sos
yal hukuk» umdesi devletin bir vasfı olarak 

. tüm halinde, ilân edilmiştir. 

Bütün hükümleri koyamayız. Bunların 
önemlileri, sosyal ve ^iktisadî haklar kısmmda 
yer alır; fakat yine de tatbikatta kendisini gös
terecek bütün ihtiyaçlar önceden düzenlenemez. 
Kazuist metod pratik değildir, işte Anayasaya 
konulacak genel bir Shüküm, yani «sosyal devlet 
umdesi» boşlukların doldurulmasında ve hüküm
lerin gayeye uygun surette tatbik edilmesinde 
büyük rol oymyaeaktır. Tekrar etmek isteriz ki, 
demokratik hürriyeti ve hukuk devleti esaslarına 
dayanan Devletin aynı zamanda «sosyal» da 
olması, bir zarurettir. Sosyal olmıyan Devlet 
gerçek mânada demoknatük ve hürriyetçi dahi 
sayılamaz, Vatandaşlarm yalnız söz söyleme 
hürriyetini, yalnız mesken dokunulmazlığını 
değil, bir meskene sahifooknâ imkânlarını da 
temin etmek lâzımdır. Köprü altında yatan, 
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arsası olnnyan, her 54ün başının üstünde yıkılabi
lecek bir er de, yani gecekondularda yaşıyan in
sanlar için, mesken '«masuniyeti ne ifade ede
bilir? Hasta karısı, yoluğu ve çocuğu için1 me
selâ streptomisin alanııvacak durumda bulunan 
kimselerin, Anayasadaki can emniyeti prensibi 
karşısında alacağı durum nedir? Can emniyeti 
var olabilmek yalnız kurşuna karşı değil, açlık, 
mikrop ve her türlü.hastalığa karşı da emniyet 
içinde bulunmak şarttır. Bir memlekette! 

J doktora, ilâca veya hastahaneye verecek parası 
olmadığı için ölenler, sakat kalanlar varsa, orada 
can emniyetinin gerçekleştirildiğinden bahsedi
lemez, Keza birçok vatandaş öğrenmek için lü
zumlu malzemeyi sat malamı yorsa, en büyük bir 
kabiliyet dahi varlıklı bir babanın oğlu olmadığı 
için orta, lise veya yüksek tahsili yapma imkâ
nını bulamıyorsa öğrenim, hürriyeti kâğıt üze
rinde var sayılır. Eğer öğrenim imkânı, sadece 
memleketin varlıklı kişilerinin elinde kalıyorsa, 
bu hürriyet bir millet için tamamen sağlanma
mış demektir. îşte bu bakımdandır ki biz bütün 
vatandaşları insan gibi yaşamanın zarurî şart
larına sahip kılan sosyal devlet istikametinde 
gitmeye mecburuz. 

Türkiye'de toprak mülkiyetinin bir hak ola
rak fiilen tanınmış yayılabilmesi için, yalnız 
5 000 kişinin 50 000 kişi için değil, toprağı eken
lerin büyük çoğunluğunun toprağa sahibolması 
gerekir. Eğer toprak mülkiyetinin korunması 
sözünden, büyük çiftliklerin muhafazası mâna
sını da çıkarırsak, azınlık için bir hakkın ta
nınmasının çoğunluğu aynı haktan, mahrum 
olmasını istiyoruz demektir. Başka kelimelerle 
ve daha açık olarak konujşursak: Büyük toprak 
mülkiyeti istiyenler «ben yalnız toprağımı mu
hafazayı değil, başkalarını ecir olarak kullan
mak imkânına da sahibolmak istiyorum; başka
larının toprak sahibi olmasını istemiyorum» de
mektedirler. Bunlar «toprak mülkiyetini» değil 
«toprak inhisarını!» istiyorlar demektir. Bu 
görüşle klâsik hak ve hürriyetlerin ulaştıracağı 
normal sonuçlardır. 

Klâsik hak ve hürriyetleri, için boş süslü 
lâflar olmaktan çıkarıp onlara -gerçek muhteva 

; devren sosyal zihniyetin mahsulüdür. Ne ya
zık ki, «sosyal», kelimesinin talihsizliği, sonuna 
«ist» eklendiği zaman ortaya çıkan kelimenin 
bâzı kimseleri korkutmasıdır. «sosval» ve «sos

yalist» kelimeleri birbirinden tamanien farklı 
iki mefhumu ifade ettiği halde," yanlış anlaşıl
maları önlemek endişeliyledir ki, «sosyal» keli
mesini kullanmıyarak başka tâbirler getirmek 
ve böylece yersiz münakaşaları önlemek istedik 
Aslında bu bu endişeye mahal yoktu. Fakat bir
takım menfi propagandaların tesiri altında «sos
yal» kelimesi yerine o mânaya gelen başka tâbir
lerin kullanılması yolu tutuldu. «Çalışma esa
sına dayanan;» tâbiri eksik bulunduğundan, buna 
«sosyal» ibaresi de eklendi: 

Hulâsa : Zihniyet ve, maksadımız meydanda. 
•$u veya bu kelimenin tercih edilmesini, Yüksek 
Heyetiniz takdir edecektir. 

Nihayet son olarak şu cümlelere kaıçu cevap 
vermek isterim : «Mülkiyet hakkına kaşını çatan 
bir Anayasa tasarısı hazırlamışız» Böyle bir şey 
bahis konusu değildir. Tasarıda tanınan mülki
yet hakkı, medenî, ileri, Batılı memleket Anayasa-
larındakinden ne bir gram dana hafif, ne de bir 
Harftim daha kısadır. 

Eğer fikrî formüle etmekte beceriksizlik gös
termiş isek. yani kalıpta muvaffak olamamış isek, 
daha açık formüllerle gelirsiniz, konuşuruz. Ama, 
tekrar ediyorum, mülkiyet esasını kabul etmemek 
veya eksik kabul etmek gibi bir düşünüş bu Ana
yasada yer almamıştır; ve komisyonunuz 'böyle 
bir zihniyete sahip değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; nihayet yine pren
siplerle ilgili olarak 2 - 3 dakikada muhterem Çe-

.likbaşm bir tenkidine temas etmek istiyorum. Kı
sa izahatımız yanlış, anlaşılmış. Biz, bahis konusu 
noktada, onun tam istediğini vermeye çalışmış
tık, eğer Fetih i Çclikbaş derse ki, «sosyalliğin, to
taliter anlayışa git ıniyeeeği açıkça anlaşılsın», bu 
hususta çok titiz olduğumuzu ifade edebiliriz. 
Sosyallik vasfım ilân eden Anayasa, aynı zaman
da «demokratik», «hürriyetçi» ve «hukuk devleti» 
vasfı re umdelerine de yer veıûniştir. Biz dedik 
ki, «sosyal» kelimesinin yanlış tefsirlere yol aç
maması için, demiökratik vasfının yanında «hür
riyetçilik» vasfını da ayrıca belirtmek uygun olur. 
Hürriyetçilik, demokraside mündemiç ise de, na
zarî de olsa birçok kitaplarda münakaşa mevzuu
dur. Demokrasi deyince, bu mefhum hürriyeti de 
kapsamakta mıdır? Meselesi ortaya çıkmaktadır. 
Demokrasi, halkın hâkimiyete iştiraki, seçim hak
kına, sahibolması demektir. Binaenaleyh, seçme-
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ııin reyi ile millî iradenin tecelli etmesi demokra- j 
sinin varlığı için kâfi görülmektedir. 

Ijtemokrasinin ne mânaya geldiği meselesi" üze
rinde ilimde de tatbikatta da bir hayli münakaşa 
edilmiştir. Birçok Anayasa âlimleri; «Demokrasi 
kelimesi» sadece halkın kendi kendini idare etme
sidir. İktidarların genel oya dayanan seçimlerden 
çıkması ve periyodik seçimlere dayanarak devam 
edebilmesi mânasına gelir» derler. Bunlara göre 
dıürriyetlere riayet edilip edilmemesi ayrı bir 
meseledir». 

Tito gibi bâzı millî kahramanlar, belki tam bir 
seçimle dahi işbaşına gelebilirler; ve hattâ tek
rar seçilebilirler; ama bunlar, klâsik hak ve hür
riyetleri tanımadıkları içindir ki, hürriyetçi bir 
demokrasi okluklarından bahsedemezler. Böyle 
bir yolu kapamak için, sosyal derken, klâsik hak
ların ortadan kaldırılamıyacağını belirtmek mak-
sadiyle demokratik kelimesinden başka «hürri
yetçi» mânasına gelen tâbiri koyduk. Yani ^«in
san hak ve hürriyetleri esasına» ibaresini eklemek 
lüzumunu hissettik. 

Gerekçede belirtmek istediğimiz de işte sade
ce bundan ibaret idi. Muhterem Çelikbaş'ı zanne
diyorum ki, bu mâruzâttım tatmin etmiştir. 

Arkadaşlarım, gerek, mülkiyet meselesinde, 
sosyallik meselesinde, gerek inkılâplar meselesin
de veyahut da Anayasanın tümünü ilgilendiren 
diğer alanlarda muhterem arkadaşlarınım tatmin 
edilmediği noktalar vartsa, bendeniz ve diğer söz
cü arkadaşlarımız dilimizin döndüğü nispette1 

mâruzâtta bulunmaya hazırız. Şimdilik mâruzâ
tım bu kadardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
iki takrir mevcuttur. Bir arkadaşımız da söz al
ınış bulunuyor. Takrirleri okutup reyinize arz 
edeceğim, .sonra da bu arkadaşınma söz verece
ğim. 

Başkanlığa 
Anayasanın tümü üzerinde üyeler çoklukla 

konuşmuş bulunmaktadırlar. Komisyon sözcüleri
nin ve bir temsilcinin konuşmasını mütaakıp mad
delere geçilmek üzere tümü üzerindeki, konuşma
ların yeterliğine karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Derviş Sami Taş'man 

Yüksek Kiyasete | 
Anayasa tasarısı üzerine elliye yakın arkadaş- j 

lanınız umumî görüşlerini ifade etmiş bulunuyor- i 
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hır. Maddelerin müzakeresi sırasında da Sayın 
Meclis üyelerinin konuşmaları mümkün olacağın
dan komisyon sözcülerinin konuşmalarından son
ra, tasarının tümü üzerindeki 'konuşmaların ye
terliğine ve maddelerin müzakeresine geçilmesini 
arz ve «teklif ederiz. 

İbrahim Ökteııı Fovzi Lfıtf'i Karaosnıanoğlu 
Sırrı Hocaoğlu 

BAŞKAN — ?3u takrirler hakkında söz isti* 
yen var mı? 

. SUPHİ BATUR —. Muhterem arkadaşlarım ; 
uzun zamandan beri Anayasanın tümünü-müza
kere ettik. Arkadaşlarımız sabır gösterdiler. 
Bendeniz, bu ikinci Cumhuriyete girerken Ana
yasanın gerek tümünün, gerek maddelere geçil
diğinde, maddelerin müzakeresinde kifayetle 
geçilmesine taraftar değilim. Serbestçe konuşa
lım. Istiyen arkadaşlarımız konuşsun. Bu iş ki
fayet kararma varılmadan neticeye erdirilshı. 
İstirham ediyorum, takrir reye konulmasın. 

BAŞKAN —- Zaten iki arkadaşımız kalmış
tır efendim. Acaba arkadaşlar takrirlerini geri' 
alıyorlar mı? 

FEYZİ LÛTFİ KARAOSMANOÖLU — Söz 
almış bulunan iki arkadaş da konuştuktan son
ra oya konulsun efendim. 

BAŞKAN — O halde söz alan iki arkadaşı
mız (ta konuştuktan sonra müzakerenin kifaye
tini oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Muhterem arkadaş

larım; kifayeti müzakerenin belirdiği bir hava
da (Kifayeti müzakere kabul edilmedi, sevSİeri)... 
Böyle bir arzunun bâzı arkadaşlarda belirdiğini 
görüyoruz. 

Muhterem arkadaşları yeni bir Anayasa ya
pılırken Büyük Meclisin, Temsilciler'Meclisinin 
elbette bu müzakerelere ışık tutan müdahaleleri 
olacaktır. Bendeniz daha bidayetinde yani Ana
yasa Komisyonu teşekkül edip ilk raporu bu 
heyette okunduğu zaman söz almış, raporların 
sık sık Meclise bildirilmesini teklif etmiştim. İlk 
rapordan sonra tekrar söz alarak komisyon han
gi metotla, nasıl bir ölçü ile işi yapacağını Mec
lisin tâyin etmesini istiyecektim. Buna imkân 
olmadı. Komisyon; Anayasanın mevcut aksak
lıklarını tamamlıyarak kısa bir çalışma ile mî 
iktifa etsin, yoksa birinci maddeden son mad-
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desine kadar değişiklikler yaparak yeni bir 
Anayasa mı getirsin şeklinin Meclisçe tesbit edil
mesi gerekirdi. Maalesef bu tâyin edilmediği 
iein komisyon ikinci yolu tercih etti, yani (A) 
dan (Z) ye kadar denecek şekilde değişiklikler 
yaparak tasarıyı getirdi. Komisyon, nruhafaza-
smı lüzumlu gördüğüm, bâzı maddeleri dahi de
ğiştirmiş bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi; 
halen yürürlükte olan Anayasanın ikinci mad
desi, bu yeni Anayasanın ikinci maddesine te-
kabbül eden ikinci maddedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Komisyon Söz
cüsü, milliyetçilik umdesinin bir Devlet için be-
dihi olduğunu, netice itibariyle Anayasada yer 
almasına lüzum olmadığını ifade ettiler. Milli
yetçilik Türk Milletine benlik getirmiş, ve o 
benliği takviye eden bir tesir bırakmıştır, yine 
bu, bizi mazinin zengin hazinelerine bağlamış, 
istikbalin geniş ufuklarına ümitle çevirmiş bu
lunuyor. Milliyetçilik Orhon âbideleriyle, Dum-
lılpmar âbidesi şanlı tarihiyle Türk Milletini 
birbirine bağlamış bulunuyor. Hangi sebeple ve 
hangi mahzurunu gördük te bu cemiyetin bu 
esaslı umdesini Anayasadan çıkarıyoruz? Bu
nun yerine ne koyuyoruz? Hiçbir şey. Bunun 
yerini tutacak bir kaide vazetmediğimize göre 
Atatürk devriminden bize intikal eden milliyet
çiliği muhafaza edelim. Nasıl ki, birinci maddeyi 
muhafaza ettik. 

Arkadaşlar; Türk milliyetçiliği ne bir ırkçı
lık, ne bir sm^rçlışı mâna ifade eder. Ne de irre-
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I dantist bir mâna taşır. Türk milliyetçiliği me

deni bir milliyetçiliğin ifadesidir. 
I Muammer Aksoy arkadaşımız, izahlarında, 

1937 yılının Şubatında bu umdenin Anayasaya 
intikali ânında cereyan eden müzakereler işaret 
ettiler. Fakat orada milliyetçiliğin niçin getiri
lip Anayasaya konulduğu ela ifade edilmiştir. 

Milliyetçilik; anti - komünist bir tedbir ola
rak alınmıştır. Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir 
parti, mevcudolan milliyetçilik umdesine itiraz 
etmemiştir. Bu bir partinin malıdır diye itiraz 
eden kimse olmamıştır. Yalnız eski Anayasada 
mevcudolan altı umdeden ikisine itiraz olmuş, 
bunlardan bir tanesi devletçilik diğeri de lâik
liktir. Fakat milliyetçilik hakkında aklı başın
da hiç kimseden bir itiraz olmamıştır. Milliyet
çiliğin Anayasanın temel kaidesi olarak muha
faza edilmesi milletin tarihi, istikbali ve Ata
türk ruhunun millete ışık tutması ve gelecek ne
sillere intikal ettirilmesidir. Buna katî bir za
ruret vardır. Bir hükmün başka milletler Ana
yasasında olmaması; bizim Anayasamızda da, 
olmamasını icabettirmez, bizim Anayasamızda 
olmaması için bir sebep teşkil etmez. Bizim Ana
yasamız bize benzemelidir. Bâzı yerlerde olmı-
yaıı hükümler bizde yer alajûlir, nitekim bizde 
olmıyan hükümler de başka memleketler ana
yasalarında yer almıştır. Bugün bizim milliyet
çilik anlayışımız ile Fransız milliyetçiliği ara
sında bir fark yoktur. Cezayirli bir Fransız, 
Fransa'daki bir Fransız nasıl düşünüyorsa bizde 
öyle düşünüyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz nasyo
nal sosyalist, faşist bir milliyetçilik de değildir. 
Bu itibarla hiç olmazsa Anayasanın bâzı hüküm
leri değiştirilirken, bu milliyetçilik umdesini 
mahfuz tutmak lâzımdır, tarihî bir vazife ola
rak Büyük Meclisten beklenen de budur. 

Muhterem arkadaşlar, bizim inkılâplarımız 
halktan gelen inkılâplardır. Milliyetçilik de 
halk içinde yaşıyan bir umdenin nihayet kanu
na aksinden ibarettir. Bu umde yukardan vaz'-
edilmiş, başka taraftan empoze edilmiş bir umde 
de değildir. Ve bugünün şartlarına da uygun
dur. Bugün milliyetçi olan bir devletin hor gö
rüldüğü veya iyi karşılanmadığı hususu da id
dia edilemez. Beynelmilel münasebetlerde de 
milliyetçi olmak ne ayıptır ne de geriliktir. 

Bu bakımdan da milliyetçilik umdesinin 
muhafaza edilmesi lâzımdır, Rejimimizin kopyo 

Muhterem arkadaşlar, 1924 Anayasalımın 
nasıl bir hava içerisinde hazırlandığı, hangi ih
tiyaçtan doğduğu, Anayasanın müzakerelerinde 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Günün şartları 
içinde Türk Milletinin istikbali, İstiklâl Savaşı 
yapılırken bir taraftan da, millî birliği tahkim 
etmek için tedbirler düşünülüyordu. Birinci 
Anayasa Türk Cumhuriyetini modern esaslara 
göre kurmak gayesiyle birtakım kaideleri, bir
takım esasları sinesinde toplamıştır. Bu Anaya
sanın yıllardan beri çiğnenmesi karşısında ka
lan Türk Milleti, Anayasayı kurtarmak için ha
kikaten şanla, şerefle bir mücadele yapmıştır. 
Yangınlar arasından kurtarılan, çiğnenmekten 
alıkonan Anayasanın, tarihi bir kıymet olarak 
muhafaza etmek mecburiyetinde olduğumuz, 
bâzı kaideleri vardır. Bunlardan birisi kanaa
timce milliyetçiliktir. 
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olmaması, lâzımdır, bâzı anayasalardan madde
ler aktarılırken, kendi millî Anayasamızdan da 
bu kaideyi almak doğru olur kanaatindeyim. 
Bir Alman, bir İtalyan anayasasından şu veya 
bu maddeyi alırken Türk Anayasasından da 
Türk maddesini almak lâzımdır. Milliyetçilik 
umdesini saklı tutmak Türk tarihinin zenginlik
lerinden milleti istifade ettirmek demektir. Hiç
bir sebep yok iken, Anayasada mevcut bu hük
mü çıkarmak kıymetli bir inciyi bir kolyeden 
düşürmek olacaktır. Komisyon üyeleri içincle 
hukukçu ve inkılâpçı hocaların bulunduğunu 
biliyoruz, Komisyon içinde bizim nesilden, Cum
huriyet devrinin çocuklarının bulunduğunu da 
biliyoruz, o halde bu umdenin burada yer al
maması için, tariz olsun diye söylemiyorum^ıiç-
bir sebep yoktur. Komisyonun ikinci maddeyi 
bu esasa göre yeniden tanzim etmesi lâzımdı. Bu 
yapıldığı takdirde sadece bunun için bile ken
dilerine müteşekkir kalırım. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şefik İnan. 

ŞEFÎK İNAN — Muhterem garkadaşlarım, 
birkaç cümle söylemek için kürsüye çıktım. Bil
hassa bir hususun tashihi, veyahut bırakacağı 
intibaı tashih için söz aldım. 

Sayın Komisyon .Raportörü biraz önceki ko
nuşmalarında milyonlarca Türk çiftçi ailesinin 
topraksız olduğunu söylemiştir. 1950 yılında ya
pılan zirai sayım neticelerine göre, şu anda ra
kamlar tam olarak aklımda değil, dokümanlar 
da yanımda değil, o tarihte Türkiye'de mevcut 
zirai işletmelerin sayısı toparlak rakam olarak 
2,5 milyon idi. Bu çiftçi ailesinin % 71,5 u ken
di toprağına sahiptiler. Yüzde 23,6 sı işletmesi
ne dâhil topraklarının bir kısmına sahip, bir kıs
mının da kiracısı idiler. 50 bin yarıcı, 10 bin 
maraba var. Yekûn edilince ya toprağının sa
hibi veyahut işletmesine dâhil toprakların bir 
kısmının yarıcısı, bir kısmının kiracısı duru
mundadır. Yani mülkiyet hakkına sahibolanla-
rın nispeti yüzde 95,1 dir. Şu halde, memleketi
mizde bir toprak dâvası, zannedildiği mahiyette 
değildir. Ne Birinci Cihan Harbini takiben Ro
manya'da yapılan toprak reformunun bir hik
meti vücudu vardır, ne Yugoslavya'da, ne de 
Macaristan'da yapılan toprak reformunun hik
meti vücudu vardır, memleketimizde bunun 
hikmeti vücudu bahis mevzuu değildir. Bizim 
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I memleketimizde bahis mevzuu olan toprajk me

selesi, daha ziyade toprağın mülkiyetinin çok 
bölünmüş olması ve ziraatte âdeta cüce mülki
yetin teessüs etmiş olmasıdır. Ziraa'tte randı
man dedikleri, parçaları birleştirme meseleleri
miz vardır. Çünkü,f işletmeler 1950 deki duru
ma göre, 5, 6, 7, 8, 12, 13 veya daha fazla par
çalar halinde bölünmektedir. 

ikinci dâvamız, toprak mevzuunda baş dâ
vamız, kadastro meselesidir. Şu halde, bizim 
toprak meselelerimiz başka memleketlerde Bi
rinci Cihan Harbini takiben görülen manzarayı 
arz etmemektedir.. 

Mevzuu bu bakımdan belirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Memleketimizin realitesi bu
dur. Buna ilâveten ziraatte fazla nüfus vardır. 
Şu halde dâvalarımızın başında topraklarımızın 
randımanını artırmak, işletmeleri yekpare ha,-
le getirmek, parçalanmayı önliyecek tedbirleri 
düşünmek gelir. Ayrıca ziraî kredi meselesini 
halletmek, modern ziraî tekniği çiftçinin öğre-

l nebileceği dereceler kadar ayağına götürmek 
lâzımdır. 

Benim söz almamın hikmeti vücudu şudur : 
Bizim toprak dâvamız milyonlarca çiftçinin 
topraksız olduğu dâvası değildir. Bu itibarla 
bizim toprak dâvamız, başka memleketlerin top
rak reformu ile karşılaştırılamaz. Bizim toprak 
dâvamızın hal yolları daima açıktır ve vardır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen yok. Maddele
re geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkında kanun tasarısı ve Seçim Ka
nunu Komisyonu raporu (5/6) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim kütüklerinin hazırlanmasına bir an ön

ce başlanmasını sağlamak üzere, Anayasa tasa
rısının tümü üzerindeki müzakerelerin tamam
lanmasından sonra, Seçimlerin Temel Hükümle
ri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki -kanun ta-

(1) 33 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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sarısının ikmçi müzakeresine başlanmasını arz 
ve teklif (edera. 

Şefik tnah Sahir Kurutluoğlu 

Zeki Kumrulıı Yavuz Feyzioğlu 
\ Rıza Göksu 

BAŞKAN — Efendim, Anayasanın maddele
rine geçilmesi Yüksek Heyetinizce karar altına 
alınmıştır. Ancak evvelce Yüksek Heyetinizce • 
kabul edilmiş olan Seçimlerin Temel Hükümle
ri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
2 nci görüşmesinin yapılması icabediyor. Malû-
muâliniz olduğu veçhile bu kanunun kütüklere 
taallûk eden hükümlerinin biran evvel meriyete 
girmesi ve tatbikata geçilmesi lâzımgelmekte-
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dir. Anayasanın maddelerinin müzakeresi başla
dıktan sonra bu kanunun araya sokulması müş
kül olacaktır. 

Bu itibarla Anayasanın maddelerinin müza
keresine geçilmeden evvel Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkmdaKİ Ka
nunun gündeme alınarak 2 nci müzakeresinin 
yapılmasını oyunuza sunuyorum. 

Gündeme alınarak müzakeresini kabul eden
le ı-... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasanın müzakeresi bundan sonra yapı
lacaktı ı*. Seçim Kanunu Komisyonu hazırlığını 
yapıncaya kadar oturuma 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 15,35 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati: 16,00 

BAŞKAN — Lûtfi Akadh 

KÂTÎPLER: Şahap Kitapçı, Oktay Ekşi 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü-

-tükleri hakkındaki kanun * tasarısının ikinci 
müzakeresine başlıyoruz, efendim. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkında Kanun 

Birinci Bölüm 

İlkeler ' 
Kanunun uygulanacağı seçimler 

MADDE 1. — özel kanunlarına göre yapı
lacak Mrllefsı^Teclisi, Cumhuriyet Meclisi, İl 
genel meclisleri, belediye meclisleri, muhtar-
ihtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimle
rinde bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAK,<— Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Matfleyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... "Ktmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

# Seçim esasları 
MADDE 2. — Seçimler, serbest, eşit, tek 

der-eceli genel oy esaslarına göre yapılır. 

Seçmen oyunu kendisi kullanır. 
Oy gizli verilir. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağ

lanması açık olarak yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi' 
yoktur. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... .Ktmiyenler.;. Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Seçim çevresi 
MADDE 3. — özel kanunlarındaki çevre 

ayırmaları saklı kalmak şartiyle, seçimlerde her 
il bir seçim çevresidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. -
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Seçim bölgesi 

MADDE 4. — Seçimlerde, her muhtarlık, 
bir seçim bölgesidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Et.miy enler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Sandık bölgesi 
MADDE 5. — Seçimlerde, her secim bölge

si, gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 
Bir sandık bölgesi, (300) seçmeni kapsar. 

Seçmen sayısı (400) ü aşmıyan seçim bölge
lerinde seçmenler oylarını bir sandıkta verebi
lirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Seçmen 
MADDE 6. — On sekiz yaşını bitiren her 

Türk seçmendir. 
BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında tadil 

teklifi vardır. 
SÖz mü istiyorsunuz? Buyurun, Nurettin Ar-

dıçoğlu. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Muhterem ar
kadaşlar, seçmen yaşını tâyin eden 6 ncı mad
de hakkında kanunun birin ci müzakeresi sıra
sında iki tez çarpıştı. Bâzı arkadaşlar seçmen 
yaşının küçültülmesi tezini savundular ve ko
misyonun maddesine iltihak ettiler. Bâzı arka
daşlar da - ben de dâhil - 18 yaşın seçmen yaşı 
olmasının memleketimiz için mahzurla olacağı
nı ifade ettiler. Eski seçmen yaşı olan 22 yaşın, 
21 e indirilmek suretiyle tadilini istediler. 

Arkadaşlar, kanunun 2 nci müzakeresi ve
silesiyle konuşma fırsatını bekledik. Günkü, 
birinci müzakere sırasında biz tezimizi savuna
cak ve karşı tezin delillerini çürütecek zaman 
ve fırsatı bulamadık. 18 yaş lehinde konuşan 
arkadaşlar son ravundu aldılar ve arkasından 
da kifayeti müzakere takriri geldi. 8 - 1 0 kişi 
söz aldığımız halde konuşma imkânını bulama
dık. 

18 yaşı istiyen arkadaşların delilleri birkaç 
noktaya dayanıyordu. Bunlar çürütülmesi müm
kün delillerdi. Fakat bunlar son konuşmayı 
elde ettikleri için 18 yaş üzerinde zayıf bir ek-
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seriyetle, büyük bir ekseriyetle değil, vaziyet 
takarrür etti. Biz de 2 nci müzakeresinde söz 
söylemek fırsatını bekledik. 

Arkadaşlar, esas itibariyle komisyonun 18 
yaşı getirmesinde de bir hususiyet vardır. Bu
nu yakînen ıbilen bir arkadaşınız sıfatiyle bura
da açıklamak durumundayım. Evvelâ Seçim 
Komisyonu kendi arasındaki müzakereler neti
cesinde seçmen yaşını 21 yaş olarak gayet sağ
lam temellere istinadettirmeJk suretiyle tâyin 
ve tesbit etti ve kararlaştırdı. 20 kişilik komis
yonda bu 21 yaş olması için rey verenlerin sa
yısı 15 ten aşağı değildi. 

Malûmuâliniz Tüzük hükümlerine göre Ana
yasa ve Secim Kanunu komisyonları müşterek 
konuları ilgilendiren mevzularda iki tarafın gö
rüş birliğine varması için tevhidi efkâr zımnın
da karma komisyon derpiş edilmektedir. Bu 
müzakerelerde 18 yaş tesbit edilmiş olduğu için 
bu konu üzerinde ve başka müşterek konular 
üzerinde konuşuldu ve ondan sonra Seçim Ko
misyonunu teşkil eden arkadaşlarımız 6 ya kar
şı 7 ile ki, Komisyonun 20 üyesinden ancak 
13 ü iştirak ediyor, 'gayet zayıf bir ekseriyet
le 18 yaşını kabul ettiler ve bu şekilde huzu
runuza getirdiler. Bu da gösteriyor ki, 18 yaş 
teklifini getirirken öyle zannettiğiniz kadar it
tifakla hareket edilmiş değildir. Yani ilk ko
nuşmalarda 21 yaş üzerinde daha büyük ekse
riyetle ittifak etmişlerdir. Sonradan zayıf bir 
ekseriyetle karar vermişlerdir. Yani getirdik
leri teklif psikolojikman, kendileri bakımından 
kuvvetli bir teklif değildir. 

Bunu böylece 'belirttikten sonra, 18 yaş 
üzerinde konuşan ve cevap vermeye imkân bu
lamadığımız mütalâalara müsaadenizle kısaca 
cevap vermek istiyorum. 18 yaşı müdafaa eden 
arkadaşlar başlıca iki delili sunuyorlar. Turan 
Güneş ve Suphi Baykam arkadaşlarımız bu 
mevzuun hararetli müdafii idiler. Evvelâ şunu 
ileri sürüyorlar. Medenî rüşt yaşı kanuna göre 
18 imiş. Bu rüşt yaşını ikmal eden bir vatan
daşa medenî hukuk sahasında her türlü tasar
rufa hak verildiği halde, neden kendisinin aynı 
zamanda siyasî rüşt yaşma varmış olduğunu 
kabul etmiyoruz ve oy hakkı 'vermiyoruz De
mek ki arkadaşlarımızın bu delilleri de çürük. 
Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde medenî 
rüşt yaşı ile siyasî rüşt yaşının bc^le mütalâa 
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edildiğine ve ikisinin bir tutulduğuna - okudu
ğum kadarında - şahidolmadım. 

Medenî rüşt yaşı mantığı bizi şu derecelere 
kadar götürebilir : Mademki medenî rüşt yaşı 
ile 'siyasî jrüşt arasında jfark yoktur. O halde 
milletvekil seçilmek için niye 30 yaş haddini 
koyuyoruz? Senatör olmaik için niye 40 yaş 
haddini koyuyoruz? Bunları da 18 yaşa indi
relim.. Demek oluyor ki, medenî rüşt yaşma 
varmış olmak siyasî sahada bütün hakları ikti-
sabetme yeterliğini vermiyor. Bütün hulkuk 
sistemlerinde de böyledir. Ceza mevzuatımız 
da böyledir. 18 yaş medenî rüşt yaşıdır ama, 
ceza işlemiş, suç işlemiş kimseleri tam cezai 
ehliyeti haiz kimse olarak telâkki ediyor mu
yuz? (O değişti sesleri) Eski kanunda öyle 
idi. Bendeniz de hukukçuyum, pek mevzuun 
yabancısı değilim. (Çoktan bu yaş haddi değiş
ti, sesleri) 

Müsaade edin sözümü kesmeyin. Bâzı arka
daşlar işlerine gelmediği noktalarda söz kes
meyi iyi bir marifet sayıyorlar. Bu Mecliste 
bunun acısı çok çekildi. Bu usulü terk etmek 
lâzımdır. Bu memleketin Mecliste söz kesmek
ten ne kadar acı çektiği malûmdur. Söz söy
lemek istiyen arkadaş buraya çıkar ve mukabil 
tezi beyan eder. Bu usule şahsiyetlerimizi, ken
dimizi intibak ettirmemiz l'âzımdır. 

Medenî Kanunumuzda, Ceza Kanunumuzda, 
Demokrat Parti İktidarı tarafından tadil edil
meden, 21 yaş tam cezaî ehliyet olarak kabul 
edilmişti. Altıda bir nispetinde bir hafifletici, 
tahfif sebebi kabul edilmişti. Bu şimdi indiril
miş olabilir ve bu bir delil teşkil etmez. Danış
tay âzası olabilmek için 40 yaşı bekliyoruz. 

Binaenaleyh; medenî rüşt, 18 yaşını ikmal 
etmiş olmak, behemahal her şeyi iktisabetmek 
için bir zemin teşkil etmez. Mantığımız, bizi bu 
noktaya götürmemelidir. 

Arkadaşlar diyorlar ki, «18 yaşını bitiren 
vatandaş» vergi veriyor, devlet - hizmetlerine 
iştirak ediyor. Müsaade buyurunuz, diyorlar, 
vergi veren vatandaş da âmme idaresi için oyu
nu kullanma salâJlîiyeti kendisinde bulunsun.» 
Bu da kanaatime göre sağlam bir delil teşkil 
etmez. Devlet hizmetlerine iştirak etmek, vergi 
vermek bir delil ise; babası ve annesi ölmüş 
5 - 10 yaşındaki bir çocuk vesayet altında bu
lunmakla beraber, mal ve mülk sahibidir, bir 
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vatandaş olarak 18 yaşına girmemiş olmakla 
beraber vergi ödemektedir. 18 yaşından daha 
küçük kimseler bir nevi, evlenme sahasında ol
duğu gibi, rüşte ermiş mi telâkki ederiz? Bu ta
raftan da çürüktür. 

Yine bâzı arkadaşlar dediler ki, 21 yaşındaki 
liseliler politikaya girmesinler, asker ocağı po
litikaya girmesin, diyorlar. Politika o kadar 
kötü bir şey mi ki, buralara girmesi istenmiyor. 
Bu bana sofistlik bir teşhis gifbi geldi ve kuv
vetli de değil, tabiatiyle. Politika kötü değildir. 
Yıllardan beri bu meımlekette temiz politika 
yapmış kimseler de vardır. Bu bakımdan politi
ka insan hayatının en asîl işlerinden biri de sa
yılabilir. Bazan yaş ve kifayet meselesi zaviye
sinden politikanın bâzı yerlerde zararlı olduğu 
da malûmunuzdur. Madalyonun bu tarafını da 
kabul etmek lâzımdır. Bunlardan tegafül ede
meyiz. Lise talebesinin yaşı politika yaşı değil
dir. Lise talebesinin bu çağda diğer vazifelerini 
ihmal edecek şekilde politikanın içine girmesi 
doğru değildir, zararladır. Asker ocağı için de 
aynı mahzurlar varittir. Seçim Kanunumuzda 
Anayasamızda subaylarımıza >oy vermek hakkı
nı tanıdığımız halde erlere bu hakkı tannmıyo-
ruz. Bunun elbette bir sebebi vardır. Yani mu
ayyen bir ızihnî olgunluk, muayyen bir yaşı bek
lememiz ieabedecektir. Görülüyor ki, politika 
kötü bir şey değildir. 

18 yaşı müdafaa eden arkadaşlar burada 
I hissî bir konuşma yaptılar. Affmızı rica edece

ğim. Bu hissî konuşmalarında 27 Mayıs ihtilâ
lini ileri sürdüler. Ben 27 Mayıs ihtilâlinin hissî 
bir delil olarak ileri sürülmesine muhalifim. 
Bu mevzular soğukkanlılıkla mütalâa edilmesi 
lâzımgelen mevzulardır. Bâzı arkadaşlarımız 
ise, nevama 27 Mayıs ihtilâlini yapanlar genç
lerdir, biz bunların ımüdafiiyiz gibi bir hava 
yarattılar. Biz, de burada bunların aleyhtarları 
durumuna düştük. Hepimiz gençleri tebrik ede
riz. Bu uğurda kanlarını akıttılar, meydanlara 
koştular. Biz, 15 sene partici olarak, mücade
leci olarak, yazar olarak yazdık, çizdik bunların 
gösterdiği teceddüdü, kendi namıma söylüyo-v 

rum, biz gösteremedik. Binaenaleyh, biz onla
rın aleyhtarı değiliz, dostuyuz. Dikkat buyu-
rulsun, bu hissî mevzular bizi başka şeylere gö
türür. Bu hissî mevzularla bu meselelerimizi 
halledenleyiz. Şunu söyliyelim ki, 27 Mayıs îh-
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tilâlinde vazife alan geçler, üniversite gençleri 
idi. Çoğu 21 yaşını ikmal etmiş arkadaşlardı. 
Evvelâ lise talebelerinin kalkıp, o körpe vücut-
lariyle işe karışmalarını hiçbirimiz tasvibetme-
yiz. Kaldı ki, bu iş başka, rey verme işi başka, 
ihtilâl gibi anormal zamanlar başkadır. O za-, 
inanlarda da memleket şartları gerektiriyorsa, 
yedisinden yetmişine kadar, atalardan kalma 
tâbirle, bir tehlike karşısında bu millet birleş
mesini bilir. Bunun içinden, bu işi yapıyor, ih
tilâli yapıyor, diye 15 yaşındaki bir kimseye 
rey kullanma hakkını verme neticesini çıkar-

• manın icabetmiyeeeği kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen bizim 
delillerimizi çürütememişlerdir. Biz dedik ki, 
bilhassa köylerde dünya görüşü askerlikten 
ısonra daha iyi tekâmül eder. Bu bakımdan, as
kerlik, köylü gencini olgunlaştırması için bir 
sebeptir. Seyahat eder, memleket görür, köye 
geldikten sonra da çift çubuk sahibi olur, müs
takil olur ve ^babasının vesayetinden kurtulur. 
Daha düşünerek oy verir ve bu oyların kıymeti 
ve neticesi de daha iyi olur. 

Arkadaşlar, ben bir temsilci? olarak 18 yaş 
teklifinin partili, partisiz ve tarafsız vatandaş
lar tarafından tasviibedilımediğine şahidolduan. 
Ve birçok suallere mâruz kaldım, «öyle ise ilk 
ve orta mektep talebelerine de oy hakkı tanıyın 
ve politikayı oralara da sokun.» diye serzeniş
lerde bulunanlar oldu. Bunların karşısında ben 
pek verecek cevap bulamadım. Birçok apkadaş-
1 arımızın da bu mevzuda birçok suallere mâruz 
kaldığını tahmin ediyorum. Hattâ diyorlar ki, 
«Halk Partililer şehirlerdeki, siz de köylerdeki 
gençlerin oylarını avlamak için bu 18 yaşı ka
bul ediyorsunuz.» Bu şekilde bana hitabeden 
vatandaşlara rasladım. Vatandaşa sükûnetle 
cevap vermeye çalışıyorum. Bıraktığı tesir ba
tanımdan iyi bir şey olmıyan Ibu kazayı, bu ka
nunun 2 nci müzakeresinde düzeltelim, tashih 
edelim. Bu iyi olmıyan tesiri bu suretle izale 
edelim. Bunların kime oy vereceği, kimin oy 
alacağı belli olmaz. Millet Partisine mi, Halk. 
Partisine mi, yoksa diğer bir partiye mi oyla
rını vereceklerdir. Kime verirlerse versinler, 
ben mahzurlu görüyorum. Binaenaleyh, bu te
sirlerin altından kendimizi kurtaralım. Ben is
tirham ediyorum. Komisyon daha kuvvetli bir 
sebeple 21 yas olmasına karar vermişti, bize ilti-
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hak buyursunlar ve bu meseleyi buraya bu şe
kilde getirelim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takrir sahibi, Esat Çağa. 
ESAD ÇAĞA — Muhterem arkadaşlarımı, 

18 yaşın seçmen ehliyeti olaralk kabulü için ile
ri sürülen delillerin en mühimmi, Kanunu Me
deniye göre rüşt yaşının 18 olmasıdır. Hepiniz
ce malûmdur ki, Medenî Kanunda ehliyet tem
yiz kudretine bağlıdır. Temyiz ise, tasarruf
taki ma'kuliyetle meydana çıkar. Meselâ, 8 ya
şındaki bir çocuk bir gayrimenkulu satamaz ve 
alamiaz. Ama. pekâlâ bakkala gider ve çikola
ta satın alabilir. Onun yapmış olduğu bu tasar
ruf, tasarrufun icabettirdiği makuliyeti haiz 
olduğu için hukuken muteberdir. 

18 yaş, insanda, medenî tasarrufların icab
ettirdiği mâkuliyetin iktisabedildiği hususunda 
kanunî bir karinedir. Nitekim 18 yaşını ikmal 
eden bir adam temyiz kuvvetini zayi ederse, 
kendisi hacir altına alınır ve tasarrufu mute
ber değildir. Ama 18 yaşını aşmıştır. Keza 
bunun aksine Kanunu Medenî der ki, «Evlenme 
kişiyi reşit kılar» Binaenaleyh 15 yaşını ikmal 
etmiş bir kimse reşidolmadığı halde evlenirse, 
reşidolur. Çünkü kanun tıpkı 18 yaş gibi ev
lenmeyi de temyiz kudretinin iktisabedilmesin-
de bir karine telâkki etmiştir. Demek ki 18 yaş 
bizatihi bir şey ifade etmiyor. Eğer 18 yaş 
kati bir karine teşkil etmiş olsa idi Medenî Ka
nunda bâzı tasarruflar için müstakil bir ehli
yet yaşını tesbit edilmemiş olması lâzımgelir-
di. Meselâ, evlât edinme medenî bir tasarruf
tur. Fakat Medenî Kanun bu tasarrufa ehli
yet kazanmak için 40 yaşı kabul etmiştir.". 40 
yaşından daha küçük bir kimse evlât edine
mez. Niye?.... Evet, evlât edinmek öyle bir-
tasarruftur ki, hem kendisinin hem de başka
sının akibetine müessir bir keyfiyettir. Bina
enaleyh Medenî Kanun burada yaşa değil tasar
rufun icabettirdiği mâkuliyete . kıymet vermiş
tir. Biliyorum bâzı arkadaşlarımız belki buna 
ne lüzum vardır, diyorlar. Şimdi bizini asıl 
sahamıza geçiyorum. Mademki biz Medenî Ka
nuna tutunduk, o halde burada karar verir
ken mevzuu yaşa değil, bir sisteme bağlamamız lâ-
zımgelir. Diyebiliriz ki, 18 yaşını ikmal, et
miş kimse siyasî haklarını kullanacaktır. Ama 
biz yaşa değil, mâkuliyete, yani vatandaş seç
men olacak kadar, mâkuliyet iktisabetmiş mi
dir, etmemiş midir?,., Buraya bakacağız. İn-
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san reyini verirken, siyasî hayatta, sandık bar 
şma gittiği zaman birçok faktörlerin tesiri al
tındadır. Radyo propaganda yapmıştır, ge
lip kulağına fısıltılar yapılmıştır, ahbabının 
tesiri altındadır, düşmanının tesiri altındadır. 
18 yaşındaki bir ç.ocukğun bütün bu faktörler
den yakasını sıyırıpta dosdoğru rey vereceği
ne 'kaani misiniz1? (Sen kaani »misin, sesleri) 
Bendeniz kaani olmadığım için buraya çıktım 
konuşuyorum. Ceza Kanununda ceza ehliyeti 
21 yaşının ikmali olarak kabul edilmiştir. 18 
yaşında bir çocuğun rey verirken bu tasarru
fun icabettirdiği mâkuliyeti hayat şartlarına 
göre iktisabedip etmediğini düşünmemiz lâzım
dır ve bunun bir mesele olarak önümüzde 
durması şarttır. Arkadaşlar bunun üzerinde 
durdular, bendeniz de duracağını. 21 yaşını 
müdafaa eden ^arkadaşlar istatistik çıkardılar. 
19 yaşını ikmal eden çocuklarımızın üniver
site değil, ya lisenin onuncu sınıfında veya 
>on birinci sınırındadır. İstatistik ne 'dereceye 
kadar doğrudur bilmiyorum, yalnız bana bu 
doğrudur gibi geliyor, zira tekzip de edilmedi. 
Şimdi siyasetin ve particiliğin bizim memleke
timizde bir ihtiras işi olduğunu kabul 'etmek 
lâzımdır. Tıpkı kulüpçülük gibi. 18 yaşındaki 
bir çocuğu bu ihtirasa kaptırmak acaba dersi
nin başından ayrılması gibi bir netice doğur-
mıyacak anıdır1? Sonra bir mesele daha var. 
Elimizdeki Cemiyetler Kanununa göre siyasî 
partiye âza 'olabilmek için seçme ehliyetini haiz 
olmak lâzımdır. Şu halde bundan sonra, seç
me ehliyetinin 18 yaş olarak kabul edilmesi 
halinde talebeler ocak ve bucak başkanları ola
bileceklerdir. Ve idare heyetlerine girebile
ceklerdir. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu sebeple Ibu mev
zu üzerinde biraz daha durularak, iyice tezek
kür «edildikten sonra karar vermenizi rica ede
rek kürsüden ineceğim. Sabır gösterdiniz, be
ni dinlediniz hepinize teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Mütaaddit tadil teklifleri mev
cuttur. Tâdil teklifini veren muhterem arkadaş-

' larımm tavzih babında burada konuşmaları İçtü
zük "icabındandır. Ancak tadil tekliflerinin sahip
lerinden gayri söz istiyen mütaaddit arkadaşla
rımız da var. Bu itibarla evvelemirde bunların 
konuşup konuşmamaları meselesinin halledilmesi 
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gerekmektedir. Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün 
'36 ncı maddesindeki hüküm eski İçtüzüğün 107 
nci maddesinden aynen alınmıştır. Burada da 
(ikinci müzakerede lâyiha ve teklifin heyeti umu-
miyesi hakkında müzakere cereyan etmez, Bu 
müzakerede ancak tadil teklifleri üzerinde müza
kere cereyan eder.) denmektedir. Buna mütena
zır olarak Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı 
maddesinde «... ikinci görüşmede,ancak tadil tek
lifleri üzerinde görüşülür. İkinci müzakereden 
sonra tasarı, Millî Birlik Komitesine gönderilir.». 
denmiştir. Ancak «tadil teklifleri üzerinde görü
şülür» hükmünün mutlak mânada kabul ettiğimiz 
zaman tadil teklifleri üzerinde herkes konuşabi
lir, olarak kabul edebiliriz. Ancak eski İçtüzüğün 
Temsilciler Meclisinin İçtüzüğüne alınmamış olan 
119 ncu maddesi mevcuttur. 1.07 nci maddeden 
sonra 119 ncu maddenin ikinci fıkrasında; ikinci 
müzakeresi sırasında yalnız takrir sahibi cevap 
verir diye sarih bir hüküm mevcuttur. Yani ta
dil teklifinde bulunan zat takririnin esbabı mu-
ciibesini anlattıktan sonra buna yalnız cevap veri
lir diye bir kayıt mevcuttur. Bu fıkra 1958 se
nesinde tesis edilmiş mevcut bir teamülden de 
bahsetmektedir. 60 numara altında çıkarılmış bu
lunan notta ise «İkinci müzakerede tadilnamede 
imzası bulunanlardan başkası konuşamaz» diye 
bir teamül teessüs etmiş bulunmaktadır. Kurucu 
Meclis ve Temsilciler Meclisi İçtüzüğüne aykırı 
olmıyan maddelerin kabili tatbik olduğu hakkın
da Temsilciler Meclisi İçtüzüğünde sarahat oldu
ğuna, eski İçtüzüğün 119 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasında da (yalnız tadil teklifinde bulunan ar
kadaşların • görüşmesine cevaz verilir.) denildiği
ne göre komisyonun cevap hakkı tanınmaktadır. 
Tadil teklifi aleyhinde konuşacak arkadaşların 
daha evvel noktai nazarları Heyeti Umumiyece 
kabule mazhar olmuş olduğu için onlara söz hak
kı tanınmamış demektir, («önerge var» sesleri) 
Bu itibarla 119 ncu maddenin 2 nci fıkrasına gö
re sadece tadil teklifi sahipleri görüşebilecektir. 
Bu sebeple Tüzüğü bu şekilde tatbik etmek lâzım
dır. / 

TURAN GÜNEŞ — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN'—Buyurun. * . 
TURAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlarım, 

kanun teklif ve tasarılarının ikinci müzakeresinde 
ne şekilde müzakere cereyan edeceği hakkındaki 
maddeleri muhterem Reis Bevefencli huzurunda 

— 532 — 



B : 37 4 .4 
okudular. Eğer meşhur olmıya toaşlıyan 60 nu
maralı not olmasa idi, ikinci müzakerede tadil 
teklifinin ^görüşülmesinde, mutlak bu mâna mu
vacehesinde şüphesiz tadil teklifinin leh ve aley
hinde konuşmak mümkün olacaktır. Fakat mad
de 60 numaralı notla uygulanacak olursa kanu
nun birinci müzakeresi sırasında tezleri gelip gel
memiş olan arkadaşların her biri teker teker ta
dil teklifi vermek suretiyle bu kürsüden niha
yetsiz bir şekilde konuşmaları kabil olur. Hal
buki aksi tezi savunan arkadaşlarımız mutlak 
bir sübuta mahkûm olması gibi bir durum 
meydana gelecektir. Başkanın, ifade ettiği mut
lak sözü karşı tarafın konuşmasını bertaraf 
etmez. Muhterem arkadaşlarım, içtüzüğün 
müzakereyi sağlıyaeak şekilde tefsiri lâzım-
geldiği gibi elimizdeki metinler dolayısiyle 60 
sayılı not maalesef mer'î bulunmamaktadır 
Temsilciler Meclisi İçtüzüğünün son madde
sinde eski İçtüzüğün ne şekilde muteber ola
cağı gösterilmiştir. 1957 den evvelki İçtüzük 
hükümlerinin 1957 den sonraki Parlâmento mü
zakereleriyle alâkası bulunmadığını takdir bu-

* yürürsünüz. Bendeniz 60 numaralı nota bakı 
yorum. İçtüzüğün mâkul tefsir ve tatbikatı 
görüşmelerin ve müzakerelerin açıkça yapıl
ması yolunda olmak lâzımdır. Nasıl olmuş da 
sadece bir taraflı tatbikata yer verilmiştir di
ye açtım, baktım. Not, ikinci müzakeresi sıra
sında tadilnamede imzası bulunanlardan baş
kası konuşamaz şeklindedir. Bu 1958 senesin
den sonra uygulanmıştır. Zalut cerideleri ka
rıştırıldığı zaman vatandaşların, efkârı ıımıı-
miyenin ve Mecliste muhalefet milletvekilleri
nin kabul etmediği bir kanun hükmünün kim-
vurduya getirilerek çıkaııldığını kimse inkâr 
edemez. İçtüzüğün 1957 den sonraki tadilâtı 
muteber olamazsa 1957 den sonraki tatbikatı 
da Meclis tatbikatına esas olamaz. Kurucu 
Meclis İçtüzüğünün mâkul tatbikat şeklinin 
nazarı dikkate alınmasını istirham ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, usule taallûk eden 
bu meselenin evvelemirde halli gerekmektedir. 
Bendeniz gerek eski ve gerekse yeni Tüzük 
hükmünü arz ettim. Şimdi şöyle bir durum hâ
sıl olmaktadır; evvelce yapılmış bir tatbikat 
mevcuttur. Buna mukabil Temsilciler Mecli
si İçtüzüğünün 36 ncı maddesinde mutlak bir 
hüküm mevcut olması sebebiyle, bu hükmün 
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nasıl bir tatbikata mazhar olacağı şimdi rey
lerinizle taayyün edecektir. Bu itibarla 36 ncı 
maddedeki mutlak hüküm muvacehesinde eski 
tatbikatın, yani 119 neu maddenin 2 nci fık
rasına istinadeden tatbikatın şayanı kabul olup 
olmadığı hususu ancak sizlerin reyleriyle hal
ledilebilecek ve Tüzüğe bu bakımdan yeni bir 
veçhe verilmiş olacaktır. . Bu sebeple meseleyi 
reylerinize arz ediyorum. 

FEEDA GÜLEY — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FEEDA GÜLEY — Arkadaşlar, Temsilciler 

Meclisi İçtüzüğünün son maddesinde burada 
sarahat olmadığı hallerde 1957 seçimlerinden 
evvel tadil edilmemiş olan İçtüzükteki hüküm
lerle amel olunacağı sarahati vardır. 1957 
den evvelki İçtüzüğün 107 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında tıpkı Temsilciler Meclisi İçtüzü
ğünün 36 ncı maddesinde olduğu gibi, ikin
ci müzakerelerde ancak tadil teklifleri üze
rinde müzakere yapılacağı belirtilmektedir. 
Yani evvelce de böyle idi. Bu, oradan olduğu 
gibi alınmıştır. Bu maddede sadece değişiklik, 
ikinci görüşmeler birincisinden beş gün sonra 
yapılabilirken bu defa iki güne indirilmiş, 3 
gün tasarruf edilmiştir. 

Turan Güneş arkadaşımı zın haklı olarak 
işaret ettikleri gibi bu 60 numaralı not bizim 
başvuracağımız bir kaynak değildir. Çünkü 
1957 seçimlerinden sonraki tatbikata aittir. 
Eğer 1956 senesindeki İçtüzüğü ele alacak ve 
60 numaralı nota ela bu zaviyeden bakacak 
olursanız 1958 senesindeki bu tatbikatla ilgili 
her hangi bir kayıt olmadığı görülür. Bu izah
tan sonra Yüksek Riyasetin, .elimizdeki Temsil
ciler Meclisinin İçtüzüğünün 36 ncı maddesinin 
sarahati muvacehesinde doğrudan doğruya mad
de üzerinde müza'kere .açması ve bizi 119 ncıı 
maddeye götürerek müzakerelerin lüzumsuz ye
re tek taraflı cereyanını önlemeleri lâzımdır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, eski İçtüzüğün 119 
maddesi ile 107 nei maddesi yeni Tüzüğün 36 
ncı maddesine tekabül etmektedir. Temsilciler 
Meclisi İçtüzüğüne intikal etmemiş olan bu mad
de 2957 den evvel mevcudolah bir maddedir. 
Tatbikat 1958 senesinde yapılmış olduğundan 
ikinci fıkranın tefsire muhtaç bir fıkra olması 
lâzımdır. Müsaade ederseniz o fıkrayı bir kere 
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daha okuyayım. Bu fıkrayı 1957 seçiminden evvel
kilere cevaz verebilir. 1957 seçiminden evvelki 
konuşmalara aidolduğundan tadil teklifi üzerin
de müzakere cereyan eder dediğimize göre tef
sire tâbi tutulup tutulmadığı hususunu oylarını
za müracaat etmek suretiyle halledeceğim. 

(Oya lüzum yok, sesleri) 

SADETTİN TOKBEY — Muhterem arkadaş
lar, bu hususta nasıl karar verirsiniz bilmiyo
rum, yalnız hukuk tekniği bakımından müsaade 
ederseniz kısaca kanaatlerimi arz edeceğim. Vâ-
zıı kanunun o ikinci hükmü koymasından mu-
rad ikinci müzakerenin vâki olması dolayısiyledir. 
BöyJe olmasaydı birinci müzakerenin istinadet-
tiği şekil ne ise, ikinci müzakere yapıldığı za
man da aynı şekle istinadetmesi lâzımdı. Halbu
ki ikinci müzakere tarzı için başka bir hüküm 
koyduğuna göre ayrı bir hususiyet izafe etmiş
tir. Bu hükmü koymakla verilmiş olan tadil tek
liflerinin ayrı ayrı müdafaasının yapılması müm
kün olabilecektir. Ayrıca buradaki notun istika
meti de bu şekilde tecelli etmektedir. Bu bakım
dan bu keyfiyetin reyi âlinize terk edilmesini Tü
zük bakımından ben muvafık görmemekteyim. 
Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Efendim maddenin mutlak hük
mü karşısında 119 ncu maddenin 2 nci fıkrası 
evvelce Meclisin bir karariyle tatbika tâbi tu
tulmuş ve ona bir istikamet verilmiştir. 36 ncı 
madde hükmü mutlaktır. Ben, Yüksek Heyeti
nizin buna bir kararla yeni bir istikamet verme
niz gerektiği kanaatindeyim. 119 ncu maddenin 
yalnız tadil teklifleri sahipleri tarafından müc
mel en beyan olunur ve encümen buna cevap ve
rir hükmü... , . 

MEHMET SALlH HAZERDAĞLI — Tadil 
teklifi üzerinde imzası olmıyanlardan tadil tek
lifi lehinde konuşacaklar vardır. Bu nasıl müm
kün olacak? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, teklif sahip
lerinden gayrisinin da konuşmasını kabul eden
ler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Tadilname vermiyen ve orada imzası bulun-
mıyan arkadaşların da bu tadil teklifi üzerine 
teklif sahibinden gayrı olarak konuşmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 
efendim. 

COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşla
rım; 119 ncu maddenin birinci fıkrasında «tadi-
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lâtın esbabı mueibesi sahipleri tarafından müc-
melen beyan .olunur» denilmektedir. 1950 de 
mer'i metindeki Türkçe ifadesi ile «kısaca ge
rekçe izah edilir» hükmünün Tüzüğe konması
nın sebebi biraz evvel konuşan Turan Güneş ar
kadaşımız tarafından izah edilmiştir. Bir bok
sör ilk raundda rakibini yenmiş. îlk ravundda 
yenilen boksör, ikinci ravundda eli kolu bağlan
mış olan öbürsüne boyuna yumruk indiriyor. 
Böyle bir durum hâsıl olmasın diye, İçtüzük 
maddesi; «tadil sahipleri tekliflerini kısaca an
latırlar ve Komisyon onlara cevap verir» demiş. 
Cevap hakkının sadece komisyona inhisar etme
sinin şartı ve karşılığı, tadil teklifi sahiplerinin 
kısa konuşmalarıdır, aksi halde, tadil teklifine iş
tirak etmiyen üyelere de söz hakkı tanınmak 
gerekirdi. Şimdi, birinci müzakerede bir mesele 
halledilmiş. Nasıl halledilmiş? 58 ret, 1 çe
kimser ve 108 kabul reyi ile halledilmiştir. Yük
sek Heyetinizin takdirlerine arz ediyorum. Bu 
maddenin değiştirilmesi için her aleyhteki üye 
tarafından birer tadilname verilip her tadilna
me sahibi aynı istikamette yarım saat konuşa
cak olursa, herhalde bu durumun gerekçesini 
izah ettiğim hükümle kabili telif addetmek müm
kün değildir. Riyasetten rica ediyorum, içtüzü
ğün âmir hükmünü tatbik etsinler. 

BAŞKAN — Arkadaşımın ikazlarına teşek
kür ederim, Riyasetçe nıücmelen izah eder hük
mü nazarı itibara alınacaktır. 

Şimdi tadilnameleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
o ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini say

gı ile arz ederim. 
Madde 6. — 20 yaşını bitiren her Türk seç

mendir 
Rauf Gökçen 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Madde (i. — Yirmi bir yaşını bitiren her Türk 

seçmendir. 
Kemal Türkoğlu Necip Bilge 

Esat Çağa Vedat Dicleli 

Ahmet Oğuz tmza okunamadı 

Abdullah Kemal Yörük Nihat Reşat Belger 

ismail Ulutaş Şemsettin Günaltay 
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Başkanlığa 

Madde 6. — 21 yaşını bitiren her Türk seç
mendir. 

N. Ardıçoğlu 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
18 yaşın seçmen yaşı olarak kabul edilmesi 

aleyhinde verilen bütün tekliflerin reddini arz 
ve teklif ederiz. 

Fikret Pamir Suphi Baykaim 
Yaşar Eğin 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
6 ncı maddedeki 18 yaş kaydının 21 yaş ola

rak değiştirilmesinin açık olarak reye konulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Oılhan Köprülü Suphi Batur 
•M. 1. Kızıloğlu (tftıza okunaımadı) 

Yekta Karamustafaıoğlu Ahmet Akar 
Daniş Koper Feyyaz Koksal 

Esat Çağa Ferruh Güven 
A. K. Yörük Âdil Vardarlı 
E. Borarisü B'edrettin Tünce] 
İlhan Esen Hüseyin Ataman 

Halim önalp Şeref Bakşık 
(İmza okunamadı) ' . İsmail Ulut aş • 
(İmza okunamadı) Adnan Başer 

Celâl Sungur Avni Yurdalbayrak 
Bekir Sıtkı Baykal (İmza okunamadı) 

'M. özkul Vedat Dicleli 
Abdülkadir Okyay Z. O'Kan 

Temsilciler Meclisi 'Başkanlığına 
Tasarının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 

tadilini arz- ve teklif ederim. 
Madde 6. — Her reşit Türk seçmendir. 

İsmet 'Giritli 

İSMET GİRİTLİ — Takririmi izah edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun... 
İSMET GİRİTLİ — Muhterem arkadaşlar, 

tâbir caizse, 18 yaş hasımlarının görüşleri müta-
addit defalar ve muhtelif vesilelerle huzurunuza 
getirilip, maHıirane delilleri de sevk edilmekle be
raber, hiçbir zaman inandırıcı olamadı. 

Bendeniz takdim ettiğim. takririmle her reşit 
olan Türk'ün seçmen olarak ilân edilmesini rica 
ediyorum. Seçmene ait mevzuatı tetkik buyuran
ların bileceği üzere, dünyanın bugünkü temayülü 
medenî rüşt yaşıyla siyasî rüşt yaşını birleştirmek 
volundadır. 
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Nitekim seçim sistemleri ve siyasî partiler ko

nusunun bir numaralı uzmanı telâkki edilen 
Siyaset Bilimi Profesörü M. Duverger Le Droit 
Censtitutime et les institut'ions Politiques adlı ese
rinin son tab'ında bir memlekette siyasî rüşt yaşı
nın, medenî rüşt yaşı olarak kalbul edilmesi fik
rini savunmaktadır. Biliyorsunuz, memleketimiz
deki medenî rüşt yaşı 18 dir. 1926 Seçim Kanu
nu tasarısına mulhalef et şeklinde Sayın Prof. Ne
cip Bilge arkadaşımız İsviçre'deki ve Almanya'-
daki 20 veya 21 yaş tezini savunmuşlardır. Ken
dilerine şu hususu hatırlatmak isterim. İsviçre'de 
medenî rüşt yaşı yirmi, Batı Almanya'da 21 oldu
ğu içindir ki, bu memleketlerin seçmen yaşları da 
20 - 21 üzerinden tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Biliyorsunuz memleketimizde 18 dir. 18 yaşına 
giren vatandaş her türlü medenî ve ticarî mua
melelerde medenî rüşt bulunur. 18 yaşını bitiren
ler 1924 Anayasasının kabulünden bu yana dai
ma mahallî seçimlerde yani köy ve belediye se
çimlerinde oylarını 'kullanmışlardır. Hattâ 1924 
Anayasasının kabulünden 1934 senesine kadar 
milletvekilleri seçimine iştirak etmişlerdir. 

Binaenaleyh, tadil teklifinin neticesi geriye 
gitmek olacaktır. Eğer muhterem heyetiniz 18 ya
şın Türk .vatandaşı için medenî rüşt bakımından 
kâfi bir yaş olmadığı kanaatinde ise, o zaman işe 
Medenî Kanunu tadil etmekle başlamalıdır. Aksi 
takdirde, yani, Türk vatandaşı için 18 yaşı rüşt 
yaşı olarak kâfi görüyorsa, siyasî rüşt yaşı bakı
mından da bunu kabul etmesi lâzımdır. Mensup 
bulunduğumuz batı demokratik memleketlerde de 
tatbikat bu istikamettedir. Bunu kısaca arz etmek 
isterim. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
NECİP BİLGE — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sizin takririniz yok efendim. 
NECİP BİLGE — Var efendim, Kemal Türk-

oğlu ve arkadaşları diyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE — Muhterem arkadaşlarım, 

seçmenin yaşının teisfbiti ,miesielesi bir 'hukuk 
meselesi olmaktan ziyade bir hukuk politikası 
meselesidir. JBâzı memleketler bu Ihıususda rüşt 
yaşına uymuşlar, Fransa, Almanya böyledir. 
Bâzıları da bunun altına linmişler. Rusya, .Yu
goslavya bu gruba girerler. Bâzı memleketler 
de bunun üstünde daha yukarı, yaşlar tesbit 
etmişlerdir. Polonya ve İskandinavya .menıle-
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ketleri gribi. Bunlar bunu, yani seçmen yaşını 
tesfblt eder'ken sosyal ve kültürtel durumlarını 
nazarı itibara almışlardır. Kanaatimce biz de 
kendi memleketimizin durumu bakımından, «me
seleyi kendi yönümüzden ele almalıyız. Bu iş bu 
suretle ' halledilebilir. Bizde medenî ,rüşt yaşı 
18 dir. Fakat siyasî rüştün aynı (seviyede ol
madığı, olamayacağı kanaatindeyim. Bizde 
rüşt yaşı tesbit edilirken İslâm hukukunun te-
atiri altında 'kalınarak yaş daiha ,aşağı teslbit 
edilmiştir. Biliyorsunuz, eskiden 12 - 13 yaşın
daki k'imıste'lerin evlenlm'esi caizdi. Bu demek de
ğildir ki siyasî, mahiyette bir mesele mevzuu-
baihsiolduğunda Iher'kes aynı şelkilde haiklara sa-
hübolsun. Arz ettiğim gibi bu btir hukuk poli
tikası mesele'sidir. Memleketimizin umumî kül
tür ve bilgi seviyesini nazarı itibara alacak 
olursak 18 yaş az gözükür. Biliyorsunuz mem-
l'eketknizddki okuryazarların miktarı çok az
dır. Okuryazar dediğimiz«kimselerin Ibirçoikları 
da üç sınıflı 'okuldan .mezundurlar. Onun için
dir ki askerlik yapm'amıış olan Ibtir kimsenin si
yasî Ulaklara salhülbolmaması lâzım geldiği hu
susu, bizim memleketlimizin. Ühit'iyaçlarma uy
gun gözükürü Askerlik yaşından önce bu hakkı 
kendisine verecek iolurisak asker ocağına poli
tikayı sokmuş olacağız M 'bu doğru değildir. 
Diğer taraftan üniversitelerimizde IbÜle siyasî 
mücadele yapıldığından, siyasetin Ibililm tocalk-
larma sokulduğundan şikâyet edil'diği ibir sı
ratla ; 'siyasî rüşt yaşını küçültmelk Isuretliyl'e li
se ve ona muadil 'okullardaki t'alelbeler'imlizi tm1 

mücadelenin içine 'atmak kanaatimce doğru de
ğildir. Bu sebeple, şahsan ben diğer arkadaş
larımla bera'ber 18 yaşm küçük olduğunu dü
şünerek 21 yaş üz/erinden ,bir takrir Ihazırla-
dık. Şayet .siyasî rüşt yaşı olarak 18 yaş kalbul 
edildiği takdirde çok fena neticeler doğalbile-
cektlir. Sayın îsîmet Giritli'nin, reşit olanların 
tamamına rey 'hakkı verilmesi teklifli kalbul 
edilirse bundan, 14 - 15 yaşındaki insanların 
s'eçmen olarak rey vermesi gilbi bir durum hâ
sıl olacaktır ki, her halde bu durumu sizler 
d'e kabul etmezisiniz. (Alkışlar) 

. BAŞKAN — Kaluldi Laiskaıiis. 
KALUDÎ LASKAEÎVS —- Muhterem arka-

daşlar, 'bu maddenin ilik 'konuişu'lması sıralsmda 
söz aldığım halde kifayetli müzakere sielbeMiyle1 

konuşmaım mümkün olmadı, ışlimJdi 'bu hıuMsta 
kanaatlerimi arz omeye çalışacağım. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün siyasî bir 

vselbep ve maksatla 18 yaşındaki çocdklarımi'zı 
siyaset sahasının patırtıları içerisinle a'tfmak 
benlim kanaatime göre ,iyii bir yol değildir. Çün
kü, Ibugün 18 yaşındaki çocuklara rey 'hakkımın 
verilmesi için ileri sürülen fikirler hissî olmuş
tur. Şimdi 18 yaşımda .evlemmiş «olanların boşan-
m'a ımiktarlarını maJhkeımıelerden ve Adalet 
Bakanlığından İbir ist a ti sitfükl e r& ni 'getirtmiş ol
saydınız simidi !bu yaşı kalbul etmez on se'kiz 
yaşında blir .çocuğu isiyaısî rüşte salhüp kılmaız-
dınrz. Memleketimizde şehirdeki gençlerin va
ziyeti 'başlka, köydeikilerin başikadır. Köylerde 
evlenenler iş içiin 'evlenir. Kadını alır tarlaya 
gönderir çalıştırır. Dünyanın hiçbir yerinde, 
Rusya'dan başlka on sekiz yaş kalbul edilme
miştir. (Çdk sesleri) Ydktur. Rica ederim din
leyiniz. Arkadaşlar Ibizim on Se'kiz yaşındaki 
çocuklarımız lisededir. Hattâ liselerde on do
kuz, yirmi yaşmıdakli çocuklarımız ila var. Biz 
kız ve ,erfcek çocuklarımızı bir intihap politi
kası içine atarsak istanbul'daki 200 !bin çocu
ğu dört beş parti arasında takisim isuretiyle yol
lara .atarsak İstanbul 'sakaklarını nereye çevi
rir ,bir Ibakmız. 19 - 20 yaşımd'alkfi çocuklarımız' 
beHki üniversitenin 'birinci ,smıfmdadır. Üniver-
isitenin ilk ısıınıflaranı dahi 'siyasete atlmak doğ
ru değildir. Nihayet on ısekiz yaşındaki çlocuk-

• lan cemliyetler âza kaydeder. Partiler Ve cemi
yetler gocuklarımızın 'okulları olmalıdır. Ço
cuklarımızın bunlara rtey verdikleri malûmdur. 
Partiler ,bu çocukları ,kendi saflarına ' alisin, 
particiliğin ne olduğunu öğretsin. Biliyorsunuz 
18 yaşındaki (ço<cukTar lisenin. 10 - 11 ,nci isını-
fmdadırlar. Biliyorsunuz (bizim 'gençlerimliz 
ateşlidirler. Bu/ğün 170 milyondan fazla olan 
Amerika'da iki parti, 58 milyondan fazla' olan 
ingiltere'de Jki partiden fazla parti beslene-
memiş oldiuğu halde henüz demiokrasiiyi kur
mak üzere 'bulunduğumuz şu sırada bizdeki 
partilerin sayısı 6 - 7 civarında (bulunmakta
dır. İstanbul'daki ve diğer büyük şehirlerdeki 
çocukların durumunu niçin düşünmüyoruz ? 

. Yine «biliyorsunuz 27 Mayıs İnkılâbını .çocukla
rımız yapmıştır. 27 'Mayıs İnkılâbının çöcuk-

^ larımi'za vereceği birtakım hediyeler vardır. 
Onları verebiliriz. (Meselâ kuivvetli kültür, kuv
vetli lisan've daha (kıym'etli hocalar verebiliriz. 
Ben istirham ediyorum, bu yaşdaki çocukları-
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mızı parti kavgaları içerisine a'teıııyalını, son-
ra çok pişıman oluruz. 

COŞKUN KIRCA — Usul hakkında söz isti
yorum. 

.BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşlar, 

biraz evvel burada Tüzüğün 119 ncu maddesinin 
bir hükmüne temas ettim. Bu hüküm tadilname 
sahiplerinin verecekleri izahatın kısa olmasını 
âmir bulunmaktadır. Şimdi tasavvur buyurunuz. 
Bu maddenin birinci müzakeresinde aleyhte rey 
vermiş 58 arkadaşın hepsi birer takrir verseler, 
ve aynı mahiyette olan gerekçelerini izah etmek 
için de kürsüde konuşsalar, öyle zannediyorum 
ki, Heyeti Umumiye bu hükmü tefsir etmek zo
runda kalacaktır. «Kısa iza'hat» tan maksadın, 
aleyhteki arkadaşların her birine aynı şeyleri söy
lemek için kürsüyü işgal etme hakkı tanınmıştır, 
mânası çıkarılamaz. Bu suretle bu hükmün sui
istimal edilmesini önlemek için bir tefsir yapıl
ması lâzımdır; şöyle ki: Eğer muhtelif üyelerin 
izahları aynı mahiyette devam ediyorsa Riyaset • 
Divanı bunların hep bir arada mütalâası kaydiy-
le kısa olmadığını tesbit hususunda Heyeti Umu-
miyenin reyine başvurabilmelidir. Biz bu husu
sun içtüzüğe bir tefsir ve notu olarak eklenmesi 
için bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ediyorum. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Efendim Ri
yaset bu hususu reye koyacaksa bizim de takrir i 
hakMnda konuşacağımız var. 

BAŞKAN — Efendim (Mücmelen) kaydına 
bilhassa hatiplerin dikkatli olmasını rica ederim. 

RAUF GÖKÇEN — Huzurunuzu fazla işgal 
etmiyeceğîm. Yalnız bir nokta var. Birçok ar
kadaşlarımız birinci müzakerede temas ettiler. Biz 
Batı demokrasisini ve onun- örneklerini ve kom
şu memleketleri göz önüne alıyor ve kanunları
mızı ona göre hazırlıyoruz. Fakat kendi1 bünye
mize uygun mudur? Bunun üzerinde fazla dur
muyoruz! Henüz çocuk yaşı sayılan on sekiz ya
şında olanlara rey hakkı verilmesiyle, hâsıl olacak 
mahzurlar üzerine nazarı dikkatinizi celbetmek" 
isterim. (Gürültüler) Eğer söyliyecekleriniz 
varsa lütfen hepsini söyleyin de ben ondan sonra 
konuşayım. 

BAŞKAN — Rica ederim siz devam buyurun. 
RAUF GÖKÇEN — Rusya 18 yaşmdakilere 

rey verdirmekte büyük kazanç sağlamaktadır. On
lar politikayı mekteplerde öğretiyorlar. Böylece 
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onların gayeleri çok açıktır. Tek partileri oldu
ğu için iyice hazmettirmiş oldukları gençlere oy 
verdirmek suretiyle fazla miktarda rey kazanma
yı sağlıyorlar. Biz de 18 yaşa indirdiğimiz tak
dirde birçok mahzurlar doğacaktır. Ben bunların 
içinde önemlisini açıklamak istiyorum. Okul tale
besinin oyuna almak için çeşitli yollardan okula 
sokulacak politikacı, çeşitli karakterleriyle ve tak
tikleri ile öğrencileri iğfal etmeye çalışacaklar ve 
okul içine politikanın sokulmasına sebebolacaklar-
dır. 18 yaşında oy vermek mecburiyetinde kala
cak olan gençler daha okul çağında iken kafala
rını politika ile yoracaklar ve neticede çetrefil 
fikirlerin içine düşeceklerdir. Talebelerden üni
versiteye geçmiş olanlar dahi siyasete karıştırıl
mamalıdır. Bunu çok malhzurlu buluyorum. 

Seçmen yaşını 18 e indirmek .suretiyle, parti
lerin önemli bir kazanç sağlıyacağmı da bende
niz tahmin etmiyorum. Zira, bu yaştaki seçmen
ler de, öbür vatandaşlar gibi muhtelif partilere 
taksim olacağından, yüzde nispeti üzerinde önem
li bir değişiklik yapmıyacaktır. Böylece politik 
fayda sağlanamıyacak bir değişikliğin, okulların 
ve öğrencilerin huzur ve disiplininin, sarsılması 
pahasına, Seçim Kanununa getirilmesini kabul 
buyurmamanızı istirham ediyorum. Çok istirham 
ediyorum, kendi menfaatlerimiz uğruna mektep
ler içine parti kavgalarını sokmıyahm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Usul hakkında bir takrir var, 
; okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aynı mahiyetteki, önergeler üzerinde yapılan 

esbabı mucibe izahlarının kısa olmasının1 bir icabı 
olarak, Riyaset Divanının, muhtelif hatiplerin ay
rı ayrı izaihlarm aynı mahiyette tekerrürünü ön
lemek üzere, bu yoldaki izahların uygun göreceği 
noktada kesilmesini teminen Heyeti Umumiye-
nin reyine baş vurmasını arz ve teklif ederim. 

Coşkun Kırca 
/«Böyle şey olmaz» sesleri) 

BAŞKAN — 119 ncu maddeyi Riyaset izah 
etmiş ve mücmelen konuşulacağı hususunu naza
rı itibara almıştır. Bu sebeple Riyaset bu takri
ri reye arz edecek bir durum görmemektedir. (Al
kışlar) 

Takrir sahibi olarak Ahmet Oğuz, yalnız ko
nuşmanız mücmelen olacaktır. 

AHMET OĞUZ — Âdetim esasen Öyledir. Ar
kadaşlar, karşılıklı izahların mesnedini süzgeçten 
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geçirirsek yaşın 21 e çıkarılmasını iltizam eden ta
rafın görüşlerinin doğru olduğu kanaatindeyim. 
Lisenin son sınıfında veya yüksek mektebin ilk 
sınıflarmdaki gençlerimiz ancak kendi vazifele
rini yapabilecek durumda iken genç, çocuklarımı
zın bu çalışmaları arasına 15 yıldan beri yapmış 
olduğumuz politika derslerinden istifade ederek 
onlara yeni bir yol mu göstermek istiyoruz? 

'Demokratik sistemi yeni kurmaya başlıyoruz. 
Biz kâmil insanlar, vatan vazifesi, memleket iş
leri üzerinde düşünecek insanlar olarak bugüne 
kadar bu işi becerememiş anâlûl kimseler olarak 
kendimizi tasfiyeye çalışıyoruz. Bugün eanım 
ciğerim evlâdım liseden mezun olacaktır. Benim 
evlâdım üniversiteyi bitirmek üzeredir. Ben ona 
diyeceğim ki, politikaya gir. Ben onu tutup bir 
baba olarak politikanın kucağına atacağım. O 
her şeyi bırakacak, biraz da politikanın genç
ler için çekici olan cazibesine kendini kaptırarak 
istikbalinin temeli olan tahsilini ister istemez 
iıhmal edecektir. Halbuki biz ona 21 yaşında is
tikbalini sağlıyacak bilgileri vermekle mükelle
fiz. Lütfen kendi gençliğinizi düşününüz, lüt
fen analarınızın, babalarınızın lisede iken, yük
sek mektepte iken üzerinize tirtir titrediğini dü
şününüz. Bu masum çocuklara, demokrasi sis
teminin kötü tatbikatçılarından arta kalan in

sanlar olarak vazife vermemiz doğru olmaz, bu 
hareket Türk ^gençliğine ihanet olur. (O, sesleri) 
Olmaz arkadaşlar. Onları yarma bırakınız. On
lar liseden, yüksek okullardan çıksın, kendi ken
dilerini teçhiz etsinler. Onu şimdiden politika 
seline, böyle bir sele kaptırıp içine atmak mem
leket menfaatlerini ızrar eder. Bunda ısrarın 
bir tek sebebi ve içinde de cevabı yardır, o da 
ince politika hesaplan, bu ince hesaplara ümit 
kapılarına bel bağlamak ise bence havadır. 

BAŞKAN.— Takrir ,sahibi olarak Hıfzı Ve 1-
det Velidedeoğlıi-

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — Ar
kadaşlarım; kanunun birinci müzakeresinde 
hasta idim, bulunamadım. Bulunmamla da so
nuç değişmiyeeekti. Fakat kendi düşünceleri
mi, kanaatlerimi arz edecektim. Çünkü bu nok
tada bendeniz Anayasa Komisyonunda muhalif 
kalmış olan tek arkadaşınızım. Aleyhte oy ve
renler de oldu. Seçim Kanunu Komisyonu ile 
birleşik bir toplantı yaptık ve cüzî bir çoğun
lukla 18 yaş kabul edildi, fakat Anayasa Ko-
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j misyonunda başka muhalefet şerhi veren ol-

madı. 
Arkadaşlar, bendeniz, burada vatanın âtisi 

bakımından büyük bir mesuliyet altında bulu
nan ve Kurucu Meclisin bir cüz'ü sıfatiyle vazi
fe gören bir üyesi sıfatiyle tutanakları incele
dim. Ve 270 küsur arkadaştan ancak 80 küsu-

i nı lehte ve 50 küsur arkadaşın da aleyhte oy 
• verdiklerini gördüm. Müteselli oldum, kendi 

kendime dedim ki, ilk mevzi, gerçi zaptedil-
miştir; fakat arkasında ikinci müzakere var
dır. Daha arkasında Anayasa müzakeresi var
dır. îşte bu sebeple kendi kendimi teselli et
tim. t ik mevzi kaydedilmiş olduğuna göre, 

r ikinci mevziden savunmada bulunan bir aske
rin müdafaası gibi az - çok güç bir durum var
dır. Eğer bu ikinci mevzii de kaybedersek, 

.' Anayasanın ilgili maddesi görüşülürken bu 
< savunmayı tekrar yapacağım. (Aillkışlar) 
î Şimdi muhterem arkadaşlarım; sabahki ko-
I nuşmamda, benim ne kadar içten inanmış bir 
j . inkılâpçı olduğumu arz etmiştim. Fakat lüzlm 
| olmadıkça bunu sık sık söylemek lüzumunu 
' duymadım. 

i Arkadaşlarım, gençlik olgundur dçniyor. 
! Üniversite gençliği olgundur. 30 seneye yak-
I Maşan hocalık hayatımda gençliğe hitabetmeyi 

bilen bir arkadaşınız olarak, eğer politikaya 
atılmak arzum olursa, 18 yaşmdakilere oy hak
kı tanınmasından fayda umabilirdim. Fakat 
politikaya atılmak arzum olsa dahi arkadaş
lar, bendeniz, 21 yaşından önce gençliğin po
litikaya karıştırılmasına asla taraftar olamam. 
(Bravo sesleri) 

Arkadaşlar! Şurada birkaç aydır "aranızda 
bulunuyorum. Şimdiye kadar, politikaya gir
medim. 30 seneye yaklaşan bir zamandan beri 
hocalıkta bulunuyorum. Biz, politikada, tâbiri
mi mazur görünüz, yayayız. Şurada bu birkaç 
aylık devrede gördüm ki, politikada bir şey
tan tüyü var. Altmışına merdiven dayamış 
adamları bile alıp sürüklüyor. Hal böyle iken,. 
tasavvur buyurun, lisenin son sınıfına gelmiş, 
ha#ttâ Anadolu'da bâzı yerlerde orta mektep 
son sınıfında bulunan on sekiz yaşındaki bir 
çocuk politikaya karışacak olursa netice ne 
olacak? Hocasının hangi partiden olduğuyla 
ilgilenecek. Hoca kendisine not vermezse, ba
bam şu partiden, hocam şu partiden, ben şu 
partidenim, bundan oldu diyecek. Çocuk ders-
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lerine mi çalışacak yoksa kafasının içinde bu 
işlerle mi meşgul olacak? Bendeniz otuz sene
lik bir hoca olarak bunu vatanın istikbali ba
kımından çok tehlikeli görürüm arkadaşlar! 

Sonra, şunu arz edeyim : Son on yılı düşü
nürsek görürüz ki yalnız köylerde değil, bir 
kısım kasabalarda da bugün 18 yaşma gelmiş 
olan çocuklar, gizli veya açık, birtakım ma
halle mekteplerinde, Kuran kurslarında gerici 
ve zararlı telkinlerin tesirinde kalmış bulun
maktadırlar. Şimdi bu çocukların rey hakkı
na kavuştuğuna ve gerici bir partinin bunlar 
üzerinde işlediğini düşünüyorum. O zaman 
memleketin akıbeti ne olur? Gençlik sadece 
şehirlerde, üniversitelerde değildir. Sadece üni
versitede okuyan gençliği düşünmeyin, arka
daşlar î 

Bendeniz öteden beri gençliğin dostuyum. 
Onun için hocalıktan ayrılamıyorum. Gençli
ğin dostu olmak, sözle olmaz. Kara günlerde 
belli olur. 28 Nisanda yakalanan gençleri ilk 
günden itibaren kışlalarda, hastanelerde ziya
ret etmiş olan bir arkadaşınızım. Bir tanesi de 
bugün içimizde bulunuyor. Hocalar gençliği 
teşvik «diyor denildiği devir de olmuştur bu zi
yaretler. Gençliğe sevgim ve bağlılığım son
suzdur. Fakat, 18 yaşım seçmen yaşı olarak ka
bul edelim dersek, bu memleketin politik ge
leceğini tehlikeye atmış oluruz. (Bravo ses
leri) Gün gelir, anarşi olabilir arkadaşlar! Po
litik tecrübem yok; fakat, hayattaki müşahe
delerim çoktur. (Herkesin var sesjeri ve gürül
tüler) 

Herkesin var tabiî. Bendemiz burada sizleri 
ikna etmek için arz ediyorum. Şunu da arz 
edeyim ki : Benim fikir tartışmalarında hiddet
lenmek adetim değildir. Ben som bir lâstik top 
gibiyim: İstediğiniz kadar vurun, yumruğunuz 
acır fakat bana tesir etmez. Onun için beyhu
de yorulmayın, fikirlerimi serbestçe arz ede
yim. 

Berlin'deki talebelik hayatım tam Hitler'in 
iktidara geçmesinden önceki zamana tesadüf 
etti. Sosyalist Partinin gençlik teşkilatı vardı; 
Komünistlerin gençlik teşkilâtı vardı; Nasyo
nal Sosyalist Partinin gençlik teşkilâtı vardı; 

•Hiristiyanların Merkez Partisinin ge-ıçlik teş
kilâtı vardı. Ben orada üniversitenin içinde 
gençler arasında bu yüzden birçok kavgalara 
şahidolmuş bir arkadaşınızım, tş sokağa da dö-
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küldü. Çatışmalar başladı; bir gün yaramda iki 
kişi vuruldu. 

Biliyorsunuz, bizim memleketimizin insanı 
heyecanlıdır. Gençliğimiz daha da çok heyecan
lıdır ve gerçekten delikanlıdır. Bu gençliği 
politikanın içine atarsak, meclisimizi bu bakım
dan büyük mesuliyet altına sokmuş oluruz, 
arkadaşlar! 

Onun için bendeniz Yüksek Hevetinizden 
istirham ediyorum; sizleri ikna için buraya 
çıktım. Bu şekilde mesuliyetli bir hususta Mec
lisin büyük ekseriyetinin yani hiç değilse, ya
rıdan çok bir çoğunluğun oy vermesi gereken 
bir konu olduğunu düşündüğüm için biraz ce
saret alarak çıktım. Daha evvelki zabıtları da 
okuyarak geldim. İstirham ediyorum hayatını 
gençliğe vakfetmiş olan bir arkadaşınızın bu 
sözleri karşısında, eskiden lehte oy vermiş ar
kadaşlar, mutlaka dediğim dedik demesinler ve 
bu defa 21 yaşa oy versinler, (Bravo, sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muharrem İhsan Kızıloğlu. 
MUHARREM İHSAN KIZILOĞLU — Sa

yın Başkan, diğerli üyeler, 6 ncı madde üzerin
de medenî hukuk hükümleri \\ s. hakkında ben
den evvel arkadaşlarım bol bol konuştular ve 
hepimiz dinledik. Politik düşüncelerin yer al
dığı hissî hareket ve sözleri de dinlemiş olduk, 
bu arada. 

Ben, bu yaş meselesi üzerinde dururken, si
ze, realiteye uygun matajnatik ve hakikatleri 
ifade eden rakamlar vereceğim. 1960 nüfus sa
yımı, Türkiye'deki nüfusu 27 809 831 olarak 
gösteriyor. Bu nüfusun 18 951 486 sı nahiye 
ve köylerde yaşar. 8 858 347 si şehir ve kasa
balardadır. Kasabalarımızı da herbiriniz muh
telif vesile ile tanıdığınız için yüzde kaçının 
köy karakterinde olduğunu takdir edersiniz. 
Bu yaş durumunda 18, 19, 20, 21 yaşlarının he
nüz 1960 nüfus sayımının teferruatlı katî neti
celerini henüz almadık. Onun için 1955 yılı sa
yımına istinadeden istatistiklere göre söylüyo
rum. Bu durumda olan 2 milyon 242 bin 471 
kişi var. Bu nüfusun 1 mil/on 361 bin 314 ü 
köylerde yaşar, geriye kalan pek az bir mikta
rı da kasabalarda ve şehirlerde yaşar. 

Gençliğe hepimizin büyük saygısı vardır. 
Hepimiz Gençliğe değer veriyoruz. Bu gençliği 
istikbalimizin emniyet ve teminatı olarak görü-
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yoruz. Büyük Atatürk bu gençliğe Cumhuri
yeti ve devrimleri emanet etti. Bunu hep bili
yoruz. 

Arkadaşlar, gençliğin tam bir şekilde, vü
cutça, fikren pedagojik psiKolojik olarak, si
yasî haklarına tasarruf edebilecek bir olgun
luğa gelmesini temenni ederiz. Bu olgunluğu 
yüksek tahsil ve tahsil gençliğinde arıyacağız. 
Kalanı nerede? Köyde de, kasabada da gençlik 
var. 

Burada, Seçim Kanunu üzerinde münakaşa
lar cereyan ederken, birçok itirazlar vardı. Genç
liğin büyük bir kısmı .tâbi oydur arkadaşlar. He
piniz, memleketin gerçeklerini bilirsiniz, tarihî, 
sosyal, coğrafî, durumu bakımından da, 18, 19, 
hattâ 20 yaşma kadar köy gençleri, askere gelin
ceye kadar bu gençlik nerededir, nerede çalışır? 
Hangi işi görür? Kendi ana - babasının veya ağa
nın, beyin çıkraği, marabası, sürücüsü ve sığırt
maçtır. Bunlar kime tâbidir. (Kendine sesleri) 
Kendi kendine tâbi olsa sisteminizin başımın üs
tünde yeri var. Derhal kabul ederim. Elimizde 97 
bin tahsilde genç var. Bunlardan yaş grupları iti
bariyle 21 ilâ 29 u üniversitededir. 21 den aşağısı 
lisededir. Liselerin bugünkü 10, 11, 12 nci sınıf 
mevcutları otuz küsur bini bulur. Tahsil gençliği 
üzerinde münakaşa yaparken bu yaş grupunun 
iki milyonun otuz bini üzerinde konuşuyoruz. 
Diğer geriye kalan bir milyon 3>6.1 bini köyde ya
şıyor. Daha köyünün hududundan çıkmamıştır. 
Belki kasabaya gitmemiştir. 

36 senelik hizımet hayatım esnasında bütün 
Anadolu'yu dolaşmış, saçlarını ağartmış eski bir 
asker olarak, realist bir görüşle söylüyorum. Bu 
yaştaki gençliği politikanın çukuruna atmıyalım. 
Önce asker olsun, gelsin, memleket görsün, öğ
renişin, kasabayı, şehiri tanısın. Köyüne dönünce 
siyasî hakkını kullanır. (Alkışlar ) 

ıBAŞKAN — Söz komisyonundur, efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAHÎR KURUiTDU-

OĞLU — Muhterem arkadaşlar, oy ver'me yaşının 
İS veya 21 olması sonucuna. varmak için tadilna-
mede imzaları bulunan sayın arkadaşlarımızın bu 
kürsüden beyan. buyurdukları sözlere, mümkün 
olduğu kadar cevap vermeye çalıştım. Yalnız, ko
misyon adına arzı cevap etmeden evvel, kendi his
lerini bakımından, bir söze cevabı şahsan vermek 
isterim. 

Ben geçen on yılın tatbikatı içind'e demokra
tik rejimin kötü tatbikatçısı olarak kendimi kabul 
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etmiyorum. B'en kendimi öyle telâkki etmiyorum. 
Bu itibarla da oğluma vereyim öğütlerim ve onun 
hana söyliyeceği birçok şeyler olacaktır. Hüsnü
niyetle ve tahammülle dinliyeeeğim. Ve ona alışa
cağım. (Alkışlar) 

ıŞimdi meseleyi muhterem arkadaşların vaz
ettikleri zaviyeden cevaplandırmaya çalışacağım. 
Zannediyorum ki; evvelâ 18 yaş meselesi hakikî 
ifadesini bulmuyor mövzu, 18 yaş mesele olarak 
ele alınıyor. Hakikatte bu 19 yaş demektir. Çün
kü, maddede «18 yaşını bitiren..» deniyor. 18 ya
şını bitirmek şarttır. 

18 yaş, biraz da meseleyi kazanmak, o hissi 
vermek için ileri sürülüyor, küçültülerek gösteri
liyor. Hakikatte 19 yaş üzerinde konuşulması lâ
zımdır. 

Kanun tasarısının teferruata taallûk eyliyen 
kısımları hakkında birinci müzakere sırasında arz 
ettiğim Veçhile komisyonumuz mümkün olduğu 
kadar fikirleri ele aldı, üzerinde enine boyuna 
durdu, nihayet 18 yaş ürerinde karara vardı. 

Siyasî rüşt ile medenî rüşdü bir noktada bir
leştirecek yaş üzerinde durduk. Niçin 20 değil de 
21? Bunun izahı güçtür. Fakat, bir mebde bir ba
samağa dayanmak zarurî olan meselelerde, bu hu
sus. aşılmış merhaleler olarak ele aldığımız konu
lardır. Siyasî rüşt ile hakikî rüştün yanyana gel
mesi batıcı ve yadırgayıcı gelmemelidir. 

Tasarıda, mucip sebepler kısmında açıklanan 
hususlarda en çok üzerinde durulması gereken 
noktayı iki esasta toplamak istiyoruz. Birincisi : 
18 yaşın, memleketin kaderi ile ilgili olacak yaşa 
gelmiş bulunması. İkincisi : Mükellefiyetler sonu
cu ile karşı karşıya kalmasıdır. Malûmdur ki, rüş
tünü idrak eden yani 18 yaşını bitiren bir vatan
daş kendisine tevdi edilen birtakım hak ve mükel
lefiyetlerle karşıkarşıyadır. 1953 senesinde 6123 
sayılı Kanunla tadil gören Ceza Kanunumuz ceza 
ehliyetini 21 den 18 e indirmiş bulunuyor. Cemi
yet içinde yaşıyan bir vatandaşa riayetle mükel
lef olduğu kaidelere riayet etmediği ' takdirde 
ceza veriyorsunuz, onu öldürüyorsunuz, idam edi
yorsunuz, yok 'ediyorsunuz da bir rey vermek 
mevzuubahsiolduğu zaman hayır sen rey veremez
sin diyorsunuz, ölecek fakat -memleket kaderi 
hakkında rey verme zamanında rey veremiyecek. 
ölüme müstahak ve fakat rey vermeye ğayrknüs-
talhak. Bu ölçü mü?.. (Alkışlar) 
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Bunun haricinde bunlara mükellefiyetler de | 

vermek suretiyle, kendilerinin birtakım hamle- I 
ler yapmaları temin edilmiş olacak, kendilerini I 
zorlamaları sağlanmış olacaktır. I 

Vergi mükellefiyeti zaviyesinden 18 yaşı dü- I 
sünelim. 18 yaşında vergi vermekte olan bir I 
vatandaş, konulan vergileri ağır buluyor, «ta- I 
hammül edemiyor. Üç sene sonra 21 yaşım id- I 
rak edebilecek. Ona diyeceğiz ki, sen vergi mü- I 
kellefi olarak, kabul edilmiş olan bu vergi üze- I 
rinde hiç sesini çıkarmadan ödiyeceksin, o ka- I 
nunu değiştirtmek istiyeceklere ancak, üç. sene I 
sonra rey verebileceksin. O halde, bâzı haklar ve I 
l)âzı mükellefiyeti e t beraber doğar ve beraber I 
yürür. , I 

Biz, meseleleri, hislerden uzak olarak bu I 
kürsüde mütalâa etmek zorunda olduğumuz ih- I 
tarım aldık, bâzı sayın arkadaşlarımızdan. Bu- I 
nu tavsiye eden .bâzı arkadaşlarımızın, kendile- I 
rinin bu hislerden uzak kalmıyarak konuştuk- I 
larmı da müşahede etmekteyiz. I 

Arkadaşlar, şurasını arz edeyim ki, burada I 
söz konusu olan yaşın 18 veya 21 olmasından I 
daha önemli olan mesele, evvelce verilen oydan I 
geri dönmektir. Bendenizi burada tenkid eden I 
arkadaşımızın Anayasa tasarısında imzası mev- I 
cııt, fakat muhalefeti mevcut değil. O halde ya I 
orada imzasını atarken düşüncelerinde samimî I 
değildi, veya buradaki tenkidlerinde. Bu iti- I 
barla hîslerimizle karşıkarşıya »geldiğimiz za- I 
iman herkesin herkese vereceği cevap bulunabi- I 
lir. Meseleyi sadece mesele olarak müzakere etmek I 
zarurîdir; (Alkışlar) Biz, sadece kendi görüşleri- I 
mize, kendi muhitimize göre mütalâalar yürtmek I 
arzusiyle bu meseleyi halletmeye çalışıyoruz. I 
Halbuki her şeyden evvel inkişaf psikolojisine I 
göre meseleyi çözmekte fayda vardır. Verilen I 
istatistiklere ,göre köyde veya şehirde oturan- I 
lar, kasaJbada meskeni bulunanların çocukları- I 
ıım adedinde Ibâzı hususlar göz önünde tutul- I 
muyor. I 

Evvelâ meseleyi ikiye tefrik ederek mütalâa I 
etmek lâzımdır. On dokuz, yirmi, yirmi bir yaş I 
arasındaki gençlerin hepsi üniversitelerde öğrenci I 
değildirler. Kaibul etmek lâzımdır ki, bunların I 
cüzi bir kısmı üniversitelerde okumaktadırlar. I 

Çocuklar politikaya 'karıştırılacak, sokak- I 
lara dökülecekler, şu bu deniyor. Arkadaşlar, I 
bir kere düşünelim, bunların kaçta kaçının ka- I 
dm, erkek olduğunu hesaplamak lâzımdır. Bir I 
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kere verilen adedin en az yarısı kadındır. Geri
ye sadece bir askere gitme meselesi kalıyor. 
Oradan alacağı terbiye ve yetişme meselesi. Me
sele üniversitede tahsilde olan çocukların poli
tikaya, sokağa dökülmesi meselesi değildir. Ça
lışma yerleri, coğrafî şartlar, sosyal şartlar ba
kımından bu memleketin imkânlarını, gerçekle
rini de görmek gerekir. Cfenç neslin oya (katıl
masında fayda veya zarar ne olacaktır? Bunun 
üzerinde durulmalı, bu esas alınmalıdır, bu me
selede. (Bravo, sesleri) 

Arkadaşlar, bu hususta sebepler çoktur. 
Bunların istisnasını düşünürsek; bunları ista
tistiğe dayanan rakamlarla açıklamak gerekir. 
Ben Ibu kürsüden bu yaştakilerin oy kullanma
ya hakları olduğunu ben buradan söylersem. 
beni nazarı müsamaha ife karşılasınlar. 18 ya
şını idrak etmiş ve 19 a girmiş yaş adalete 
bağlanış yaşıdır; hürriyet iştiyakı, istiklâl işti
yakı, ahlâk duygusu, hakkaniyet iştiyakının 
kalblerde en heyecanla çarptığı bir yaştır, ar
kadaşlar. Bu yaş çocukluğu bitirip olgunluğa 
girildiği yaştır. Bunu bekleteceğiz, sen çocuk
sun, diyeceğiz. Bunu daha üç sene bekletmeye 
halkımız yoktur. Evet Atatürk, cumhuriyeti ve 
devrimleri memleket gençliğine emanet eder
ken, sadece 21 yaşa kadar olanları düşünmedi. 
Bunu gecen konuşmalarımda ifade ettim. Bu 
hukukun icabettirdiği ölçü değildir. Bu bir si
yasî takdir neticesidir. 

inkılâbın daha ileriye doğru, daha iyiye doğ
ru gitmesini istiyenlerin arasında .1$ yaşındaki 
gençlik vardır. Bunlar bu mevzua ehemmiyet 
vermektedirler. 18 yaşı kabul etmemekte muha
fazakârlığın rolü ,var mı, yok mu bilmiyorum, 
ama, ben kendi hâtırama istinaden bir şeyden 
bahsedeceğim. 

Otuz beş yaşıma geldiğim halde, babam ha
na çocuk muamelesi yapardı. Muhafazakâr zih
niyetle düşünürdü. Sanıyorum, muhafazakâr 
bir zihniyetle Ibu yaşı daima yüksek tutmaya ça
lışıyorlar. 

Sonra biz inkılâplarımızı yerleştirmek, koru
mak ve ilerletmek istiyoruz. Bunu arzu eden 
bir milletin temsilcisi olarak ve bugün sadece 
bir temsilci olarak, bu zihniyeti müdafaa eden 
arkadaşlar olarak; genç, yaşa önem vermek zo
rundayız. Onlara seçmek hakkını tanımaya me
muruz. Bizi isterlerse seçerler, istemezlerse seç
mezler. Burada, her hangi bir kütleden oy al-



B : 37 4. 
tırak, veya alamamak endişesiyle konuşmuyo
ruz, gene neslin de memleketin kaderinde rolü 
okun, diye konuşuyoruz. Onun iyin savunma 
yapıyoruz. 

Meseleyi bir de politikanın sadece rey ver
mekle mi politika olduğu! noktasından tetkik 
etmek gerekir. Dört yılda bir seçim yapılacalk. 
Milletvekili seçimiyle senato seçimi ve iki yıl
da fbir yapılan ara seçimi, bunlarda rey kulla-
namıyacaksıniz. Çünkü yaşın küçüktür. Onun 
dışında muhtar ve köy seçiminde 18 yaşında 
seçmendir. Orada kullanacaksınız, çünkü ma
hallidir. Politika sayılmaz. Eğer politika ise 
ölçü her tarafta bir olmalıdır. Bir seviyede ol
ması lâzımdır. Bunu temin etmek mecburiye
tindeyiz. 

Bunun dışında Cemiyetler Kanunumuzu tet
kik edelim. 18 yaşını bitiren her vatandaş ce
miyet âzasıdır. Sekiz sayılı Kanunla yürürlük
te ibulunan hükümlerle gençlik kolları ve ka
dın kolları teşkilât olarak kurulabilir, ocak ve 
bucak teşkilâtının kaldırılmasına rağmen yeni 
partilerin ocak ve bucak teşkilâtının kaldırıl
mış olmasına rağmen, gençlik kollarının kurul
masına müsaade edilmiştir. Gençlik kolları, 
partilerin içerisinde, bizim gibi eski politika
cılardan çok daha sağlam, çok daha temiz bir 
idealin peşinde koşmaktadırlar. Bizim gibi san-
dalya peşinde değildirler, inandıklarının tahak
kuk etmesi için politika yapıyorlar. Böyle te
miz politikaya mâni olamayız. 

On sekiz yaşındaki gençleri kanunî mükel
lefiyetler karşısında bırakacaksınız, rey ver
meye gelince, sen reyini kııllanamıyaoaksm 
diyeceğiz, böyle şey olmaz. 

Bir noktayı daha işaret etmek isterim. Mem
leket gençliğinin yüzde altmış yedisi okuyup 
yazma bilir. O halde, bu gençlik gericilikle mü
cadele edecektir. Bunlar memleketi ileriye gö
türeceklerdir. Okumuş yazmış olan bu nesil, 
bizim korktuğumuz bir nesil olamaz arkadaş
lar. (Bravo sesleri) Korkmamalıyız ve kork
makta hakkımız yoktur. 

Arkadaşlar, Almanya'da, Hitler zamanında, 
komünist partisinin, nâzi partisinin gençlik teş
kilâtından bahsettiler, Sayın Hocanı. Hat tâ : 

orada bunlar silâh taşımaya kadar da gidermiş, 
boğuşrtiaHar sokağa taşarmış. Fakat, memleke
timizde, 8 - 10 yıldır gençlerin nasıl mücadele 
ettikl erini, Türk "öenkliğinin ne kadar ölçülü 
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j olarak mücadele ettiğini de hepimiz müşahede 

ettik. Bir tek öyle taşkınlıkları olmamıştır. 
(Bravo sesleri) 

Kasaba ve köylerde okuma zaviyesinden me
seleyi ele aldık mı, sayın Kızıloğlu paşanın 
ifade ettikleri 1.361 bininin kasaba ve köylerde 
oturuşu maraba, sürücü ve sığırtmaç oluşu bah
sine gelince : Şunu ifade edeyim ki.; bu mem
leketi taşıyla, toprağıyla, köyüyle, kazasiyle 
beşte dört buçuğunu bilen bir arkadaşınızım. 
Dedikleri gibi o vatandaşlar içinde maraba, sü
rücü ve sığırtmaç da olabilir. Ama siyasî ka
deri tâyinde asgarî bizlerden çok daha iyi dü
şünür ve düşünmektedir. Görülmüştür bunlar. 
Köyde oturmanın başka, şehirde oturmanın bir 
başka ifadesi yoktur. Bu itibarla vatandaşlar 
arasında sanat ve meslekleri itibariyle bir tef
rik yapmak bizi doğru neticeye götürmez, 

Bu itibarla, komisyon huzurunuza getirmiş 
olduğu teklifle yaş meselesinde hakikaten inan
mıştır. Tadiline rıza göstermiiyecek şekilde hu
zurunuza getirmiştir. 

Belki benim söylediklerim, benden bekledik
leriniz gibi olmiadı. İfade edemedim. Aczime ba
ğışlayın. (Ook güzel ifade ettin, iyi konuşuyor
sun, sesleri) 

Biz genç nesillere güveniyoruz, arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Temsilcinindir. Buyu- ' 
run Sayın Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. 

HIFZI VELDET VELlDEDEOĞLU — Efen
dim, şimdiye kadar Yüksek Meclisin teamülü, 

t komisyondan sonra bir arkadaşa da söz verilme
si merkezinde olduğu için tekrar söz almış bulu
nuyorum. 

Şimdi, esas üzerinde .mâruzâtta bulunmak is
tiyorum . 

Bendeniz, az önceki kısa konuşmamda birçok 
delilleri arz etmedim. Arkadaşlarım bunların bir 
kısmını belirttiler. Fakat, Sayın Komisyon Söz
cüsü yeniden bâzı noktalar üzerinde durduğu 
için, ben de o noktalar hakkında mâruzâtta bu
lunacağım. Şahsım için söylediği hususlar hak
kında da herhalde kendilerini ikna edeceğimi 
zannediyorum. 

önce; «18 yaşındaki gencin vatan için ölmek 
vazifesi var, fakat oy vermek hakkı yok, böyle 
şey olmaz» buyurdular. 

Arkadaşlar;, bugün öyle bir devirde bulunu
yoruz ki, artık harbler totaldir, topyekûn harb-
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dir. Bunun için, yalnız askere gidenin ölme mü
kellefiyeti yoktur. 15 yaşında bir çocuğun da öl
me mükelefiyeti vardır. Nitekim Hürriyet mü
cadelesinde 15 yaşında bir çocuk ölmüştür. Bi
naenaleyh yalnız vatan smırlarmdakilerin de
ğil, geride pasif vaEİfelerdekilerin de ölme vazi
fesi vardır. (Konuşmalar, gürültüler) 

Sözcü konuşurken bendeniz hiç müdahale 
etmedim. Sükûnetle dinledim. Siz. de sükûnet
le dinleyin. Bendeniz, belki ikna edebilirim diye 
konuşuyorum. Peşin hükümlere saplanmış bir 
adam değilim. Beni siz ikna edebilirsiniz, der
hal freyimden dönerim; herkesi de öyle bilmek 
isterim. 

Sözcü sık sık medenî rüştten bahsediyor, bu
na sarılıyor. Bendeniz Medenî Hukuk hocasıyım. 
18 yaş menedî rüşd yaşıdır. Fakat 14 yaşta bile 
kişi reşit olabilir. (Fevkalâde hallerde sesleri) 
Evet, fevkalâde hallerde, hâkim kararı ile 14 
yaşındaki kız evlenebilir, rüşde ermiş sayılır. 
(İstisnai haller sesleri) 

Bunun doğrudan doğruya kanunda yeri var
dır : EVelnme kişiyi reşit kılar. Kanun böyle 
diyor. Şu halde rüşte bağlılık bir delil sayılmaz, 
bir delil olamaz. Rüşt ayrı bir şeydir. Rüşt, mu
ayyen bir ehliyete sahibolmaktır. Şahsa aidolan 
bir ehliyettir. Şimdi bunu memleket ölçüsünde 
genişletmek istiyoruz. On sekiz yaşında bir ço
cuk düşünecek; hangi parti daha iyidir ye reyi
ni ona göre verecek. Hayır. Muhtar seçiminde bu 
olur. Çünkü .muhtar olacakları tanır. Belediye 
seçimlerinde de olur, çünkü mahallî kimseleri 
bendeniz kasabalıyım bilirim.' Mahallî seçimler 
gençler için umumî biı* staj devresidir. Bu mer
haleden geçecek ondan sonra memleket ölçüsün
de rey kullanacaklardır. 

Sonra vergi mükellefiyetinden bahsolundu. 
Komisyon sözcüsü dedi ki, 18 yaşında vergi ve
ren bir kimse vergiyi yüksek ibulursa, buna karşı 
oy sahibi olmıyacak mı? Eğer iş başına kalırsa, 
vergi veren kucaktaki çocuk da oy versin.. Baba, 
ana ölür, kundaktaki çocuğu miras kal ı rve o ço
cuk, vasisi marifetiyle vergisini verir. Bu mesele 
oy hakkı için bir delil olamaz. Verginin indiril
mesini istiyen bir parti namzedine on iki yaşında 
bir çocuk oy mu versin! 

Arkadaşlar; bir genç askerliğe gitmeden önce 
oy vermemelidir. Politikanın bir iptilâ tarafı 
var. Kendisinin oy verdiği veya vermediği bir 
parti iktidara geldi mi, daha sonra askere giden 
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bir neler de bununla meşgul olacaktır. Kendi 
subayı hangi partiden veya hangisinden değil, 
bununla meşgul olacaktır. Niçin böyle olsun? 
Buna hakkımız yok. (Bravo sesleri) 

Sonra, Komisyon sözcüsü buyurdular ki, ya
rıdan fazla nüfusumuz kadındır, erkek değildir. 
Bu söz, kendi aleyhlerine bir delildir. Kendisi 
Kırşehirli, ben Çorumluyum. Anadolu'yu biliri^. 
Köyde ağa, 18 yaşındaki kızını kızanını peşine 
takacak, gelin filâna oy verin diyecek. Halbuki 
askerliğini yapmış; olan bir kimse artık kendine 
mahsus bir şahsiyet sahibi olmuştur. Bir defa 
mahallî seçimlerde reyini kullanmıştır. Birkaç 
defa staj görmüştür, işte ondan sonra gidecek 
siyasî seçimlerde reyini verecek. 18 yaşındakilere 
oy hakkı tanınması, çift oya, hattâ beşli, onlu 
reylere imkân verecektir. Bir kişinin reyi beş 
olacaktır. 

Ben, sözcünün ifade ettiği gibi, üniversitede 
önümüze gelmiş gençler Kuran kurslarından geç
miştir demedim; köylerde oturanlarını çoğu Kuran 
kursundan gelmiştir, . demedim. Üniversiteye 
gelen gençler Kuran kurslarından gelmiş olsa
lar bile derslerden şöyle bir geçtikten sonra,> geri 
düşünceleri varsa kalmaz hepsi bir hizaya gelir 
ve dinin gerçek anlamını öğrenir. Sözcü diyor ki, 
«Ben 35 yaşıma geldiğim halde babam tarafından 
çocuk muamelesi görürdüm.» Bu iş babaya göre 
değişir. Ben dokuz yaşında iken şöyle bir hâdise 
oldu. Mektepten gelirken, Hacı Hüseyin Ağa 
adında bir tanıdık ile bir köylü arasında odun 
alım - satımı yüzünden bir münakaşaya şahidol-
dum. Hacı Hüseyin Ağanın o köylüye: (Eşek 
Türk) dediğini duydum. Eve gelince, 'babama; 
baba, Hacı Hüseyin Ağa, Türk değil mi, dedim. 
Türktür oğlum dedi. Peki, köylü neden sustu, 
diye de sorduğumda, o da Türktür ama bilmiyor 
Türklüğünü, cevabını verdi. Babam beni büyük 
bir adam yerine koyarak konuşuyordu. Sayın 
sözcü şahsım hakkında bir de şöyle dediler: 
«Hem inkılâpçı olmak, hem de gençliğe oy hakkı 
tanımamak; bu olamaz». 

NURETTİN ARDIÇO&LU — Hepimize... 
HIFZI VELDET VELÎDEDEOĞLU (De

vamla) — Küçük yaştan beri memleketin çek-
tiMeriyle üzülmüş, kara irtica ile geri kaldığı
nı görmüş ve ıztırap çekmiş bir arkadaşınızım. 
Ben küçük yaşımda annem hastalandığı vakit 
doktor getiren babamın büyük amcam tarafın-
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dan kâfirlikle itham edildiğini gören bir insa
nım. Binaenaleyh bu şekilde yetiştiğim ve bu 
memlekete fenalığın nereden geldiğini gördü
ğüm için inkılâpçıyım. («Biz de biliyoruz» ses
leri ) Benim inkılâpçı olmam, 18 yaşındaki ço
cuklara rey hakkı verilmemesini istememe mâ
ni değildir. Çünkü burada mühim memleket 
menfaatlerini, şahsan tehlikede görmekteyim. 

Buyuruyorlar ki, «Bu gençlerden korkmıya-
lun.» Kim korkuyor arkadaşlar? Kimden korka
cağız Ben gençlikten korkmam, onlarla iftihar 
ederim. Ama,' dersleri varken, politikaya sürük
lenmelerini. istemiyorum. (Hafif gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
müsaade buyurun. 

HIFZI VELDET VELıDEDEOĞLU (De
vamla) — Şimdi şunu arz edeyim : Hiç değilse 
önümüzdeki, seçimlerde, önümüzdeki seçim dev
resinde bu 18 yaşı kabul etmiyelim. Çünkü, bu 
devre, öyle bir devredir ki, politik mücadeleler
le rayından çıkarılmış olan bir siyaset lokomo
tifini rayına oturtacağız. ' 18 yaşını seçmen yaşı J 
olarak kabulü, bu ray üzerine engeller koyabi- | 
lir. Şimdiye kadar bir tecrübe devresi geçir- j 
ıneden, bu engeli atlatmadan lokomotifi bu ray 
üzerine oturtmıyalım, arkadaşlar. (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN •— Verilmiş olan takrirleri oku- | 
yoruz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına I 
fi ncı maddedeki 18 yaşın (16) yaşa indiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Emin Soysal 

(Orhan Köprülü ve arkadaşlarının önergesi ı 
tekrar okundu.) I 

Yüksek Başkanlığa 
Seçmen yaşının 18 olmayıp 21 olarak kabul 

edilmesini ve maddenin ona göre tadilini arz 
vo teklif ederim. 

Hıfzı Veldet Velidedcoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddedeki 18 yaşın 21 olarak değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Sırrı-Atalay I 
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Yüksek Başkanlığa 

6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

«Madde 6. —• 21 yaşını bitiren her Türk seç
mendir.» 

Muharre'm ihsan Kızıloğlu 

BAŞKAN — Yaş üzerinde en aykırı teklif
ten başlamak üzere tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Rauf Gökçen'in önergfesi tekrar okundu.) 

RAUF GÖKÇE — Takririmi 21 yaş lehine 
geri alıyorum, efendim. t 

(İsmet Giritli'nin önergesi tekrar okundu.) 

İSMET GÎRÎTLl — önergemi geri alıyorum. 
(Emin Soysal'm önergesi tekrar okundu.) 

EMÎN SOYSAL — Ben de önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu durumda en ay
kırı teklif olarak 21 yaş önergesi kalıyor. Tek
lifi bir kere daha okutacağım. Burada aynı 
zamanda teklifin bu maddesinin açık oya ko
nulması talebi mevcuttur. Şimdi önergeyi tek
rar okutuyorum. 

(Orhan Köprülü ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
6 ncı maddenin : 
21 yaşını bitiren her Türk seçmendir. 
Suretiyle tadilini teklif ediyoruz. 

4 . 4 . 1961 

Laskaris Kaludi Avni Yurdabayrak 

(Nurettin Ardıçoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

(Kemal Türlkoğlu ve Necip Bilge'nin öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu okunan takrirlerde 21 yaşı 
teklif etmektedir. 

Şimdi, bu 21 yaşı teklif eden önergeyi açık 
oya koyacağım. Çünkü 15 ten fazla imzalı bir 
önergedir. 

Bu açık oyda, 18 yaşı 21 yaş olarak kabul 
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edenler,.beyaz, katbul etmiyenler kırmızı ve 
cekinserler de yeşil oy vereceklerdir. 

BAŞKAN —• Efendim, oy verme muamele
si bitmiştir. Şimdi oylar sayılacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, acık oyun sonucunu 
bildiriyorum : ' 

Oya (katılanlar 193, kabul edenler 80, red
dedenler 113. ı. 

Bu durumda, 
efendim. 

21 yaş reddedilmiş oluyor 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Yar-m saat 10 da toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum, efendim. 

Kapanma saati : 18,35 

>ı 1»*m > ı 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesindeki 18 

yaşın 21 e çıkarılmasına dair önergeye verilen oyların sonucu 
(önerge kabul edilmemiştir.) 

Üye sayısı : 2 7 3 
« Oy verenler : 19 3 
Kabul edenler : 80 

Reddedenler : 113 
Çekinserler : o 

Oya katümıyanlar : 80 
Açık üyelikler : o 

[Kabul edenler] 
— A — 

'Ahmet Akar 
Fehmi Alpaslan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Vedat Ankan 
Fuat Arna 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Cevdet Aydın 

•. — B — 

Şeref Bakşık 
Adnan Başer 
Suphi Batur 
Bekir Sıtkı Baykal 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Basit Beşerler 
Necip Bilge 
Ahmet Bilgin 
E tem Boransü 

Esat Çağa 
İsmail Selçuk Çakır-
oğihi 
Bahri Çolaikoğlu 

— D -~ 
Hazım Dağlı 
Vedat Dicleli 
Suphi Doğukan 

_ . E — 
Abdullah Ercan 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Nedim Ergüveu 
Halil Sezai Erkut 
A'dnıan Eri anık 
İlhan Esen 

__ p __ 
Fehiım Fırat 

_ G — 
Cevdet G-eholoğlu 
Rauf Gökçen 
Şemsettin Gün alt ay 
Muhittin Gürü'n 
Fer'ruh Güven 

- î -
Abdullah İpşıroğlu 

_ K — 
Kadircan Kaffı. 
Hermine K alüs-ty a n 
Müıııci Kapam 

Yekta Kararmışta faoğlu 
Mustafa Kepir 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 

Hayri Mumcuoğlu 
— O — 

Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Arif Hikmet Onat 

— ö -
1 lisan Ögat 
Halim önalj) 
Halil özmeu 
Seyfi öztürk 

— P — 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçeioğlu 

— S ~ 
İbrahim Senil 
Emin Soysal 

Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

Mehmet Şengün • 
Mehmet Şişman 

Sadettin Tokbey 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Bedrettin Tuııecl 
Kemal Türkoglıı 
Ekrem Tüzemen 

_ ü1 — 
İsmail Ulutag 

_ - . t r -
Feridun Üstün 

— V — 
Adil Vardarlı 
Hıfzı Yeklet Velidede-
oöiu 

Bal iri Ya zır 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
Yusuf Ziya, Yücebilgin 

A 
Şevket Adalan 
Imtfi Akadlı 
Ataılay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

[Reddedenler] 
Necmi Akça su 
Burhan A'kdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 

Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Abdülkerim Akyüz 
Abdıırrahman Altuğ 
Tahsin Argun 

Ferhan Arkan 
Şevket Asbu/joğlu' 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 
Raif Aybar 
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Şevki Aynan 
_ B — 

Zeki Baltacıoğlu " 
Cemil Sait Barlas 
Suphi Bâykam 
Süleyman Bilgen 
Hikmet Bmıark 

_ . C — 
Hızır Cengiz 
Om er Samih Coşar 

Behçet /Kemal Çağlar 
Rıfat Çini 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Nef'i Demiriioğlu 
Mustafa' Dinekli 
V'ahap Dizdaroğlu 
Cevat Dursıuıoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
îıııadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Feridun Engin 
Sait Naci-Ergin 

B ; 37 *,A 
Humza Enoğlu 
Bahir Ersoy 

F 
Bodî Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

„ O — 
Kemal Zeki Gençosman 
ismet Giritli 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Göker 
Ferda Güley 
Turan Güneş 
Abdurr&hmaıı Nafiz 
Gürnıan 

— H — 
Mehmet Hazer 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hoca oğlu 

— I — 
Rıza Isıtan 

__ i _ 
İsmail İnan 
M. Rauf inan 
Şefik inan 
îsm.et İnönü 

K 
Bedri Karafalkıeğlıı 
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Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F. Lûtfi Raraosmanoğlu 
Şahap Kitapçı 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran " 
Sahir Kuriıtluöğlu 
Muin Kül-ey 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Ziya Müfezzinoğlu 

— O — 
•Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

ö 
İbrahim öktem 
Altan öymen 
Mehmet özbay 
Şinasi özdeııoğlu 
ilhan Özdü 
Orhan öztrak 

_ P — 
Emin Paksüt 
Fikret Panıİr 

S 
Necip San 
İllıami Sancar 
Ragıp Sarıca 

Kemal Satar 
-Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
Ethcm Serim 
..Celâl Sait Siren 
Dündar Soyer 
İllıami Soysal 
Mümtaz Soysal . 

Ahmet Şener 

— T — 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşınan 
Hasan Tez 
Vecihi Tönük 
Tarık Zafer Tunaya 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 

— ü — 
Hüseyin Ulusoy 

— y — 
öemal Yavuz 
Felımi Yavuz 
Asım Yılmaz 
Danış Yurdakul 

— % — 
Galip Kenan Zeimoğlu 
Cahit Zamangil 

[Oya katilmtyanlar] 
— A — 

Muammer Aksoy 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğiu 
Mehmet AEınsoy 
Babür Ardahan 
Âmil Artus 
Fethi Aşkın (B.) 

— B — 

Cihad Baban (B.) 
Kâtmil Başaran 
Avni Başman 
Remziye Batırbaygil 

Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Hıfzı Oğuz Bekata, 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Osman Bölükbaji 
Ratıp Tahir Burak 

— O .— 
Alev Coşkun 

- ç -
Nazif Çağatay 
Fethi Çelikbaş. 

_ D — 
Ahmet Demiray 

Erol Dilek 
Avni Doğan 
Necati Duman 

— E — 
Fethi Elgüfli 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Alaettiıı Ergimene 
Kenan Esengîn 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— p _ 
Turhan Feyzioğlu 

— a — 
Vasfi Gerger 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Göfksu 

Turgut Göle 
Kasım Gûlek 
Rahmi Günay 
Şahap Gürler 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Tevfik Kâmil Koperler 
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Mehmet Ali Kuınbasar 
Kemal Kurda§ (B.) 

— L — 
Kal udi Laskaris 

_-.M — 
Porid Melen 
Orhan Mersinli (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O ' — • 

Zekâi O'Kan 

B : 37 4,4 
İbrahim Saffet Omay 
Kâzım Orbay 

Atıt: Ödül 
Feridun Şalcir Öğüne 
Büstü özal (B.) 
Fakih özfakih 
Mazhar özk'ol 

__ p — 
Mahir Pamukçu 

.1961 0 : 3 
J_ s — 

Âdil Sağıroğlu 
Nihat Sargmalp 
Selim Sarper (B.) 
Bahri Savcı 
Mustafa Sirnıeıı 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç 
Cahit Talaş (B.) 
Zeki Tekiner 

Yusuf Kenuıl Tengiı. 
§enk 
Osman Tosun (B.) 

Ü 
Ragıp Üner (B.) 

— Y _ 
Nüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 

_ Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 
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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkmda kanun 
tasarısının 5 ve 6 ncı maddelerine dair Seçim Kanunu Komisyonu 

raporu ( 5 / 6 ) 

T. a 
Temsilciler Meclisi 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Esas No : 5/6 

Karar No : 11 

Seçişi Kanunu Komisyona rapor* 

21/4:mı 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan Millî Birlik Komitesi Başkanlığının 20 Nisan 1961 tarih ve 
32 sayılı yazısı ve ilişiği komisyonumuzun 21 Nisan 1961 tarihli toplantısında incelenmiş ve yapı
lan görüşmeler sonunda; 

1. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kaimin tasarısının 5 nci mad
desindeki «300 seçmeni kapsar» ibaresinin önüne «esas itibariyle» kelimelerinin ilâvesi oy birliği 
ile, 

2. Aynı tasarının 6 ncı maddesinde seçmen yaşının 21 olarak değiştirilmesine oy birliğiyle ka
rar verilmiştir. 

Arz olunur. 

Seçim Kanunu 
Kwnisyonu Başkam 

Şefik înan 

Üye 
Ahmet Köseoğlu 

Üye 
ÎUıami Sancar 

Üye 
Şükûfe FMtUr 

Seçim Kamımı 
Komisyonu Başkanvekili 

Hıfzı Oğuz Bekata 

' Üye 
Atalay Akan 

Üye 
Kenan Esengin 

Üye 
Vecihi Tönük 

Sözcü 
S ahir Kuruiluoğlu 

Üye 
Bahri Çolakoğlu 

Üye 
Rıza Göksu 

Üye 
Yavuz Feyzioğlu 

Sözcü 
Atıf ödül 

Üye 
Halil özmen 

Üye 
Seyfi öztürk 

Üye 
Zeki Kumrulu 




