
CÎLT : 3 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 

TUTANAK DERGİSİ 
» © - « 

Kırk yedinci Birleşim 

18.4.1961 Salt 

1 . • 

2. 
3. 
4. 
1. -

sarısı 
C5/7) 

5. 
a) 

içindekiler 

— Geçen tutanak özeti 
— Gelen kâğıtlar 
— Yoklama 
— Görüşülen işler 

Sayfa 
328 
328 
329 
329 

— Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ta-
ve Anayasa Komisyonu raporu 

329:349,349:370,3.70:384,384: 

-r- Sorular ve cevaplar 
Yazılı soru ve cevabı 

413,416:418 
414 
414 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Abdül-
hadi Toplu'nun, Malazgirt kazasında in
şasına başlanılmış olan evler hakmdaki so
rusuna İmar ve iskân Bakanı Rüştü özaT-
m yazılı cevabı (7/16) 414:415 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rul'da; 

Üyeden Tevfik Kâmil Koperler'e hastalığına 
binaen bir ay 27 gün izin verilmesi hakkındaki 
Başbakanlık yazısı okundu ve izinli sayılması ka
bul edildi. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin alan 
üyeden Tevfik Kâmil Koperler'e ödeneğinin ve
rilmesi İçtüzüğün 60 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun kararma bağlı bulunduğuna dair 
Başkanlık yazısı okundu ve ödeneğinin verilmesi 
kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti - Anayasa tasarısının, 
komisyondan gelen 36 ncı maddesiyle 40 ncı 
madde kabul olundu. Nazara alman önergelerle 
komisyona verilen 49 ncu maddeden maada 42 -
51 nci maddeler kabul edildi. Komisyondan ge
len 37 nci maddenin müzakeresine başlandı. 

18 Nisan 1961 Salı günü saat 9,30 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Lûtfi Ak adlı Alev Coşkun Şahap Kitapçı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 

3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda deri
şiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Korniş 
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/101) (Gündeme) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Rifat Çini, Oktay Ekşi 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. | (Yoklama yapıldı.) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Çok sayın arkadaşlarım, gün
demimizde bulunan Anayasa konuşmas na baş
lamazdan evvel, Anayasa üzerindeki görüşme
lerle ilgili bundan evvelki ve bundan sonraki 
günlerimiz hakkında kısa bir hatırlatma yapa
rak Başkanlık Divanının bundan sonraki çalış
malar üzerindeki düşüncesini kısaca yüksek bil
gilerimize sunmak istiyorum. 

. Anayasa tasarısı Martın 30 ncu gününde gün
deme alınmıştır. O günden itibaren 30 ve 31 
Mart günleri kısmen, 3 Nisan, 7, 10, 11, kıs
men 12 Nisan, 13, 14 ve 17 Nisan olmak üzere 
Anayasa üzerinde 9 gün çalış Imıştır. Nisanın 
4 neü, 5 nci, 6 ncı günleri Seçmen Kütükleri 
Kanununun ikinci görüşülmesine tahsis edilmiş
tir. Yüksek kararlarınıza evvelce arz ettiğim 
gibi, üzerinde çalışmakta bulunduğumuz Ana
yasa tasarısının Meclisimizin ikinci görüşmesiy
le birlikte Nisanın sonuna kadar bitirilip Millî 
Birlik Komitesine verilmesi lâzımdır. Bunun 
için de yalnız 9 günümüz kalmıştır. Bu tasa
rıyı Millî Birlik Komitesinin konuşması ve yük
sek heyetinizce kabul edilen maddelerden bâzı
ların da aynı görüş ve düşüncelerde olmamaları 
halinde ayrıca 167 sayılı Kanunun hükmü mu
cibince Karma Komisyon tarafından incelendik
ten sonra tekrar Kurucu Meclis halinde t a ra ra bağ
lanması içabeder. Bunları düşünecek olursak Ana
yasa çalışmalarımızın Nisanın sonuna kadar bi

tirilmesi zaruret halini alır. Dokuz gün içinde 
yüksek heyetinizin karara bağlamış olduğu mad
delerin sayısı 46 dır. *Ek ve geçici maddeler
le birlikte daha bugün 128 maddemiz kalmış
tır. Başkanlık Divan niza, geceleri de dâhil 
olmak üzere, çalışma zamanının uzatılması tav
siyeleri, çok imzalı çeşitli önergelerle verilmiş 
bulunmaktadır. 

Anayasa Komisyonu ile konuşan Başkanlık 
Divanınız, günlerin uzamasını nazarı dikkate 
alarak bu günden itibaren her gün 20 madde
nin karara bağlanması zaruretine inanmakta
dır. Bu sebeple hergün 9,30 dan 12,30 a ka
dar üç saat, 14,30 dan 17 ye kadar iki buçuk 
saat, 17,30 dan 19,30 a kadar iki saat olmak 
üzere günde yedi buçuk saat çalışılmasına, eğer 
üç oturum içerisinde 20 maddeyi bitiremezsek 
21,30 dan başl yarak gece de bir dördüncü otu
rum yapmak suretiyle bu 20 maddeyi behemal 
bitirmek lâzımgeldiği düşüncesindedir. (Alkış
lar) 

Ancak bunun gerçekleşmesi için temel şart, 
oturumlarımızın bütün süresince üye yeter sa
yısını birleşim başındaki gibi muhafaza edilme
sidir. Görevli, hasta ve gerçekleştireceği özei 
ihtiyaç ve işler için izin almak zorunda olan 
sayın üyelerin sayısı günde ortalama 35 kadar
dır. Uzun incelemelerden sonra bu rakama 
varılmıştır. Bu halde birleşimlere en az 220 
üye katılabilir. Başlıca önemli görevimiz Ana
yasa ve Seçim Kanunlarının ç karılması olduğu
na göre, Başkanlık Divanınız oturumlar süre-
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since bu üye sayısının muhafaza edileceğine inan
maktadır. Şimdi Anayasa tasarısı ve Anayasa 
Komisyonunuıl raporu üzerindeki görüşmelere 
geçiyoruz. 

Dün öğleden sonraki oturumda yeter sayı 
bulunmadığından dolayı devam edemediğimiz 
Anayasa Komisyonunun hazırladığı 37, 38 ve 
41 nci maddelerin görüşülmesine başlıyoruz. 
Evvelâ 37 nci maddeyi okutuyorum. 

b) Toprak mülkiyeti. 
MADDE 37. — Devlet, toprağın verimli ola

rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri 
alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım böl
gelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini 
gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına 
salııbolmasını kolaylaştırır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi ve
ya diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu 
doğuramaz. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak 
istiyen sayın üyeler şunlardır, Kasım Gülek, 
Hanıza Eroğlu, Mehmet Salim Hazerdağlı, Fe
ridun Üstün, îsmet Giritli. 

Madde yeni hazırlannrş olduğu için sözü ko
misyona veriyorum, maddeyi açıklayacaktır. 

KOMİSYON BAŞKANVEKlLÎ EMİN PAK-
SÜT — Çok muhterem arkadaşlar, Anayasa 
tasarısının sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler 
bölümündeki mülkiyet ve veraset ile ilgili mad
deler daha önce Yüksek Heyetinizde görüşüldü, 
Yüksek Heyetinizin görüşüne ve milletimizin 
geleneklerine uygun vuzuhta ayrı bir şekilde 
tanzim edildi. Anayasa Komisyonunuz, yine 
millî geleneklerimizin, halkımızın inançlarının 
mütaakıp maddelerde ifadesini aslî maksat ola
rak kabul etti ve diğer maddeleri de daha faz
la vuzuh sağlamak için tekrar kaleme aldı. 

Muhtelif vesilelerle belirttiğimiz gibi, aslın
da doktriner olmıyan Anayasaya doktri'i izafe 
etmek temayülü, karşısında komisyonunuz, 
Yüksek Heyetinizin görüşlerine uygun daha 
isabetli formül bulmak lüzumu hissetti ve bu 
sebeple 37. 38 ve 41 nci maddeleri yeniden ted
vin etme yoluna gitti. 

Maddelerin ilk yazılışında komisyon hâkim 
olan fikir ve düşüncelerle bugün huzurunuza 
getirilen maddelerde ifade olunan fikir ve dü-
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şünceler arasında en küçük ölçüde bir fark 
yoktur. Yalnız yeniden tedvin edilerek tetkiki
nize sunulan maddeler, bâzı ters yorumların 
bertaraf edilmesi için üslûp bakımından selâ-
bet kazanmıştır denilebilir. 

37 nci maddenin eski halinde; sosyal ada
letin gerçekleşmesi amacından bahsedilmişti. 
Sosyal adalet deyiminin birtakım yorumlara 
mâruz kalması maksadın tersine yorumlara se
bebiyet verilmesi karşısında buradaki maksadı 
başka şekilde ifade etmenin isabeti derkârdır. 
Bu itibarla daha menus bir ifade ve anlayışla 
(Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlariyle gereken tedbirleri alır. Kanun, bu 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitle
rine göre toprağın genişliğini gösterebilir. Dev
let, çiftçinin işletme araçlarına sahibolmasmı 
kolaylaştırır. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya 
di^-er toprak servetlerinin azalması sonucunu 
doğuramaz.) şeklinde maddeyi getirmiş bulun
maktayız. 

Bu madde le zannediyorum ki, maksadı da
ha vazıh olarak ifade etmek imkânını bulduk 

Divoruz ki ; Devlet, toprağı daha verimli iş
letmeyi gerçekleştirmek için topraksız kimseler, 
yeteri kadar toprağı olmıyan çiftçiler için, ge
reken tedbirleri alsın. 

Buradaki maksadımız şudur: Bu memleke
tin b-n.rriin 27 milvonu, hamclolsun, bulmuş olan 
nüfusu, bu topraklar üzerinde ve bu toprakla
rın ürünleri ile beslenecektir. Ve yine şikâyet
çisi olmıyaeafhmız ve fakat Devlet idaresi bakı
mından, memleket idaresi bakımından ehemmi
yetli bir unsur teşkil edebilecek olan, nüfusu
muzun en az senede % 3 nispetinde artmakta 
bulunması da gerçek bir olaydır. O halde Tür
kiye'de 27 milyon halkı, yılda % 3 gibi dünya 
ölçülerine göre büyücek sayılan nüfus artışı ile 
beslemek dâvası, dâvalarımızın başında gel
mektedir. Gelecek iktidarlar bu dâvayı en uy
gun bir şekilde halletmek yolunu bulmaya ça
lışacaklardır. Türkiye'de toprakların verimli 
olarak işletilmesi ve işletmenin veriminin artı
rılması mevzuu, göz kapanacak, ihmal edilecek 
dâvalardan*sayılmamak lâzımdır. Devletin sos
yal alanda, ana istikametlerde hareket etmesi 
bakımından, önemi arkadaşlar tarafından da 
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belirtilen bu madde, özel bir mâna ve değer ta
şımaktadır. Şimdi yine bu anlamda olmak üzere 
topraksız olan veya yeter derecede toprağı bu-
lunmıyan çiftçinin topraklandırılması dâvası 
vardır ki, bu da kanun vazılarının, hükümet
lerin ilk defa halletmek mecburiyetinde olduk
ları bir dâvadır. Tatbikatın ihtiyaca uygun ol
ması ayrı bir mesele. Bizatihi dâvanın mevcu
diyetini kabul etmek de ayrı bir mesele. 

Şimdi komisyonunuz, tasarıda evvelce oldu
ğu gibi prensibi getiriyor: «Toprak mülkiyetin
de sosyal adaleti gerçekleştirme amacı ile» iba
resi yerine, asli maksadımıza göre (topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlariyle gereken tedbirle
ri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım böl
gelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini 
gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına 
sahibolmasını kolaylaştırır.) tarzındaki mad
de ile Devlete ödev tahmil etmek istedik. Bu
nun için de «gereken tedbirleri alır» dedik. 

Muhterem arkadaşlar, 37 nci maddenin es
ki halinde bilhassa ikinci fıkra bakımından, ko
misyonun düşüncelerine asla tetabuk etmiyen 
ve kanaatimize göre bu maddeden çıkarılmama
sı icabeden birtakım yorumlara raslanmıştır. 
Birtakım ciddî .ilim seminerlerinde madde böy
le de olabilir diye düşünülmüştür. 

«Devlet, çiftçinin işlediği veya işliyebileceği 
toprak ve işleme araçlarına doğrudan doğruya 
veya ortaklaşa sahibolmasını sağhyaeak ted
birleri alır.» Fıkrasındaki, «ortaklaşa» tâbirin
den doktrin mevzuubahsolmıyan bu Anayasada 
bir kolektivizm mânasının çıkarılabileceği bel
ki de ciddî olarak, düşünülmüş, ihtimal olarak 
ileri sürülmüştür. Burada mevzuubahsolan «or
taklaşa» tâbirini müşterek veya iştirak halin
deki mülkiyeti ifade zımnında kullanmıştık. 
Muhakkak ki, aslolan herkesin münferiden bir 
şeye sahibolmasıdır. Aslolan ferdî -mülkiyeti 
korumak ve gözetmektir. Bu itibarla, bâzı il
tibaslara mahal vermesi ihtimalini de düşüne
rek, buradaki «ortaklaşa» tâbirini lüzumsuz say
dık. Onun içindir ki, hazırladığımız ikinci me
tinde bu tâbir yer almamıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, burada bir değişiklik da
ha vardır, bu da her halde Yüksek Heyetinizi}! 
dikkatinden kaçmamıştır: Metinde «Toprağın ge
nişliğini gösterebilir.» deniliyor. Bu «gösterebi
lir» kelimesi tâyin ve tesbit manasınadır. Tâyii1. 
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ve tesbit yerine Türkçe deyim kullanılmıştır. Fil
hakika hepinizin bildiği gibi, bizim Medeni Ka
nunumuzda da terekede, taksimde buna. ait hü
kümler arasında zirai işletmeler babında esasen 
mevcut vahdetin muhafazasını gerektiren hüküm
ler sevk edilmiştir. Bu hükümler yeni hükümler 
değildir. Medeni Kanunumuzu kabul ettiğimiz 
andan itibaren mevcudolan bu hükümlerin yeni 
Anayasamızda da belirtilmesinde isabet görülmüş
tür. Burada, genişlikten bahsedilmesindeki mak
sat malı çok olan büyük çiftlik sahiplerinin malı
nı kıskanmak değildir-, verimsiz hale gelecek olan 
arazinin verimini kurtarmak gayesine matuftur. 
Bu maksatla düşünüldüğünü açıklamakta fayda 
mülâhaza ederim. Yoksa geniş arazi sahibinin 
arazisini elinden alıp, dağıtarak araziyi verimsiz 
hale getirmek gibi bir düşüncemiz yoktur. 

Diğer taraftan Türkiye'de yaşıyan halkın ge
çim durumunu düşünmak ve millî bir plân,için
de mütalâa edilecek tarımı da birtakım esaslara 
bağlamak ve bu hususta uzmanların mütalâaları
na uymak zorunluluğu da vardır. Bu itibarla, 
burada istihsali artırıcı tedbirleri almaya imkân 
veren bir formülü Komisyonunuz tercih etti. Bu
rada bahismevzuu olan fikirler bunlardır. 

Son fıkrada bulunan «Toprak dağıtımı, or
manların küçülmesi veya diğer toprak servetle
rinin azalması sonucunu doğuranlar.» hükmüne 
gelince: Bu hakikaten millî ıztırabımız olan or
man dâvası ile ilgilidir. Ormanları yakarak, aça^ 
rak çiftçiyi topraklandırma olsa olsa bir siyasi 
istismar olabilir. Bunu kesin olarak reddetmeyi 
komisyonunuz uygun buldu. Ormanların küçül
mesi yanında diğer toprak servetleri de bahis 
mevzuudur. Madencilik bakımından da bir endi
şe duyulmamaktadır. Bu memleketin yer üstü 
ve yer altı servetlerinden gereği gibi istifade et
mek şarttır. Bundan sonraki iktidarlar için, 
bundan sonra memleket idaresini ele alacak olan 
siyasi kuvvetler için, bu memleketin kalkınması 
ancak hürriyet nizamı içinde bir kalkınma ola
caktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK — Sayın arkadaşlarım, ha

kikaten önemli bir konunun müzakeresini yap
maktayız. Topraksız ve yeteri kadar toprağı ol-
mıyan köylüye yeteri kadar toprak sağlamak, 
kurmaya 'gayret ettiğimiz sosyal, demokratik Dev
let prensibinin temellerinden biridir. Bunu meni-
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nuniyetle isteriz, ancak, gereken tedbirler üzerin
de biraz durmak lâzımdır. Gereken tedbir sade
ce toprak dağıtmak değildir. Toprak sahibi et
tiğiniz insana kredi ve araç temin etmek ve ver
diğiniz krediyi kontrol etmek zorundasınız. Geç
miş yıllar bu kontrolsüzlük yüzünden köylünün 
aldığı krediyi, oğlunun, kızının düğününe sarf 
ettiğimi gördük. 

Bu tedbirlerin gayesi istihsali artırmaktır. 
Toprak verirsiniz ama kredi ve araç vermezseniz, 
asıl mühim olan istihsal bilâkis azalır. Şimdi bu
rada, «genişlikten» bahsedilmektedir. Biraz evvel 
Sayın Sözcünün izahatı ile bu genişliğin asgari 
olacağını öğrendik. Bu doğrudur: Hakikaten 
genişlik düşünülürken rantabl işletme nazarı 
itibara alınmalıdır. Rantabl işletme tabiî bölge
ye göre değişir, her hangi bir işletme bölgesine 
göre değişir. Türkiye'de bu bakımdan iki mesele 
vardır. Bizim bâzı yerlerde çok büyük birkaç 
köyü ihtiva eden topraklar var ama çoğunluk 
çok ufak arazilere sahiptir. Bunlardan verim 
elde etmek çok zordur. Verimli işletme 'ancak 
makinalı, gübreli' modern ziraattir. Onun için 
bunlara modern araç sağlamak lâzımdır. Burada 
daha fazla tafsilâta girmiyeceğim, Fakat Ziraat 
Bakanının bana verdiği rakamlara göre memle
kette toprak dağıtımı ile beraber araç ve kredi 
için biz 15 - 20 sene, senede 800 milyon ile 1 mil
yar arasında para dağıtmak zorundayız. Buna 
imkân varsa bu iş yürür, yoksa yürümez. Türki
ye'nin nüfusu süratle artmaktadır. Bu artan, 
nüfus karşısında istihsali düşürmek değil, bilâkis 
artırmak zorundayız. Amerika'dan her sene yüz 
binlerce ton buğday getirmek mecburiyetindeyiz. 

Esefle ifade edelim ki, bir zamanın «Türki
ye Dünyanın 4 neü buğday istihsalcisidir,» ef
sanesi artık kalmamıştır. Amerika ile Rusyanm 
nüfusları aşağı yukarı aynıdır.. Amerikada nü
fusun 10 da 1 i ziraatla uğraşır ve Amerika se
nede 200 milyon ton buğday istihsal eder. Rus
ya'da nüfusun ekseriyeti ziraatle uğraşır. Ve 
Rusya senede 100 milyon ton buğday çıkarır. 
Amerika'da istihsal ihtiyacın çok üstündedir, 
fazlasını başka memleketlere dağıtır. Rusya ise 
kendini zor idare eder. 

Modern usuller, ziraatta gidilecek yegâne 
yoldur. Türkiye'de nüfusun '% 66i ziraatle işti
gâl eder, biz de kendimizi besliyeoek durumda 
değiliz. Dışardan buğday ahrız. 
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j Saym arkadaşlarım, üzerinde önemle dur-
I duğumuz bu meselede biz toprakla beraber araç 

ve kredi temini hususunda da önemle durmamız 
lâzımdır. Bunu belirttikten sonra maddenin şu 
şekilde değiştirilmesi içiiı bir teklifte bulunuyo
rum. Kanaatimce madde şöyle olmalıdır: «Devlet 
topraksız olan veya yeter toprağı olmıyan çift
çiye toprak, araç ve kredi sağlamak için gereken 
tedbirleri alırj» 

Bu suretle araç ve kredinin toprak kadar 
mühim olduğu birlikte ifade edilmiş bulunmak
tadır. Elimizdeki tasarı «Devlet, çiftçinin işlet
me araçlarına sahip olmasını kolaylaştırır» di
yor. Bu çok mühim mevzuu bu tabir ikinci de
receye getirir. Üç mühim meseleyi beraber ifa
de etmek çok büyük bir kuvvettir. Çiftçi toprak, 
araç ve krediye muhtaçtır. Onun için bu mad
denin bu şekli almasında büyük fayda görmek
teyim. Bu suretle üzerinde önemle durulan 
rantabl işletme teessüs ettiği gibi toprak araç ve 
kredinin sağlanması da belirtilmiş olur. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Muhterem arakadaş-

lar, toprak mülkiyet ile ilgili olarak Anayasa 
Komisyonun getirmiş olduğu yeni formül şayet 
eski gerekçe üzerine bina edilmiş, aynı gerekçe 
üzerine değişik ifadelerle yazılmış bir formül 
ise, ben gerekçede yazılan ifadeleri yanlış ve ha
talı bulduğumdan yeni formül üzerinden de 
tenkitlerde bulunacağım. 

Bir kere saym komisyon sözcüsü ikinci fık
radan bahsile, eski 37 nci maddenin ikinci fıkra

sındaki toprağın ortaklaşa işletilmesi ve toprağa or
taklaşa sahibolma hakkının ciddî ilim çevrelerin
de görüşüldüğünü ve bunun tenkit konusu olduğu
nu ifade ettiler. Demek ki, ikinci fıkra değil sade
ce vatandaşı, ciddî ilim çevrelerini de düşündü
recek bir şekilde olmuştur. Yeni metinde bir 
tek cümle ile aynı gerekçe ile konuşmuşsa da 
hakikati halde de düşündürücüdür.. Binaen
aleyh sayın sözcünün «Esasta fark yoktur» sö
zünü tatminkâr bulmadım. Bunu belirttikten 
sonra şimdi yeni getirilen metin üzerindeki -fi- * 
kirlerimizden bahsedelim. 37 nci madde toprak 
mülkiyetinden bahsetmektedir Maddenin 1 nci 
fıkrası şöyledir.: «Devlet, toprağın verimli ola-
-•-•:)]•: işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 

I olan veya yeter toprağı buhmmıyan çiftçiye 
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toprak sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri 
alıı*.» 

Burada bir gaye vardır, bu gaye devlete bir
takım mükellefiyetler yüklemektedir. Bu da top
raksız olan çiftçiye veya yeter toprağı olmıyan 
çiftçiye, diğer bir unsurun mevcudiyetiyle, şar-
tiyle, yani toprağı verimli olarak işletmeyi ger
çekleştirmek. şartiylc toprak dağıtımı hususunda 
gerekli tedbirleri almaktır. Mânası şudur: Çift
çiye. köylüve yeter toprağı olmıyana toprak ve
rilmesidir. Sadece topraksız çiftçiye veya top
rağı az olan çiftçiye verilecek toprak sadece top
rak dağılımı için verilmiyecek aynı zamanda 
toprağın verimli olarak işletmesini gerçekleştir
mek için verilecektir. Burada asıl gaye istihsali 
arttırmaktır, Sayın sözcünün belirttiği gibi. Ni
çin bunu ifade ettim? Şimdi mütaakıp cümleyi 
a/^'1 a diktan sonra hepsini birden açıklıyacağım. 
Mütaakıp cümlede, toprak mülkiyetine miktar 
bakımından bir tahdit konuluyor, toprak mülki
ye tin % sosval fonksiyonu ifade gayesiyle kamu 
yarma tahditler kokabilir. Buradaki tahdit se
bebi. tonrağm verimini artırmaktır. Acaba ölçü
leri belli ohnıyan bir hükümle biz, toprağın ve
rimli şekilde işletilmesini temin gayesiyle 
bu kadar genel bir formül koyabilir miyiz1? Bu 
genel formül bugün belki bir mahzur getir-
rr~-' fakat varın, hususi kanunlarla belki is
tihsalin verimini azaltacak istikametlere yö-
r r^b 'ü r . Bu itibarla bu ifade de tatminkâr de
ğildir. 

Ayrıca bunu takibeden 1 nci cümlede ve 
toprak mülkiyetinde ve başka yerde mutlaka 
yeralması icabeden bir cümleciğe tesadüf edi
yoruz: «Devlet çiftçinin işletme araçlarına sahip 
olmasını kolaylaştırır.» Bu elbette Devletin 
vazifesidir. Çiftçiyi, işçiyi ve diğer sosyal ba
kımdan korunması icabeden sınıfı korumak ve 
refah seviyesini artırmak, benim anladığım ma
nâda Devletin vazifesidir. Sayın Gülek'in, be
lirttiği gibi, çiftçiyi araçlandıracak, kredi vere
cek, diğer vasıta ve imkânlarını artıracak bir 
hükme Anayasada ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Ben Hür

riyetin mülkiyetsiz olamıyacağı fikrini kabul 
ediyor ve vatandaşın mülk hürriyetine konulacak 
tahditleri dikkatle incelemek lüzumuna kaaniim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Salim Hazcr-
dağlı. 
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M. SALIM HAZERDAĞLI — Muhterem 

arkadaşlar, Anayasanın 37 nci maddesi görü
şülürken, bu maddenin getirmiş olduğu pren
sibe itiraz edenlerden değilim. Bu memlekette 
toprak tevzii yapılması, münakaşa edilmez bir 
zarurettir. Buna inananlardanım. Ama bu mem
lekette bir taraftan hiç toprağı olmıyan ve 
başkasının toprağına bakan insanlar olduğu gibi 
diğer taraftan da şu veya bu sebeple toprak 
sahibi olmuş, toprağına bakmıyan toprak ağa
ları vardır. Bu ikisinin yanında dişi ile tırnağı 
ile kızı ile karısı ile çalışarak toprak sahibi 
olmuş ve toprağını çalıştıranlar da vardır, işte 
bu maddede bu üçüncü katagoriyi teşkil eden 
toprak sahiplerinin veziyeti halledilmemiştir. 
Meseleyi bu suretle ele aldıktan sonra halledil
mesi lâzımgelen iş, Anayasanın esbabı mucibe 
meselesi. Bunun da üzerinde durmak icabedi-
yor. Fakat sözcü «Eski fikir değişmemiştir, 
aynı fikir hâkimdir» dememiş ve Ayasanm 37 
nci maddesi üzerindeki esbabı mucibe değişti
rilmiş olsaydı buna hiç temas etmiyecektim. 
37 nci madde hakkındaki esbabı mucibe, mad
denin ruhuna uygun olmalıdır. 

Sözcü burada köylünün yine toprak sahibi 
olmasını söylemiş olmakla bir miktar vaziyeti 
izah ettiler. Asıl hâkim olan fikir toprağın 
verilmesidir. Verimsiz, boş yatan toprakların 
verimli hale getirilmesi birinci fikir olmalıdır. 
Ondan sonradır ki diğer hususlar gelmelidir. 

Çünkü bu memlekette toprak - sahibi olmı-
v-m. fakat birçok abartman sahibi olan zen
ginler de vardır. Toprak sahibi, bu maddeyi 
okuduktan sonra, «Benim toprağım dağıtılıyor, 
bu apartmanları da dağıtalım.» diyebilir. Bu
nu diyenler olabilir. Onun için toprağın verim-
lendirilmesi esas olmalıdır. 

İkinci mesele, teminat meselesidir. Yeni 
metin de toprağın tevziini teminat altına alma
mıştır. Rahmetli Saraçoğlu zamanında dahi bu 
mesele teminata bağlanamamıştır. Menderesin 
bu husustaki icraatını hepimiz biliyoruz. 

Kanunumuzun, «Toprak dağıtımı, ormanla
rın küçülmesi veya diğer toprak sevetlerinin 
azalması sonucunu doğuramaz» demesi de kâfi 
teminat değildir. Bunun için bir teklif veriyorum. 

Bu teklifimi aynen okuyorum. 
a) Toprak malikleri tarafından hakkiyie 

isletilmekte, 

333 



B : 47 18.4. 
fb) Veya hakikiyle işletilmese bile modern 

z'iraraite elverişli (zirai bir bütün = vahdet = cü
zü tam) teşkil etmekte ise, 5 000 dekara kadar 
o]an miktarı dağıtıma tâbi tutulmaz.) 

Anayasada bir teminat yoktur. Teminata bağ
lamak için böyle bir fıkranın eklenmesinde hiç
bir malhzur yoktur. Gelecek hükümetlerin bunu 
küçültmemesi için bir teminata bağlamak zorun
dayız. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Feridun Üstün. 
FERİDUN ÜSTÜN — Muhterem arkadaş

larım, 19 ncusmadde üzerinde iki gün konuş
tuktan sonra memleketimizin en müftüm dâvası 
üzerinde 5 dakikalık bir zaman içinde konuşmak 
cidden acıdır. Bu bakümdan konuşmamı sü
ratle yaparak mütalâamı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Anayasanın 
tümü müzakere edilirken, gerek bugün dinledi-
miz hatipler muhtelif şekillerde beyanlarda bu
lundular. Bu beyanlar ne şekilde tefsir edilirse 
edilsin bizim memleketimizde bir toprak dâvası 
meselesi mevcuttur. Ve Meclisimizin bu me
seleyi halletmesi lâzımdır. Nüfusumuzun 18 mil
yonu tarımla uğraşmaktadır. Ve bunların bir 
kısmı toprak sahibi değildir. Toprak sahibi' olan
ların elindeki toprak da 7ı5 dönümün altın
dadır. Ve bunlar rızkını dahi zor temin etmek
tedirler. Bu gerçek karşısında bizim sosyal ada
letten bahsetmemize' imkân yoktur. Topraksız 
mülksüz bir cemiyetin halinin ne olacağını yük
sek dikkatinize arz ederim. 

1930 senesinde Dahiliye Vekâleti tarafından 
meseleye temas edilmek istenmiş ve toprak, is
kân hakkında bir lâyiha hazırlanmışsa da çık
mamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu tarihten 
sonra çok mühim bir toplantı yaparak bir lâ
yiha hazırlamak tarafına gitmiştir. Bu da bir
takım tesirler altında muvaffak olamamıştır. 
Sıhhiye Vekâleti bir çalışma yapmış', o da ma a- ' 
lesef muvaffak olamamıştır. Nihayet 1935 tari
hinde Büyük Kurtarıcı Atatürk bu nokta üze
rine çalışılmasını teklif etmiş ve lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermiştir. Ancak bu büyük kayıp 
neticesinde bu muvaffakiyetin sonucuna varıla
mamıştır.' 1945 senesinde C. H. Partisi bu du
rumu tekrar ele almış ve bu mühim mevzu 
üzerinde çok esaslı çalışmalar yapmıştır. Fakat 
bundan da bir netice alınamamıştır. Yine 1950 
yılından sonra, daha ziyade siyasi oportiniz-

1961 O : 1 
min tesirleri altında bu, düşünülmüştür. Bina
enaleyh, Meclisi Âlinin şu Anayasa bakımından 
en mühim ödevlerinden birisi, nüfusumuzun bü
yük kısmına taalluk eden bir meseleyi halletme-
sidir. Hemen arz edeyim, ki, Komisyonun getir
miş olduğu madde bence hiçbir iştibaha ve il
tibasa mahal bırakacak, her hangi bir şekilde 
yanlış tefsir^ mahal verecek durumda değildir. 
Hattâ kanaatime göre, madde meseleyi vuzuhla 
halledecek durumda değildir. Bu bakımdan ufak 
bir izahata muhtaçtır. 

Toprak mülkiyeti denince, iki mühim nokta 
akla gelir : Bunlardan birisi toprağı olmıyan 
veya yeteri kadar toprağı bulunmıyan büyük 
kütlenin toprakta rantalbl işletme, yapacak du
ruma' getirilmesidir. Bu da iki türlü sağlanır. 
Birisi toprak bütünlüğü yani veraset, satış ve 
saire yollarla lüzumundan fazla bölünmesini 
önlemek suretiyle. Bugün arazi ö kadar parça
lanmaktadır ki, hiçbir kanun bunu emniyet al
tına almamakta ve mahfuz tutmamaktadır. 

Günün birinde iktisadi takatimizi kaybödip-
te zirai sahada verim alamamak zorunda kalır
sak hayret etmiıyelim. Bütün memleketler bu 
meseleyi halletmişlerdir. Toprak dağıtımında 
endişeye mahal verecek bir şey yoktur. Kanaa
timi hemen ifade edeyim ki, memlekette büyük 
zirai işletmeye lüzum görenlerdenim. Fakat iş
letme rantalbl olduğu takdirde verimlidir. Ama 
şu da bir gerçektir ki, birçok mıntakalarda bir 
feodalite şeklinde işletme yapılmaktadır. Bu 
toprakta çalışanlar eeîr gifbi çalışmaktadırlar. 

Bir yandan toprağın .verimsiz hale gelecek 
bir şekilde parçalanmasını önlemek; bir yandan 
da topraksız köylüyü toprak sahibi etmek 
maddenin ruhunu ikmal edecektir. Bu hususta 
bir önerge takdim ediyoruz. Müsamaha ve tas
viplerinize mazhar olursa çok müteşekkir kalı
rız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmet Giritli. 
ÎSMET GIRlTLÎ — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; bahis konusu olan 37 nci 
madde memleketimizin iki önemli dâvasına ta
allûk etmektedir : Birincisi, bilindiği gibi, mo
dern âmme idaresinin ana gayesi ve dâvası bir 
memleketin prodüktivitesini, verimliğini artır
maktır. Saniyen bir başka ana dâvamız, bilhas
sa memleketimiz bakımından, topraksız çiftçiyi, 
vatandaşlarımızı toprak sahibi yapmak ve sos-
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yal adaletin asgari icabını yerine getirmektir. " 
tş'te bu madde esasen bu iki ana gayeyi istihdaf 
etmektedir. Yani verimi artırmak ve sosyal 
adaletin asgari icabını yerine getirmek istiyor. 
ikinci Cumhuriyetin, veya Turan Güneş'in ta
biriyle Cumhuriyetimizin 2 nci Anayasasının, 
«Sosyal vasfı üzerinde hepimiz ittifak ettiği
mize göre, bu maddeyi zaruri ve asgari bir 
madde olarak kalbul etmek mecburiyetinde ve 
mevkiindeyiz. Modern Anayasalar, yani sosyal 
mülâhazalarla hareket eden Anayasalar, vatan
daşların asgari geçim şartlarını da göz önünde 
tutmak ve bu geçim şartlarından yoksun bir 
kişinin gerçek mânada hür olamıyaeağı hakika
tini de göz önünde bulundurmak mecburiyetin
dedir. Zaten bu mânada bir refah devletinden 
bahsedilmektedir. Her sınıf halk tabakalarına 
reıaih sağlamayı kendisine vazife edinen Devlet 
bir refah devleti veya sosyal devlettir. Dikens 
ve' Karlay zamanında büyük patronlar, sırf ih
tilâllerden korktukları için, başvurdukları bir 
tedbir olan, hayırseverliklerine hâkim olan zih
niyet şu olmuştur; bizimle müsavi olan adalet 
değil, bizden aşağı olana iyiliktir» yani o de
virlerde fazilet insanlar arasında bir yardım
laşma olarak kendisini göstermiyor, korku be
lâsından başka bir mâna ifade etmiyor, korku 
ile bir yardımlaşma cihetine gidiyorlar. İşte bu r 

vaziyetler karşısında Devletin birtakım sosyal 
vazifeleri deruhde etmesi bir zaruret haline gel
miştir. Onun için Cumhuriyetin ikinci Anaya
sasını sosyal bir Anayasa ve cemiyetimizi sos
yal bir cemiyet olarak bina ediyoruz, inşa edi
yoruz. 

Kasım Gülek arkadaşımızın, araç ve kredi 
sağlamak konusunda hakları var, verimlilik an
cak araç ve kredi ile gerçekleşebilir. 

Hamza Eroğlu arkadaşımızın endişesine iş
tirak etmiyorum. Anayasa umumi hükümleri 
ihtiva edecektir. Gaye verimsizliği önlemek ve 
topraksız köylüyü toprak sahibi kılmaktır. 

'Bir başka önemli husus şudur : Bugün baş
ka bir bedahet de, sosyal adalet, karşısında ilgi
siz kalan toplumların müfrit sol veya sağ cere
yanlara kolaylıkla sürüklenebileceğidir. Komis
yona, bu madde ile memleketimizin çok önemli 
bir dâvasına isabetle, cesaretle parmak bastığı 
için teşekkür ederiz. 

Bu sebeplerle maddenin aynen kabulünü di
lerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Cahit Zamangil. 
CAHİT ZAMANGİL — Bâzı noktaların ay

dınlanmasına hizmet etmek istiyorum. Sayın İs
met Giritli arkadaşımız mevzuu çok gerilere doğ-
ru götürdü ve büsbütün bulutlandırdı. Meseleyi 
bu bulutlardan çıkarak Anadolu'nun sıcak, ber
rak güneşi altına sermek zorundayım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözcüyü dikkatle din
ledim. Hiçbir yenilik getirilmemiştir, diyorlar. 
Bu madde hakkında Medenî Kanunumuzun tere
ke vahdetinin muhafazasına taallûk eden hüküm
lerini misal olarak göstermektedirler. Eski mad
deden düşen hükümleri izah ettiler. Bu hükümle
rin düşmesi çok yerinde oldu. Bugünkü madde es
kisinden çok iyi ve yerindedir. Bu maddeyi sarih 
olarak anlamak istiyorum; ortalama şekliyle ne 
gibi bir hüküm getirildiğini iyice bilmek istiyo
rum. İşte bu maksatladır ki, sual tevcih edeceğim. 

Hükümet arazinin genişliğini tâyin edebilir. 
Kanun tâyin edebilir. Evvelâ yazışta vuzuh ol
malıdır. «Kişinin sahibolabileceği arazinin geniş
liği» tâyin edilirse daha iyi anlaşılır. 

Şimdi kanunla arazinin genişliğini tâyin, yet
kisi verildiğine göre demektir ki, kanun Türki-' 
ye'de bir kimsenin şu miktardan fazla veya şu 
miktardan fazla veya şu miktardan az araziye sa-
hibolması yolunda hüküm sevkedebilir. Böyle hem 
âzamiyi tahdit, hem de asgariyi tahdit yetkisi ve
rilmiştir. Sözcü ise, büyük arazi parçaları bahis 
mevzuu;değildir, yalnız küçük verimsiz araziler 
için tedbir almak üzere sevk edilmiş bir hüküm
dür, dediler. Komisyon böyle düşünebilir. Ama 
madde böyle düşünmüyor. Madde hem âzami, hem 
asgari tahdit koyuyor. Sözcü ne derse desin, bu 
vardır. O halde âzamiyi de asgariyi de nasıl kul
lanacaklarını iyice izah etmelidirler. 

Şu anda, bendeniz bu fıkranın ne lehinde ne 
de aleyhindeyim. Evvelâ anlamak istiyorum. Me
selâ «5 bin dönümden fazla araziye kimse sahib-
olamaz» şeklinde bir hüküm vaz'edildi. Ne olacak? 
Satsınlar m? Devlet el mi koysun? Devlet alsın mı? 
Eğer bu zikredilen açılardan birisi ile yani çift
çiyi topraklandırmak maksadiyle yapılıyorsa bu
na lüzum yoktur. Anayasa çiftçiyi top
raklandırmak için araziyi kamulaştırma yet
kisini verir. İkinci acıdan, yani, toprağı verim-, 
li çalıştırmak yönünden hareket edildiği takdir
de, meselâ kimsenin 5 bin dönümden fazla 10 bin 
dönümden fazla toprak sahibi olamıyacağma dair 
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bir hüküm ile, ne surette toprak verimliliği, ve- , 
rimli işletme sağlanmış olacaktır? Bilmiyorum, 
küçük arazi olarak, 5 dönümden eksik toprağa 
kimse sahibolamaz denince bundan ne gibi hu- , 
kuki neticeler doğacaktır? Ne gibi iktisadi hedef- ! 

lere ulaşılacaktır? Endişem şudur : Bu hüküm 
evvelki, tasarıdaki bir maddenin, müşterek çift- '' 
likler hükmünün bir parçası idi. Kimse 5 dönüm
den aşağı araziye sahibolamaz, 5 dönümden az 
arazisi olanlar müşterek çiftlik kuracaktır demek 
mümkündü. Bu hüküm eski maddeden kopmuş 
burada kalmıştır. Böyle olabilir veya olamıyabi-
lir. Ama muhterem komisyon bu fıkrayı lütfen 
daha ince, daha teknik bir tahlile tâbi tutarak 
burada izahat versinler, izahatın eksik verilişi ve- i 
ya tatmin edilmeyişimiz sadece müzakerelerin 
uzamasına sebeboluyor. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Doğukan. j 
SUPHÎ DOĞUKAN — Muhterem arkadaşla- ' 

rım; j 
Paksüt arkadaşımızın izahatından edinilen in

tihalara göre yeniden formüle edilen toprak 
mülkiyeti maddesi üzerinde önemle durulması 
gerekir düşüncesindeyim. Çoğumuzun bildiği gi
bi toprak, Türk çiftçisinin sermayesi, temel var
lığı, yaşayışının en önemli desteğidir. 

Bu anlayışladır ki, madde üzerinde, memle- fe 
ketin birçok köşesini gezmiş, toprak mülkiyeti, | 
toprak reformu üzerine bir nebze eğilmiş bir ar
kadaşınız sıfatiyle durmak istiyorum. 

Madde hakkında, komisyonumuzun, tanzim 
ettiği gerekçe ile, yeni formüle ettiği madde şek
li arasında, sağlam bir boğlantı kurmak, biraz 
zordur. Yurdumuzda, bir toprak reformu yap
mak lâzımdır. Toprağın benimsenişi, kullanışı 
prensipleri, bunlardan doğan hassasiyetlerin dü
zenlenmesi mutlaka ieabetmektedir. 

Anayasamızın, komisyonca tedvin edilip tet
kiklerinize sunulan maddesini bu anlayışla tet
kik. etmek gerekir. Bu sebepledir ki, maddenin 
getirdiklerini düşündüklerimize, memleketin ih
tiyaçlarına yeter kertede cevap verir mahiyette 
görmüyoruz. 

Bu sebeple çıplak toprak verilmesi yanında -
toprağın benimsenmesini sağlamak için onun iş
letme araçlariyle cihazlandırılması akıl ve bilgi 
yollarından istifadeye konmasını imkân dâhili
ne sokacak direktiflerin bu maddede açık, katı 
olarak yer alması iktiza ederdi, görüşündeyiz. 
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Türkiye'mizde nüfus artmaktadır. Memleke

tin beslenmesi işi daha da çok önem kazanmak
tadır. Bu sebepledir ki toprak mülkiyeti konu
su üzerinde duruşumuzun, alâka bulacağına 
inanmaktayız. 

Yurdumuzdaki toprak mülkiyetine göz atar
sak bir avuç, dik yamaçtaki toprağını, beline 
ip bağlıyarak rızkını çıkarmaya çalışanların ya
nında ölçüsüz derecede büyük toprağa sahib-
olanlara rastlamak mümkün olduğunu tesbit ede
biliriz. Bunun yanında Devlet malı toprak da 
az değildir. Kişilerin sahibolduğu büyük top
rakların bir kısmı, kısmen düzenlenmiş işletme
ler halinde çalıştığı halde, Güney ve Güney -
Doğu Anadolu'da, buna ender rastlanır ve bu 
arzullahi vâsia toprakları tarayacak, yarıcılık, 
ortakçılık adını verdiğimiz şekilde işlenmeye 
gayret edilir, fakat o arzulanan verim alınamaz. 
îşte Anayasanın bu tetkik ettiğimiz maddesin
de, bu topraklardan memleket ve millet hayrı
na faydalanmak konusuna işaret koymak, direk 
tif vermek icabeder görüşündeyiz. 

Devletin sahibolduğu ve ıslah edilmek su
retiyle faydalanılması, ziraat emrine verjlmesi 
mümkün toprakların durumuna dair de bu 
maddede hiçbir istikamet gösterilmemiş bulun
maktadır. Topraksız veya yeter derecede topra 
ğı olmıyan çiftçilerin topraklandırılması sonu
cunda hâsıl olacak durumun benimsenmesine, 
maddede yol gösterilmesi iktiza eder görüşünde
yiz. Adalet, teçhizat, tapuya bağlanma for 
malitesinin halli bu meyanda gelir. Bu tapu
ya bağlama formalitesinin yeni kadastro anla
yışı içinde tedvin edilmesi lâzımgeldiğini işaret 
etmekte fayda görüyorum. Bu itibarla üzerinde 
çok durmaya değer bu konuda, komisyonun 
maddesi kifayetsizdir düşüncesindeyiz. Yeni bir 
madde tedvini, komisyonca benimsenmesi hal
lerinin neticesini görmekte olduğumuzdan, üs
tün arkadaşımla yaptığımız küçük ilâvelerimizle 
maddeye mümkün olduğu kadar aydınlık ver
mek istedik. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel konu
şan arkadaşlarımın ifade ettikleri bir iki nok 
taya işaret etmek istiyorum. Devlet çiftlikleri
nin zararlarından bahsettiler. Zarar da değildir, 
arkadaşlar. Bütçe ve bilânçolarına bakacak olur
sak, zararda olmadığını arkadaşlarımız görecek 
lerdir. 

— 336 — 



B : 47 18 
Bir arkadaşımız da toprak mülkiyetinde ara

cın yeri olmadığını söylediler. Arkadaşlar, top
rak çok çalıştırıldığı zaman kıymet ifade eder. 
Çalıştırılması için de araca ihtiyaç vardır. Onun 
için maddenin bu kısmı yerindedir. 

Bâzı arkadaşlarımız, «Apartman sahibinin 
apartmanı alınmıyor. Toprak sahibinin toprağı 
alınıyor.» dediler. Türkiye'de toprak, karnımı
zın doyması ile alâkalıdır. Toprağı çalıştırmaya 
mecburuz. Apartmanın boş durmasının bana 
zararı yoktur. 

Sonra Cahit Zamangil arkadaşımızın soru
sunun cevabının maddede olduğu kanaatinde
yim. 

CAHÎT ZAMANGÎL — Ben sorumu komis
yona sordum. 

SUPHİ DOĞURAN — Fikrimi söylemekte 
serbestim. (Alkışlar) 

CAHÎT ZAMANGÎL — Ama 5 dakikalık 
zamanınızı da geçirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Yavuz. 

FEHMÎ YAVUZ — Muhterem arkadaşlarım, 
benim maruzatım 37 nci maddenin son fıkrası 
hakkındadır. Şimdiye kadar konuşan hatipler 
bu noktaya temas etmediler. Ancak dolayısiyle 
bâzı dokunmalar oldu. Fıkra şöyle başlıyor. 
«Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya di
ğer toprak servetlerinin azalması sonucunu do-
ğuramaz.» 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli toprakları
mız yalnız toprak dağıtımı ile azalmamaiktadır. 
Bir kıymetli ziraatçimizin yaptığı son tahminle
re göre her sene memleketimizin 25 bin hektar 
kıymetli arazisi ziraatten alınıp imar ve kalkın
ma işlerine tahsis edilmektedir. 25 bin hektar 
250 bin dönüm arazi demektir. Bu demektir ki, 
Türk milleti ziraat arazisinden her sene ortala
ma 250 bin dönüm kaybetmektedir. Bunların 
büyük bir kısmı şehirler çevresinde olduğuna gö
re, bunun önüne geçmek lâzım gelmektedir. Bun
lar, çok kıymetli bağ, bahçe ziraatine tahsis edil
miş topraklardır, şehirleri beslemek bakımından 
büyük önem taşırlar. Arkadaşlarımız temas etti
ler. Nüfusumuz her sene yüzde üç ortalama ola
rak artmaktadır. Böylece memleketin beslenme 
Şartları zamanla tehlikeye düşebilir. 

Peki ne yapalım? Bunun için çareler düşünü
lebilir. Bâzı memleketlerde ziraat arazisinin el 
değiştirmesi sırasında, yeni sahiplerden taahhüt-
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name alınmaktadır, «ben bu toprakları tekrar zi-
raatte kullanmaya devam edeceğim, şeklinde» dir. 

Tatbikatta çok görüyoruz. Şehirlerin" etrafm-
da; her gün spekülatörler toprak sahiplerinin pe
şine takılmakta ve arazileri eline geçirdikten son
ra parselliyerek satmak yolunu tutmaktadır. Ka
sabalarımız ve şehirlerimiz etrafında her zaman 
zevkle yediğimiz meyva ve sebzeyi yetiştiren top-

' rakların azalması spekülatörlerin bu şekilde ha-
| reket etmelerinden meydana gelmektedir. Şüphe

siz imar ihtiyacını da karşılamak zaruridir. Kıy
metli ziraat toprakları azalmakta ve spekülâsyon 
konusu olmaktadır. Şüphesiz imar ihtiyaçlarını 
da karşılamak zorundayız. Ama bunun için ikin
ci, üçüncü ve dördüncü derecede topraklar var
ken en kıymetli topraklarımızı israf etmek dofru 
olmaz. Binaenaleyh, ilerde imar ve kalkınma ih
tiyaçlarımız için daha çok toprak ihtiyaçlarımız 
olacaktır. Başka memleketlerde toprak sınıflara 
ayrılmıştır. Meselâ İngiltere'de topraklar 5 sı
nıfa ayrılmıştır. Bunlar en az kıymetliden en kıy
metliye kadar kademeli olarak^ayrıhr. Bâzan bi
rinci derecede kıymetli bir toprak meselâ bir ha-
ve meydanı yapmak için kullanılabilir. Mahallî 
idareler imar plânlarını yaptırırken ve ruhsat 
verirken, kıymetli ziraat toprağını israfını önleyi
ci istikamette çalışmalar yapar. Bendeniz bir 
arkadaşımla bu fıkranın değiştirilmesi hakkında 
bir önerge hazırlamış bulunuyorum, önerge şu
dur: (Devlet, ormanların küçülmesini ve toprak 
servetlerinin azalmasını önleyici tedbirler alır.) 

Fıkra umumi mânada kaleme alınmıştır ve her 
türlü tedbirle bahis konusudur. Tasarıda "yalnız 
toprak dağıtımı dolayısiyle toprak servetlerinin 
azaltılamıyacağı bahis konusudur. Bizim hazırla
dığımız önergede ise daha umumi bir formül dü
şünülmüştür. Şüphesiz takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

BAŞKAN — Sayın Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Efendim, memlekette bir 

I aralık bir traktörle ziraat yolu taki'bolunmuştur. 
Bunun meralara, binnetice hayvancılığa ne kadar 

I zarar verdiği, demin burada konuşan bir ziraatçi 
arkadaşımız tarafından ifade edilmiştir. Bunun 
için bendeniz bir takrir veriyorum, 37 nci mad
deye bir fıkra eklenmesini rica ediyor ve diyo
rum ki; (toprakların taksimi, ormanların küçül
mesi veya diğer toprak servetlerinin azalması ve
ya hayvan servetlerinin zararı sonucunu doğu-

j ramaz.) Çünkü bu toprakların dağıtımının rey 
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avcılığına alet ittihaz edilmesi, geçmiş misallere 
göre pek mümkündür. Mevcut meraları, çayırla
rı, hayvancılık için lüzumlu yerleri köylüden rey 
almak için köylüye dağıtıyorum diye memleketin 
mühim gelir membalarından biri olan hayvancı
lığa zarar vermesi mümkündür. Bir takrir takdim 
ediyorum, uygun görürseniz kabul edersiniz, tak
dir sizlerindir. 

BAŞKAN — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU — Muhterem arka

daşlarım, bu maddenin tedvinine hâkim olan zih
niyetin memleketin şerait ve realiteleri olduğun
da hiç kimsenin şüphesi yoktur. Muhterem ko
misyon bu ışık altında bize bu maddeyi getirmiş
lerdir. Ancak maddenin ruhunda ve istihdaf et
tiği gayede bir müphemiyet yaratan ikinci fıkra
sının tayyedilmesi için bir takrir verdim. İkinci 
fıkrada aynen şöyle deniyor: Kanun, bu amaçlar
la, değişik tarım bölgelerine göre toprağın geniş
liğini gösterebilir. (Devlet çiftçinin işletme araç
larına sahibolabilmesini kolaylaştırır) diye müp
hemiyet ifade eden, memleketin realitelerine uy
gun olmıyan bu madde hakkında Cahit Zamangil 
arkadaşımız konuştuğu için bu madde üzerinde 
ben daha fazla konuşmıyacağım. Bu maddedeki 
fıkranın tayyı için bir önerge verdim, kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, söz kor 
misyonundur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAN VE
KİLİ EMİN PAKSÜT — Milyonlarca nüfusun 
toprağa bağlı olduğu bir memlekette, toprak 
mülkiyetiyle' ilgili olan bu madde gerekçesinin 
halk efkârına duyurulması bakımından bu mad
denin müzakeresi dolayısiyle çeşitli yönlerden 
tenkidlerde * bulunmuş olan bütün hatip arka-. 
daşlara Anayasa Komisyonu adına teşekkürle
rimizi arzı bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasalar daima bir 
problemin halli bakımından iki zıt düşüncenin, 
iki zıt fikrin sentezi olurlar. Veya Anayasalar
da yer alan maddeler istisnasız geniş tanzim 
edilmiş olmaları veyahut muhtasar tanzim edi
liş düşüncelerine göre ya kabiliyetli olurlar ve
ya gayrivazıh telâkki edilirler. 

Hatırlarsanız daha ilk andan itibaren madde
lerde fazla teferruata girişildiği, fazla detaylı 
hükümler bulunduğu zikredilmiştir. Bu madde 
hakkında konuşan arkadaşlar dahi o istikamet-
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| te tenkidler yapmışlardır. Şimdi böyle bir me-

tod içinde bir taknin metodu kullanılırsa bu
nun sonu gelmez. Bunun için komisyon bir or-

I talama yol tuttu. Burada bir arkadaşımız haklı 
olarak, «Bu 37 nei madde toprakların verimli 
olarak işletilmesi konusunda- ve bu Meclisçe 
bundan sonra alınacak tedbirler bakımından 
bâzı misaller verdi. Ve bu meyanda toprak tek 
başına bir mâna *ifade etmez, araç ve kredi de 
mevzuubahistir» dedi. Şimdi araç kelimesini dar 
mânada alırsak bundan bir şey anlaşılmaz. Trak
tör veya kazma kürek gibi aletler yanında araç 
meyanma tohumu da almak icabeder. Bundan 
daha ileri olarak çiftçimiz tarım hakkında tam 
bir bilgiye de sahip değildir. Bu dahi bir ek
sikliktir. Bütün bunları kapsıyacâk şekilde araç 
kelimesini koyalım, o zaman verimli bir istih
sal olur», demek mümkün ve doğrudur. (Devlet 
gereken tedbirleri alır) ifadesinden müstakbel 

• kanun vazıları ve idareleri gereken tedbirleri 
almakta ihmalkâr davranamıyacakları halde 
her hangi bir siyasi iktidar bunları ihmal eder
se karşısında murakabe organlarının harekete 
geçeceğini düşünecektir. Bir arkadaşım ilk be
yanlarım sırasında maddeye neden dolayı vu
zuh sağlamak gayreti içinde bulunduğumuzu 
arz ve maksada matuf bâzı yorumlar yapıldığı 
vakıasını mevzuubahis edişimi ele alarak dedi 
k i ; «Bizzat Komisyonun sözcüsüne göre birta
kım ciddî tedbirlerden bahsedişi ve bu tenkid-
leri yapmakta oluşu komisyonun ilk metninin 

I ters yoruma müsait olduğunun bir delilini teş
kil eder.» Bizzat komisyonun bunu geri alma
yı kabul edip etmemek hususundaki tereddüdü 

I bertaraf, ister tenkid yapılsın, ister yapılmasın 
yine yeni bir metnin huzurunuza getirilmesi 
kastımız vardır. Ama deniyor ki, - haklı veya 
haksız - «madde üzerinde bir tereddüt hâsıl ol-

I muştur, doğruyu yazmak vazifesi komisyona 
I aittir» Bu böyle olmakla beraber bu husus Yük-
I sek Heyetinizin yed'i kuvvetindedir. Ancak 

Yüksek Heyetiniz Türk Milletinin ihtiyaçlan-
I na en uygun şekilde bir metin hazırlıyacaktır. 
I Şayet bu müzakere seminer mesaisi şeklinde ol-
I sa idi, komisyon eski metindeki hususları mü-
I dafaa etmekte ısrar ederdi. 

I Muhterem arkadaşlar, deminki beyanlarım 
arasında arazi genişliğinin tâyin ve tesbiti hu-

I susundaki zarurete işaret ettim. Bu konuda, mik-
I tar lan tesbit edecek olan, müstakbel kanım ko-
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yueudur. Bu miktarlar ne yönden tesbit edile
cektir sorusuna karşı (zirai verimde asgari li
miti tâyin etmek) mümkündür. Fakat rejim 
bakımından memleket ölçüsünde âzami limit 
düşünülürken acaba kanun vazıı tamamen ser
best midir? Kanun vazıma biç istikamet veril
memiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bir arkadaşımızın te
mas ettiği gibi Anayasanın bu maddesi, toprak
ların verimli işletmesinin gerçekleştirilmesi di
ye başlamaktadır. 

Şimdi bir müstakil kanun vazıı düşünelim. 
Toprakların verimli işletilmesini" gerçekleştire
cek diye, bir köyle ilgisi bulunmaksızın, bir 
araziyi daha verimli bir istihsale hizmet edemi-
yecek diye takyide tâbi tutarsa bu, mülkiyet 
hakkiyle bağdaşamaz. Müstakil kanun vazıları-
nm, memleketin kaderi karşısında kayıtsız ve
ya onun aksine hareket edecek iktidarlar ola
cağı fikrinde değilim. Arkadaşlarımdan birisi, 
son fıkraya aidolmak üzere, toprak dağıtımı ve 
toprak dağıtımının düzenlenmesi sonucu hakkın
da bir takrir verdi. Takdir Yüksek Heyetinizin 
olmakla beraber komisyon olarak şimdi tanzim 
etmekte olduğumuz madde ile pek fazla irtiba
tını göremedim. Kısaca komisyon, arkadaşları
mızın srenis ölçüde hakikatleri dile getirdiğine 
kaanidir, Anayasaya birtakım rakamlar konma
sını uvgım görmemektedir ve mülkiyet hakkı
nın ilerde kutsal bir hak olarak konulacağına 
kaanidir. Bu sadece Türk Milletinin zirai istih
sal dâvasını tedvine matuf ve hakikaten mem
leketin mnhtacoldugu bir konuya ışık tutan bir 
madde olduğuna kaaniiz. Takdir, Yüksek He
yetinizindir. 

MEHMET SALİM HAZERDAĞLI — Bir 
sual soracağım. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET SALİM HAZERDAĞLI — 

Efendim, muhterem komisyon sözcüsünün şu ci
heti belirtmesini ist'iriham - ediyorum : Medeni 
Kanunumuz da (vahdet halinde olan arazi par
çaları bölünmez) demektedir. Yine Medeni Ka
nunumuzda miras hükümlerinde, terekenin par
çalanmaması hükmü- teminat altına alınmış
tır. Hallbuki mer'i olan Toprak Kanunumuz 
vahdet halinde olan arazi parçaları teminat al
tına alınmamıştır. Bunlar birer, ikişer dönüm 
halinde tevzi edilmektedir. Şimdi bu hükümle 
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bir iktidar gelip birer, ikişer dönüm araziyi da
ğıtmak isterse Anayasada bunun teminatı ne 
olacaktır? v 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ EMİN PAKSÜT — Huzurunuza getiril
miş olan madde toprak istihsalini ve verimini 
düşürmemeye matuftur. Devlete bu istikamette 
yürümeyi ana siyaset olarak emretmektedir. 

BAŞKAN — Söz istiyenler bittikten sonra 
soru tevcih edilebilir. Evvelâ müsaade ediniz 
de kaç arkadaşımızın söz istediğini yüksek bilgi
lerinize sunayım. Beş arkadaşımız birinci defa 
olmak üzere, 3 arkadaşımız da ikinci defa olmak 
üzere söz istemişlerdir. Elde yeterlik önergesi 

.vardır. Evvelâ yeterlik önergesinin aieyihinde 
konuşmak istiyen var mı? 

AHMET ŞENER — Muhterem arkadaşlar, 
Anayasanın 37 nci maddesi üzerinde konuşu
yoruz. Bu memleketin % 80 nüfusunu ilgilendi
ren bir mevzu üzerindeyiz. Nebatı aç, toprağı 
aç, hayvanı aç, hattâ insanı aç bir memlekette 
tedvin edilmekte olan bu maddenin eDbetteki 
biraz daha geniş olarak konuşulması arzu edi
lir. İnsafınıza arz ederim, bu yeterlik önerge
sinin kabul edilmemesini rica ederim. (Bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Bu yeterlik önergesi aleyhinde 
konuşan arkadaştan sonra Tüzük hükmü ifade 
ediyor ki, (yeterlik önergesi oya konulmazdan 
evvel Komisyon sözcüsünden soru sormak isti
yenler sorabilir) Bunu yüksek oylarınıza arz 
etmezden evvel sayın Komisyon sözcüsünden so
ru sormak istiyenlere söz vereceğim. Kim. soru 
sormak istiyorsa buyursun? O halde yeterlik 
önergesinin neticesine göre önerge kabul edilir
se, - son söz üyenin olduğu için - sırada bulunan, 
bir arkadaşa söz vereceğim. Sayın Cahit- Za-
mangil soru mu sormak istiyorsunuz? 

CAHİT ZAMANGİL — Evet efendim, şu 
andaki konuşma sorudan ibaret olacaktır. 

Sayın Komisyon Sözcüsü, asgari tahdidi ne 
suretle yapmak mümkündür, hususuna cevap 
verdi. Beş dönümden araızi olmaz diye bir hü
küm çıkardığımız »aman bununla ne suretle 
toprağın verimliliğini sağlamak mümkündür? 
Meselâ, 10 bin dönüm araziye sahilbolamazsm de
mekle bu iş halledilmez, toprak reformunu ya
rarlı bir şekle getirmek lâzımdır. Bu durum 
karşısında ve bu karanlıklar içerisinde maddeyi 
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oya sunmayı memleket menfaalerine uygun gö
rüyorsanız, o başka. 

BAŞKAN -*- Sorunun cevabı var mı efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ BMÎN PAKSÜT — Arkadaşımızın da so
rusu dâhil olmak üzere şu noktayı belirtmek
te fayda mülâhaiza ediyoruz. Komisyondaki 
bütün arkadaşlar, valftan sevgisi ile memleket 
sevgisiyle dolu olarak bu inanışlarla maddeyi 
bu şekilde kaleme almış]ardır. Fakat bizden 
sonra gelecek iktidarların hepsi ters, hepsi sa
kat kanun mu çıkaracaklardır? Bu, demokra
si inançlariyle bağdaşamaz arkadaşlar, (Alkış
lar.) Şimdi muayyen parti ve sektörlerden gel
miş olan bu Kurucu Meclis, birbirinden kıy
metli arkadaşları sinesinde toplıyan bir Meclis
tir ve çok iyi bir Anayasa yapmak gayreti için
dedir. Bundan sonra gelecek vazıı kanuna ışık 
tutmaya çalışıyoruz. Ben şu inanıştayım ki, 
eğer gelecek vazıı kanunların suiniyet içinde 
olacaklarını telâikki ediyorsak o zaman bu in-
kilâpçılık da; lâiklik de, elhasıl getirdiğimiz her 
şey yanlış anlamaya müsaittir. 

Burada deniliyor ki, «Biz işin bünyesine gö
re gelecek vaızıı kanunlara istikamet, verecek 
hükümler getiriyoruz.» Anayalsa Komisyonu bu 
lııi'susta kendisini yetkili telâkki etmemektedir. 
E^er Zamangil arkadaşım11?; kendisini yetkili 
telâkki ediyorsa madde teklif eder, Yüksek He
yetinizde tasvip görürse biz de reyimizi kullanı
rız. Arzım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Eeşit Eyüboğlu. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU — Efendim, 

toprak dâvası yalnız Türkiye'ye münhasır de
ğildir. Bu dâva Asya memleketlerinin müşterek 
davasıdır. Birleşmiş Milletler Asya devletleri
ne bu toprak meselesi dolayısiyle birtakım tav
siyelerde bulunmuşlardır. Hattâ Türkiye'de 
uzunboylu etüt yapmış olan bir heyetin de tav
siyeleri mevcuttur. Bunlar arasında topraklar 
küçültüldüğü, işletme küçüldüğü takdirde zi
raat ve toprak dâvasının halli için acele' top
rak reformu ihtiyacı belirmiş olacaktır. Muhte
rem komisyondan sorum, Hindistan'da olduğu 
gibi Türkiye'de de bölgeler ayrılarak köyleri de 
içine alacak şekilde umumi bir plânda toprak 
reformunu yeni araçlarla ve müşterek kalkınma
yı icabettirçcek surette tanzim edilmek suretiyle 
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I toprakları müşterek bir mülkiyet haline getir -
I meye bu kanun imkân verecek midir, vermiyecek 

midir? 
BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Bendeniz, komisyonun 

bu maddesiyle tamamen mutabakat halindeyim. 
Yalnız son fıkra içinde toprak dağıtımına iki 
baraj konuyor : 1. Ormanların küçültülmesine 
sebebolunmıyacak, 2. Toprak servetlerinin azal
tılmasına sebebolunmıyacak. 

Toprak istihsalinin azaltılması hususunu sa
yın komisyon sözcüsü izah ettiler, bunlar ma
den v. s. dir. Bendeniz komisyona, Muhterem 
Esat Çağa arkadaşım tarafından vâki bir tek
lif dolayısiyle, o teklif istikametinde bir soru 
yöneltiyorum ve 10 seneden beri bilhassa mera
larımızın traktörleri hücumu altında bırakıla
rak hayvancılığımızın ne feci duruma düşürül
düğü görüldükten sonra bu maddenin son fık
rasına, orman gibi, madenler gibi diğer ser
vetleri arasında hayvancılığımıza zemin teşkil 
eden meralarımızın ithalinde ne gibi mahzur 
görüyorlar ki sözcü arkadaşımız maddenin bu 
şekilde ipkasında ısrar ediyorlar? 

Ormancılık gibi hayvancılığın da buraya 
girmesini istiyen Esat Çağa arkadaşımızın tek
lifine neden iştirak etmek istemiyorlar? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

ÎBRAHÎM SAFFET OMAY — Müzakere 
usulü hakkında söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Buvurun efendim. 
[ İBRAHİM SAFFET OMAY (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlar, buraya soru sormak üze
re çıkan arkadaşlar dakikalarca izahat verîvor-

I 1ar ve fuzuli olarak kürsüyü işgal ediyorlar. Kür-
I süye çıkıp da soru için dakikalarca söz söyle

mek hiçbir Mecliste görülmemiştir. Soru sora
cağım diye kürsüye çıkıp konuşmaya ve uzat
maya hiç kimsenin hakkı yoktur. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Tüzüğün bir maddesini daha 
hatırlatmak istiyorum. Sorular ancak yeterlik 

I önergesi verilmezden önce tevcih edilir. Ye-
I terlik önergesi verildikten sonra da hiçbir arka

dasın soru sormasına imkân yoktur. Şimdi ye-
I terlik önergesini okutuyorum. Komisyon soru-
I lara cevan vermek arzusunda mıdır? 

KOMİSYON ADINA EMİN PAKSÜT - -
Komisyon görüşünü açıkladığı ve- burada bir Or-

I man Kanunu, Toprak Kanunu yapmadığı inan-
I cmdadı.r. 
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(BAŞKAN — Komisyon, «yeteri kadar eski 
ifadelerimizde cevap verdiğimize kaaniiz» diyor. 
Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerinde bundan evvel cereyan eden, 

müzakereleri de dikkate alarak kifayetin nazara 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

İsmail İnan 
imza 

okunamadı 

Bahir Ersoy 
Tekin Cullu 

. BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge büyük bir çoğunlukla kabul edil
miştir. 

Şimdi 37 nci madde hakkında verilen öner
geleri okuyoruz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
37 nci maddenin şu şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Kasım Gülek 

(Devlet, topraksız olan veya yeter toprağı bu-
lunmıyan çiftçiye toprak araç, kredi sağlamak 
amaçlariyle gereken tedbirleri alır Kanun bu 
amaçlarla değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine 
göre toprağı asgari verimli genişliğini gösterebi
lir. Toprak reformu, ormanların küçülmesi veya 
diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu do
ğuranlar. 

Yüksek Bakanlığa 
37 nci madenin aşağıdaki şekilde düzenlenme

sini arz ve teklif ederim. 
Vahap Dizdaroğlu 

Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 
gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter top
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamasını ve 
çiftçinin işletme araçlarına sahibolmasını kolay
laştıran tedbirleri alır. Çiftçiyi topraklandırma, 
ormanların küçülmesi veya diğer toprak servetle
rinin azalması sonucunu doğuramaz. 

Yüksek Başkanlığa 
37 nci maddenin Türk köylüsünü tatmin edici 

şekilde olduğuna kaaniim. Yalnız, 1 nci fıkranın 
sonuna : 

(Ve ihtiyacı olan çiftçiye kredi sağlar.) cüm
lesinin eklenmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

18 . 4 . 1961 
Ahmet Demirav 
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Yüksek Başkanlığa 

37 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Fehmi Yavuz Necip Bilge 

«Devlet, ormanların küçülmesini ve servetle
rinin azalmasını önliyecek tedbirleri alır.» 

Yüksek Riyasete 
37 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Esat Çağa 

«Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya 
diğer toprak servetlerinin azalması ve hayvancı
lığın zarar görmesi sonucunu doğuramaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
37 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Mehmet Salim Hazerdağı 

a) Toprak, mâlikleri tarafından hakkiyle iş
letilmekte, 

b) Veya hakkiyle işletilmese bile modern zi-
raate elverişli zirai bir bütün «vahdet» cüzü tam 
teşkil etmekte, ise 5 000 dekara kadar olan mik
tarı dağıtıma tâbi tutulamaz. 

Temsilciler Meclis: Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 37 

nci maddesine üç fıkra eklenmesi ve bir kelime
nin değiştirilmesi hakkındaki önergemizin Mec
lisin ıttılâlarma arzına müsaadenizi rica ederiz. 

Feridun Üstün Suphi Doğukan 

MADDE 37. — Devlet, toprağın verimli ola
rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağ
lamak amac'yle gereken tedbirleri alır. Bu amaç
larla, değişik tarım bölgelerine ve ürün çeşitleri
ne göre kişilerin sahibolabileceği, toprağın geniş
liğini kanunla tesbit eder. 

Toprağın belli bir ölçüden daha küçük par
çalara bölünmesi kanunla önlenir. Devlet, çift-

• çinin işletme araçlarına sahibolmasını kolaylaştı-
j rır. 

j Çiftçiye verilecek toprak bedelleri taksitle de 
! alınabilir. 

j Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi veya, 
\ diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu do

ğuramaz. 
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Yüksek Başkanlığa 

37 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif eylerim. 

Ferda Güley 

Toprak dağıtımı, orman ve meraların küçül
mesi veya diğer toprak servetlerinin azalması so
nucunu doğuramaz. 

Yüksek Başkanlığa 
37 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 
A. Göğüs Zeki Tekiner 

IMadde 37. —. Devlet topraksız olan veya ye
ter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak, kredi ve 
çift araç ve gereçlerini sağlamak için gerekli ted
birleri alır. 

Çiftçiyi topraklandırmak için, istimlâk mec
buriyetinde kalınırsa değişik tarım bölgelerine 
ve çeşitlerine göre, sahipleri tarafından bizzat 
işletilen araziden istimlâk harici tutulacak mik
tar daha önceden kanunla yurt çapında düzenle
nir. 

Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi ve di
ğer toprak servetlerini azalması sonucunu doğu
ramaz. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin hepsi 
maddede değişiklik yapılmasına dairdir. Her 
birini baştan itibaren ayrı ayrı okutacağım. 
Sayın Anayasa Komisyonundan ricam her öner
genin okunmasında katılmadıkları hakkında bir 
şey söylemiyerek katıldıklarını beyan buyurur
larsa daha iyi olur. 

Şimdi önergeleri tekrar okutuyorum. 

(Kasım Gülek'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

(Vahap Dizdaroğlu'nun önergesi tekrar o-
kui'du.) 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyların ısa su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

(Ahmet Demiray'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

KOMİSYON ADINA COŞKUN KIECA 
— Yeri burası değildir. 
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(Fehmi yavuz ve Necip Bilge'nin önergeleri 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

(Esat Çağa'ıım önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

(Ferda Güley'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN önergenin dikkate alınmasını ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Mehmet Salim Hazerdağlı'nın önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Feridun Üstün ve Suphi Doğukan'm öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
EMÎN PAKSÜT — Efendim, komisyon bu öner
genin muhtevasına büyük ölçüde iştirak etmek
tedir. Fakat fazla ilâveler taşıdığı için bu sebep
le iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Zeki Tekiner ve Abdülkadir Göğüş'ün, öner-* 
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

37 nci maddeyi yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

38 nci madde üzerinde komisyonun bâzı deği
şiklikleri var bunları ağır ağır okuyoruz. 

c) Kamulaştırma ve millîleştirme. 
MADDE 38. — Devlet ve kamu tüzel kişileri, 

karan yararının gerektirdiği hallerde gerçek 
karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel mül
kiyette bulunan taşınmaz malların, kanunda 
srösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya 
bir kısmını edinmeye veya bunlar üzerinde 
idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların Dev
letleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
Ü28 nci maddede sözü edilen Kalkınma Plânı 
Kanunda açıkça gösterilmek şartiyle, büyük ya-
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tırımlarm ve iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi amaçlariyle kamulaştırılan arazi bedelle
rinin ödenme şekli kanunla gösterilir; ödeme 
süresi on yılı aşamaz. 

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel -teşebbüs
lerin tamamı veya bir kısmı, millî menfaatlerin 
gerektirdiği hallerde, karşılığı kanunla gösteri
len şekilde ödenmek şartiyle Devletleştirilir; 
ödeme süresi on yılı aşamaz. Devletleştirilecek 
teşebbüsler kanunla gösterilir. 

Kamulaştırılan topraktan, e toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetli ölçü
ler içerisinde geçinebilmesi için zarurî olan ve 
kanunla gösterilen kısmının ve küçük çiftçinin 
kamulaştırılan toprağının bedeli her halde peşin 
ödenir. . ı 

KASIM GÜLEK — Müzakere usulü Ihakkın-
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun... 
KASIM GÜLEK ~ Sayın arkadaşlar, 'bu 

madde ilk gelişinde görüşüldü, komisyona iade 
«edildi, yeni baştan hazırlandı, basıldı ve huzu
runuza geldi. Gayet yerinde 'bir harekettir. Son 
derece" ciddi bir mevzu üzerinde düşünmek ve 
dikkatle tetkik etmek lâzımdır. Şimdi görüyo
ruz- ki bu değişen ve basılıp tevzi olunan madde 
yeni baştan değiştirilmiştir. O halde dün ak
şam bu da basılıp* teksir edilerek 'bizlere dağıtı
labilirdi. Bu mühim konu üzerinde konuşmak 
Istıyen arkadaşlarımız ;her 'halde daiha' evvelden 
konuyu tetkik edip üzerinde düşünmek ve on
dan sonra mütalâalarını arz. etmek ihtiyacm-
dadır. Yapılan değişiklik de önemlidir. Binaen
aleyh bu mevzuu bundan sonra, olsun gayet cid
diye alalım zamanında basıp dağıtalım ve arka
daşlarımıza tetkik etmek imkânını sağlıyalım. 
Bu suretle (burada müzakereler uzamıaz, düşü
nüp gelirler ve burada daha kısa konuşurlar. 

BALKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Muhterem arkadaşlar, ben de huzuru
nuza, komisyon sözcüsü olarak usul hakkında 
uzun zamandan beri söylemek istediğim sözleri 
arz etmeye geldim. Kasım Gülek .(Beyin teklifi 
yerindedir. Komisyonun durumunu, Umumî 
Heyetin nazarı itibara alınmasını istirham edi
yorum. 'Bir madde konuşulurken •muhtelif öner
geler bir anda karşımıza çıkıyor. Bu vaziyet kar
sısında. hem. maddenin müzakeresini ve hem de 
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önergeleri takibedemiyoruz. Yanlış cevaplarda, 
bu yüzden oluyor. Mümkün olur da, arkadaş
lar, önergelerini komisyona bir gün önce ulaştı-
rırlarsa, komisyonunuz bu önergeleri rahatça 
müzakere edip, doğru bulduğu önergeleri da
ha çabuk kalbul etmek imkânına 'sahıboTur. Bu
nu usul bakımından bilhassa istirham ediyorum, 

RATİP TAHlB BURAK — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RATİP T AHİR BURAK — Arkadaşlar, usul 

ittihazı bakımından Kasım Gülek arkadaşımızın 
teklifi gayet yerindedir. Ancak 'bu maddede 
dört nokta üzerinde değişiklik yapılmaktadır. 
t ki yerde millileştirme devletleştirme olarak 
düzeltiliyor. Yine fıkrada geçimleri daha ziya
de kamulaştırılan arazilere bağlı olanların ara
zi bedelleri her halde peşinen ödenir, denilmek
tedir. Bu değişiklikler için maddenin geri bıra
kılmaması lâzımgelir. Bundan sonra bu gibi 
değişiklikleri bastırarak getirmekte fayda mü
lâhaza ediyorum. -Şimdi bu ufak değişiklik İçin 
maddenin geri bırakılması doğru değildir. 

BAŞKAN — 38 nci maddenin müzakeresini 
öğleden sonraya bırakmak mümkün, Sayın Bu
rak'ın ifade buyurdukları gibi değişiklik ufak 
da olsa 38 nci madde üzerinde düşünecek ar
kadaşlar öğle paydosundan istifade ederler. 
Şimdi 41 nci madde üzerinde bir değişiklik yok
sa müzakeresine geçebiliriz. 

TURAN GÜNEŞ (Komisyon adına) — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — 41 nci maddeyi okuyoruz efen
dim. 

a) Çalışma hakkı ödevi. 
MADDE 41. — Çalışma herkesin hakkı »ve 

ödevidir. 
Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve Ça

lışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, 
sosyal, iktisadi ve malî tedbîrlerle çalışanları 
korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici 
tedbirleri alır. 

Angarya yasaktır. 
Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı 

alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği alan be
den veya fikir çalışmalarının şekil ve şartları, 
demokratik esaslara uygun olarak kanunla dü-

! zenlenir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz ismail 

Inan'mdır. 
ÎSMAÎL İNAN — Vazgeçtim. 
YUSUF ZİYA YÜCEBÎLGİN — Ben de 

vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Buyuran Vedat Dicleli... 
VEDAT DİCLELİ — Efendim, bu madde 

gayet güzel, 'gayet müspet bîr hüküm sevk et
mektedir. Komisyona teşekkür ederim, ikinci" 
fıkrada (Devlet, çalışmaların insanca yaşaması 
ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışan
ları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği ön
leyici tedbirler alır.) deniyor. Fakat bu tedbir
ler prensibolarak nelerdir? Bu hususta komis
yonun izahat vermesini rica ediyorum. 

Birinci fıkrada çalışma herkesin hakkı ve 
ödevidir deniyor. 'Buna göre, herkesin Devlet
ten bir iş istemesi hakkı vardır. Bu vaziyet kar
şısında Devletin herkese bir iş bulması gere
kiyor; bu da mümkün olmıyacağmdan Devleti 
nazari bir yük altına sokuyoruz demektir. Her
kese iş bulabilmesi için Devletin atölyeler aç
ması, teşebbüsler kurması mevzuubahsolmıya-
ca#ma göre 'bu fıkrayı nasıl tefsir edebiliriz? 
Bu fikir eğer bir formülden İbaret ise, izahını 
rica edeceğim. Bu maddeden bu anlaşılıyor. 
Aynı fıkranın ikinci kısmında ise çalışma her
kesin ödevidir denmektedir. Şu halde Devlet 
(herkesin bu ödevi yerine getirmesi için icabın
da zor mu kullanacaktır? Oysa, 3 ncü fıkrada 
kimse zorla çalıştırılamaz, angarya yasaktır* de
niyor. Bu son hüküm karşısında çalışma ödevi 
nasıl yerine gelecektir? Bu cihet açık kalmak
tadır. 

Sayın arkadaşlar, (bu fıkra belki edebî 'bir 
cümle olarak nazari bir fikri ifade edehilir, fa
kat 'böyle süslü cümlelerle, kapitalist ve mülki
yet esasına dayanan cemiyetimizde; ne hakkın, 
ne de ödevin ıbu şekilde yerine getirilmesi mev-
zuubahsolamaz. Bu sebeple. nazari kalmaya 
mahkûm. Bu şekildeki süslü kelimelerin mad
deden çıkarılırıasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Vaz geçtim efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 41in birinci fıkrası olan (çalışma, 
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herkesin hakkı ve ödevidir) cümlesinin Jiletin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Vedat Dicleli 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

41 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 41 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
SİYASİ HAK VE ÖDEVLER 

I. Vatandaşlık 
MADDE 52. — Türk Devletine vatandaşlık 

bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu 

Türktür. Yabancı„babadan ve Türk anadan olan 
çocuğun vatandaşlık durumu kanunla düzenle
nir. 

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla 
kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde 
kaybedilir. 

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşını-
yau bir eylemde bulunmadıkça, vatandaşlıktan 
çıkarılamaz. 

VatandaşLktan çıkarma ile ilgili karar ve iş
lemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen. 
Söz alan sayın arkadaşlarımızı maddenin 

üzerinde, lehinde ve aleyhinde konuşacaklardır. 
Bu husus önce belirtmelerini rica edeceğim. 

SALİH TÜRKMEN — Üzerinde konuşaca
ğım 'efendim. 14 ncü bölümün başındaki siya
si hak ve ödevler kelimesinin bu bölümün bü
tün mefhumlarını ifade etmediği kanaatindeyim. 
Meselâ 59 ncu maddede vergi ödevi vardır. Bu 
ödev «siyasi hak ve ödevler» mefhumuna gir
mez. Bu malî ödevdir. 59 ncu. maddenin bu 
itibarla bu bölüme girmemesi lâzımdı. Aynı 
zamanda vergi siyasi hak ve ödev değildir. Si
yasi haklar daha ziyade Türklere, Türk vatan
daşlarına mahsustur. Halbuki vergi ödevi Tür-
kiyo'deki yabancı mükellefler de şâmildir. Bu 
itibarla komisyonun bu mesele üzerinde durma
sını rica edeceğim. 52 nci maddenin ikinci fık
rasında (Türk baba ve Türk ananın çocuğu 
Türktür.) deniyor. Babası Türkse anası ne 
olursa olsun Türktür. Anası Türkse babası ne 
olursa olsun yine çocuk Türktür, Ondan sonra 
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gelen i'ıkrada ise yabancı babadan ve Türk ana
dan olan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla 
düzenlenil' deniyor. Anası Türk olmakla be
raber babası yabancı olduğu zaman bâzı kayıt
lara tâbi tutuluyor. Halbuki fıkranın başın
da esası kabul edilmiştir. Yani, gerek ana
sı Türk, gerekse babası Türk olsun doğan ço
cuk Türk tabiyetinden olur. Artık Anayasaya 
Türk anadan olan çocuğun babası yabancı ise 
takyidedici 'hükümler koymak lüzumsuzdur. 

Filhakika yeni kanunda ecnebi babadan ve 
Türk anadan olan çocuğun Türk olduğu kabul 
ediliyor, halbuki 1924 tarihli Anayasamızın 
88 nci maddesinde ecnebi babadan olan çocuğun 
babası Türkiye'de mütemekkin ise 18 yaşını 
doldurduğu takdirde isterse Türklüğe alınacak
tır. Yeni 'kanun daha liberal. Türk anadan 
doğunca .1.8 yaşını da 'beklemeden, derhal Türk
lüğe kabul ediyor. Binaenaleyh kanaatimce bu 
ikinci fıkradan ikinci cümlenin, kaldırılması 
daha doğru olur. Onun için bir takrir veri
yorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rauf Gökçen... 
RAUF GÖKÇEN — Sayın arkadaşlar, bu ftf 

nci maddenin birinci fıkrasında «Türk Devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür» 
tarifi vardır. Halbuki 52 nci maddeye kadar böy
le bir tarif bulunmadığı için, aşağı - yukarı bir
çok hususlar müphem kalmış bulunı^aktadır. 
Halbuki komisyonunuza ikinci madde iade edil
miş ve komisyon da bu maddeyi hazırlamakla 
meşguldür. Türklüğün tarifini ikinci maddede 
yaparsak, o zaman baştan itibaren Anayasamız
da sarahat hâkim olacaktır. Bu takdirde 52 nci 
maddenin birinci fıkrası kaldırılabilir ve onun 
yerine ikinci fıkranın getirilmesi daha uygun 
olur kanaatindeyim. Bu bakımdan «Türk Dev
letine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türktür» fıkrasının bu maddeden kaldırılmasını 
uygun mütalâa ediyorum. Ayrıca birinci fıkra
nın ikinci fıkra olarak kabulünü teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Muhterem arkadaşla

rım, komisyonumuz uzun bir çalışmadan sonra, 
vatandaşlıkla ilgili olarak, hakikaten iyi bir 
madde getirmiş bulunmaktadırlar. Bu hususu ge
rekçesinde de etraflı bir şekilde belirtmişlerdir. 
Sadece gerekçe ile madde arasında ifade bakı
mından bir fark vardır. 52 nci maddenin 2 nci 
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fıkrasında kullanılmış olan bir kelime yanlışlık 
eseri olarak, buraya girmiş bulunmaktadır. Bu 
yanlışlığın komisyon tarafından düzeltilmesini 
rica edeceğim. Zaten, çok salâhiyetti, çok muh
terem bir hocamız da komisyondadır. Hukukçu 
arkadaşlarımız da vardır. 2 nci fıkranın, 2 nci 
cümlenin şu şekilde olması lâzım : (Türk baba
mı: çocuğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk 
anadan olan çocuğun vatandaşlık durumu ka
nunla düzenlenir.) 

Şimdi, 1 nci plânda; Türk babanın çocuğu
nun Türk olduğu esas almıyor. 

2 nci plânda; yabancı babadan ve Türk ana
dan olan çocuğun vatandaşlığının, tâyini hususu 
kanuna bırakılıyor. Böylece devletler hususi hu
kukunda hâkim olan e^te tâbiiyet kısmen (inle
me ve aile birliğinin korunması prensipleri de 
ifade edilmiş oluyor. ' 

BAŞKAN — Sayın Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Hamza Eroğlu'nuıı 

teklif etmekte olduğu husus kadınla erkek ara
sındaki müsavatı tamamen ortadan kaldıracak 
mahiyettedir. Bizim, Salih Türkmen'le beraber 
olan teklifimiz ise kadın erkek müsavatını tam 
olarak getiren ve kabul eden bir tekliftir. Bu 
itibarla tasarının ikinci fıkrasının üçüncü cüm
lesinin ortadan kaldırılması lâzımgeldiği kanaa
tindeyiz. Çünkü, -aksi takdirde birtakım mahzur
lar ortaya çıkacaktır. Ezcümle yabancı ile evle
nen Türk kadınının bu şekilde çocuğunun Türk 
olmaması dolayısiyle İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesi ve Avrupa Sözleşmesi hükümleri ile 
liağdaşanııyacak bir durum hasıl olacak demek
tir. Çünkü tâbiiyet bakımından evlenmeye bir 
tahdit konmuş olacaktır. Evvelemirde, tâbiiyet 
dolayısiyle evlenmelerin tahdidedilemiyeceğini 
yukarda belirtilen beyannamelerle kabul etmiş 
bulunmakta^yız. Türk anadan, yabancı babadan 
olan çocuğun vatandaş sayılmaması, diğer zor
luklara sebebolacaktır. Yabancı ile evlenmiş 
olan bir Türk kadını, kocasının ölümü halinde 
Türkiye'ye gelmek isterse, o takdirde ana Türk 
vatandaşı sayılacak, çocuk ise yabancı kalacak
tır. Bunun idari birtakım zorlukları olacaktır. 
Akla gelmiyen mahzurlar doğacaktır. 

Hamza Eroğlu arkadaşımızın kendi tâbiriıı-
ce, (çifte tâbiiyeti) önleyici mahiyette olduğu 
kabul olunsia, ve tasarıya bir bakıma çifte tâbii
yeti önlemek maksadiyle konmuş olsa dahi ay
ni durum Türk babanın çocuğu için de söz ko-
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nusudur. Yani, Türk babadan ve yabancı kadın- ı 
dan doğan çocuk için de çifte tâbiiyet söz konu
sudur. Başka türlü olması mümkün değil. Kaldı 
ki, çifte tâbiiyetli bir şahıs, aynı zamanda Türk 
tâbiiyetinde ise, Türk makamları nezdinde bu şa
hıs Türk kabul edilecektir. Bu durumda çifte tâ
biiyetin doğurduğu bir mahzur söz konusu de
ğildir. 

Sonra Hamza Eroğlu arkadaşımızın teklif et
tiği istikamette bir hüküm konduğu takdirde 
şöyle bir durum da olabilir : Çocuk tâbiiyetsiz 
duruma düşebilir. Çünkü vatandaşlığın tâyini 
konusunda toprak esasını kabul eden bir devle
tin tebasiyle e,ylenen Türk kadını kendisi Türk'
tür ama bu durum dolayısiyle kan koca Tür
kiye dışında yaş ıyor lar» bu çocuğun da yabancı 
devlet tâbiiyetine girmesi mevzuubahistir, ama 
orada toprak esası kabul edilmiştir. Bu bakım
da n, çocuğun tâbiiyeti bakımından kan esasını 
kabul etmezsek, çocuk tâbiiyetsiz duruma düşe
cektir. Bunu da önlemek için bu hükmün çıka
rılması lâzımgelmektedir. 

Bendeniz şahsan üçüncü fıkra üzerinde bir 
nebze daha durmak istiyorum. Bu fıkra vatan
daşlıktan çıkarılmak mevzuuyle ilgilidir, ve bu
raya gayet elâstiki bir hüküm konmuş bulun
maktadır. Vatandaşlıkla kabili telif olmıyan ha
reketlerde bulunmuş olduğu takdirde şahıs va
tandaşlıktan çıkarılacaktır. Bu, vatandaşlıkla 
bağdaşmıyan eylemler nelerdir? Bunu tâyin et
mek gayet güçtür. Bugün suç sayılmıyan bâzı. 
haller dolayısiyle bir kimsenin vatandaşlıktan 
çıkarılması' mümkündür. Vatandaşlıkla bağdaş
mıyan haller ne olacaktır, malûm değildir. Is
kat bir kimsenin şahsı bakımından, neticeleri ba
kımından bir ceza mahiyetini iktisabetmiş ola
caktır. Bu gayet ağır bir şeydir. 

Casusluk ve saire gibi şeyler, Ceza Kanunun
da suç mahiyetindedir. Bu suçlardan dolayı va
tandaşlıktan da ıskat cezası verilebilecektir. An
cak, bu ıskat cezası şahsa bağlı kalmıyacak, doğ
muş ve doğacak çocukları dahi cezalanmış ola
caktır. I 

Umumiyet itibariyle prensip olarak kabul 
edilen, cezanın şahsi olmasıdır. Onun için ben
deniz şöyle bir teklifte bulunmak istiyorum; bu 
teklife göre, casusluk gibi hususlardan dolayı 
değil, sadece, kendi arzusu ve iradesi ile Türk 
vatandaşlığını terketmiş olan kimsenin vatandaş
lıktan iskat edimesi kabul edilmelidir. Bunun | 
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dışında, herhangi bir Türk, Türk vatandaşlı
ğından çıkarılmıyacaktır. . 

Şimdi, burada denebilir ki, casusluk yapan 
bir kimse vatandaşlıkta nasıl tutulabilir? Buna 
karşı verilecek cevap şudur : Gerekli cezaî ted
bir alınacaktır. Bugün de durum budur, yani, 
ceza kanununun verdiği, kabul ettiği hapisten 
idama kadar cezaları tatbik etmek mümkündür. 
Onuıi dışında bir de vatandaşlıktan iskat ede
rek cezalandıracak olursak, bu ceza yanlız ken
disi iein. değil masum olan çocuklarını da içine 
alacak durumda olduğu için çok sert olacaktır;; 

Bu vatandaşlıktan, iskat hakkındaki hükmün de 
teklifimiz şeklinde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL — Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Muhterem arkadaşlar; maddeyle ilgili 
olarak bâzı teklifler ve tenkitler var. Bir kere 
konuşulanların şu hususta mutabık oldukları 
anlaşılıyor: Eski Anayasadaki hüküm değiştiril-
«ıeli ve bir başka esas kabul edilmelidir. Yalnız 
bâzı arkadaşlar başka istikametlerde de konuşa
rak, Komisyonun aksine fikirler ortaya atmış 
bulunuyorlar. Komisyonumuz, bütün bu nokta
ları ve münakaşalarda öne sürülen "fikirle
ri, daha önce nazarı dikkata alarak, or
talama bir sureti bulmayı uygun gör
müş ve böylece tasarıdaki hükümleri huzu
runuza getirmiştir. Bâzı meselelerde oldu
ğu gibi, burada da teferruatın düzenlenmesini 
kanun koyucuya bırakmayı tercih ettik. Biz, hiç 
olmazsa en mühim prensiplerin Anayasada yer 
almasını istedik. Komisyonun en çok vaktini 
alan maddelerden biri de, bu madde olmuştur. 
Vatandaşlık hakkındaki hükümler, özel bir ka
nunu, yani tamamen ihtisas alanına giren konu
ları ilgilendirdiğinden, Komisyon içinde bir 
Devletler Hususi Hukuku Profesörü bulunmasiyle 
de iktifa etmedik. Dışardaki Devletler Hususi 
Hukuk hocalariyle de temas sağlıyarak, onla
rın da damia fikirlerini aldık. Böylece sonu-
da ortalama bir hal suretine varıldı. . 

Şimdi, hükümlerin muhtevasına göz atarsak 
görürüz ki, Türk babadan gelen her çocuk 
Türktür. Bunu müdafaa eden. Türk Hukukçusu 
pek çoktur. Esasen ne Komisyonda ve ne de 
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komisyon dışında, Türk babanın çocuğunun bâ
zı şartlar altında Türk sayılması fikri, lıie kim
se tarafından savunulmadı. Ana babanın eşitli
ği esasını müdafaa edenler de var. Biz, bu esas
lardan birini veya diğerini tercih etmeyi doğru 
bulmadık. Geleeekdeki kanun koyuculara, ihti
yaçlara ve gelişmiye göre hüküm koyabilme im
kânını sağlamak için, yalnız üzerinde bugün
den mutabakata varılan esasları Anayasaya 
koyduk; diğerlerini belli bir çereçeve içinde ka
nuna bıraktık. 

ikincisi, maddenin ilk fıkrasındaki formül, 
gelişigüzel yazılmış bir formül değildir, üze
rinde bir hayli düşünülerek, çeşitli ihtimalleri 
kapsayacak surette kaleme alınmıştır. «Türk 
ananın ve Türk babanın çocuğu Türktür.j» Ev
lilik dışı olan çocuğun anası malûm, fakat ecnebi 
olan babası tanıma veya babalık davasiyle belli 
olmamışsa, onun da Türk sayılması bu suretle 
temin edilmiş oluyor. Bu halde çifte tabiiyet 
tehlikesi yoktur. 

•Gelelim ikinci katagoriye: Çocuk, Türk ana
dan fakat ecnebi babadan olmuştur; babası da 
malûmdur. Bu takdirde ne olacak! Babası ya-

. bancı olsa dahi, Türk anadan doğan bir çocu
ğun, Türk vatandaşlığını kazanmasını, herhangi 
bir yabancıda anyacağımız şartlara bağlanmak 
doğru olamaz. Onu ana - babası yabancı olan bir 
şahısla müsavi telâkki etmedik. Burada hiç ol
mazsa genel bir hüküm koymak yoluna gittik 
ki, buna göre böyle bir çocuk, Türk vatandaşlı
ğını kazanma bakımından farklı muameleye tâbi 
tutulacaktır. Bu özel kanunda belirtilecektir; 
Anayasa, sadece direktif vermekle yetinmekte
dir. Böyle bir şahsın otomatik olarak Türk va
tandaşlığına kabul edilmesine mani yoktur; 
ama bu hususu Anayasada zikretmedik. Bu 
imkânı açık bıraktık. Dışarda bilhasa yakın ve 
Orta - Şark'ta bir hayli Türk ana var. Bunlardan 
olma çocukları, memleketin menfaati, hattâ 
emniyeti icabı, bir kontrola tâbi tutabilmek ba
kımından, iki uyrukluluğun meydana getirebile
ceği bâzı anormal durumları da göz önünde tut
mak gerekir.. Sonra, ilerde de kendini gösterecek 
gelişmelere göre, bâzı özel tedbirler almak ve özel 
hükümler koymak da bahis konusu olabilir. Hat
tâ denilebilir ki, böyle bir çocuk rüşcle vardığı 
zaman dilerse Türk olabilir. Bütün bunlar, 
ihtiyaçlara göre, kanunla düzenlenecektir. 
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Bu arada, bir arkadaşımız da, Türk Devle

tine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes 
Türk'tür hükmünün Anayasadan çıkarılmasını 
istedi. Bu görüş ve teklife de, komisyonunuz 
iştirak edemiyecektir. Bu hüküm, Atatürk'ün 
Türkçülük ve milliyetçilik mefhumunu . izah 
ederken kullandığı formülün tâ kendisidir. Es
ki Anayasanın 88 nci maddesi aynen şöyle di
yor: «Türk ahalisine din ve ırk farkı olmaksı
zın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur.» 

Görülüyor ki, biz hükmü Türkçeleştirerek 
yeni Anayasamıza koymuş bulunuyoruz. Bunu 
çıkarmak, bahis konusu olmamalıdır. 

Nihayet vatandaşlıktan ıskat meselesine ge
liyorum: Iskat sebepleri Anayasada açıkça bil-
dirilsin dendi. Ve muhterem Necip Bilge bir tek
lifte bulundu. Bu, Alman Anayasasının 16 ncı 
maddesine uygun bir tekliftir. 

Vatandaşlıktan ıskat, çok ağır bir müeyyi
de olmakla beraber, bâzı hallerde buna lüzum 
görülebilir. Halbuki teklifteki sebepler çok dar
dır. Kanaatimizce bu yol tehlikelidir. Değişen 
ihtiyaçlara ve yeni yeni kendini gösterecek hal
lere cevap vermek için, düzenlemeyi ileride ya
pılacak kanunlara bırakalım. Fakat bu mesele
nin hallini tamamen kanun koyucunun keyfine 
de bırakamayız. O zaman, bundan önce olduğu 
gibi, beş sene konsolosluğa müracaat etmiyen 
şahıs, vatandaşlıktan ıskat edilebilir. Veya D. 
P. devrinde bir kanun tasarısında yer aldığı 
üzere, Hükümet aleyhine yurt dışında yayında 
bulunan kimsenin bile, vatandaşlıktan ıskatı yo
luna gidilebilir. 

Arkadaşlar, ifrat ve tefritin mahzurlarını 
gozönünde bulundurarak, düşüne taşma, mem
leketin ihtiyacına tekabül eden ortalama bir hal 
suretini huzurunuza getirdik. Kanunun ıskat 
sebebi olarak tesbit ettiği hal öyle bir hal ola
cak ki, böyle bir davranış, vatana bağlılıkla 
bağdaşamıyacak. «Bu tâbir yuvarlak bir tâbir
dir.» Diyenler çıkacaktır. Gayet tabiî yuvarlak 
bir tâbirdir. Yuvarlak olacaktır ki, ileride ihti
yaçlara göre çeşitli halleri kapsayabilsin. Ama 
uluorta her sebep, bu tâbirin şümulü içerisine 
giremez. Meselâ dışarda, vatan için, hürriyet 
için işlenmiş bir fiil, vatandaşlıktan ıskat sebe
bi olamaz. Bu, ortalama bir hal suretidir. îki 
ekstremin büyük tehlikelerini gidermektedir. 
Maddeyi olduğu gibi kabul ederseniz, ueride 
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kanun. koyucunun vereceği şekle göre, ihtiyaca 
uygun bir vatandaşlık kanunu çıkmış olacak
tır. 

KALUDÎ LAS.KAR.tS — Bu memlekette es
kiden beri yerleşmiş ecnebiler var. Ana ve ba
ba ecnebi. Doğan çocuk nedir?... 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Şimdi burada vatandaşlık durumu, va
tandaşlık Kanununda olduğu gibi bütün tefer
ruatı ile düzenlenmiş değildir. Sorduğunuz bu 
sorular, Vatandaşlık Kanununda ayrı ayrı ce
vaplandırıl acaktır. Vatandaşlık Kanununun ön
göreceği şartları burada belirtmek istemedik. 
Asli vatajıckşlık, ya kan yahut da toprak esa
sına dayanır. Biz kan esasını kabul etmiş bulu
nuyoruz. Toprak esasına şu veya bu ölçüde ilti- ' 
fat edebiliriz. Fakat, arkadaşlarımızın sorduğu, 
«vatandaşlığı, kazanma şartının nelerden ibaret 
olacağı» sorusuna, ancak Vatandaşlık Kanunu 
cevap verecektir. 

KALUDÎS LASKARÎS — Türkiye'de kalan 
ana yabancı, baba yabancı. Çocuk 18 .yaşma 
geldiği zaman Türk vatandaşı olabilecek mi? 

KOMİSYON SÖZCÜĞÜ MUAMMER AK-
SOY — Siz eski hükme riayet edilmediğinden 
bahsediyorsunuz. Biz bu hususu gerekçemizde 
belirttik. Bu gibi hükümlerin Anayasaya alın
ması, sonradan Vatandaşlık Kanunu ile Anaya
sanın ihlâl edilmesine sebebiyet verir. Biz, top
rak esasının nasıl düzenleneceğini Anayasaya al
mıyoruz ; bunu Vatandaşlık Kanununa bırakıyo
ruz. Birçok memleketlerde de bu böyledi/*'. 

(Oya, oya sesleri) 

KALUDÎ LASKARÎS — Teşekkür ederim 
efendim. Oya konsun. 

BAŞKAN —- Efendim, önergeleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
52 nci maddenin 1 nci fıkrasında, «Türklü

ğün tarifi» görülmektedir. Halbuki; Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türkiye Devletinin tarifleri 2 
nci maddede yazılmakta, buna rağmen «Türk» 
kelimesi ile kastedilen mânadan, '52 nci madde
ye kadar, Anayasa mahrum, bulunmaktadır. 

«Türk» tarifi ile; «Türk Milleti», «Türkiye 
Devleti», «Millî menfaatler» gibi terimler daha 
kolay anlaşılacağı nazarı itibara alınırsa. Bu 
tarifin, 52 nci maddede değil, Anayasanın baş 
maddelerinde yapılması daha uygun olacaktır. 

ITalen Komisyonda bulunan 2 nci madde içe-
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risinc kolaylıkla alınabilecek bu tarifin 52 nci 
maddeden çıkarılmasını ve bu maddenin 2 nci 
fıkrasının da 1 nci fıkra olarak kabul buyurul-
nıasım arz ve teklif ederim. 

Rauf Gökçen 

Yüksek Başkanlığa 
52 nci maddenin 2 nci fıkrasından 2 nci 

cümlesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Necip Bilge Salih Türkmen. 

Yüksek Başkanlığa 
52 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki (yaban

cı babadan ve Türk anadan olan çocuğun va
tandaşlık durumu kanunla düzenlenir.) cümle
sinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Muhittin Gürün Necmi Akç.asu 

Yüksek Başkanlığa 
52 nci maddenin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde kabulünü arz ve teklif ederim: 
Necip Bilge 

Hiçbir Türk, kendi arzusuyle başka bir Dev
letin vatandaşlığına girme hali dışında, Türk 
vat a ı)daşlı ğında n çıkarılaın az. 

Sayın Başkanlığa 
52 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda 

gösterildiği şekilde düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim : 

Hamza Eroğlu 

Madde 52. — Fıkra 2. - Türk babanın çocu
ğu Türktür. Yabancı babadan ve Türk anadan 
olan çocuğun vatandaşlık durumu kanunla dü
zenlenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü bölüm matkabının «siyasi haklar 

ve ödevler» olarak tadilini arz ve teklif ede
riz. 

Abdullah îpşiroğln îmadettin Elmas 

BAŞKA !Y — Bu son önergeye komisyon iş
tirak ediyor. Bu önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

Şimdi maddenin bâzı kısımlarının çıkarılma
sı hakkındaki önergeleri tekrar okuyoruz. 

(Rauf Gökçenin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Önerge reddedilmiştir. 
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(Necip Bilge ve Salih Türkmen'in önergesi 

okundu.) 
(Muhittin Gürün ve Neemi Akçasu'nım öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu iki 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kabul etmıyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(İlanıza Eroğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmıyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Necip Bilgc'nin 4 ncü fıkraya ait önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

İ K Î N C Î 0 
Açılma saal 

BAŞKAN — K 

KÂTİPLER : Coşkun 

İ K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Kâzım Orbay. 

KÂTİPLER : Coşkun Alev, Oktay Ekşi. 

BAŞKAN *— Oturumu açıyorum, efendim. 
Çok sayın arkadaşlarım, Birleşimin başında 

Başkanlık Divanına Yüksek Kurulunuza arz 
olunmak üzere çalışmalarla ilgili iki önerge ve
rilmiş bulunuyor. Başkanlık Divanı, durumu ve 
bu önergeleri tezekkür ederek hem gece ve hem 
de Cumartesi ve Pazar günleri çalışılmasını tek
lif etmektedir. Yalnız gece çalışmaları hakkın
da sabahki maruzatımda düşüncemizi arz et
miştim. Her gün tâbiri kullanılmakla Cumaıi esi 
ve Pazara da şümullüydü. 

Yalnız bu vesileyle şunu tekrar açıklamak 
isterim : Bizim Başkanlık Divanınca düşünce
mize esas olan şudur : Cumartesi günü saat 
09,30 dan 13 e kadar olan zamanı çalışma saat
leri olarak kabul ediyoruz. Yalnız Pazar günü 
her taraf kapalı olduğu için sayın üyelerin özel 
ihtiyaçları ve çarşı ile olan münasebetleri ba
kımından şimdilik Cumartesi günü 13 e kadar 
çalışmayı uygun gördük. Pazarı şimdilik hesa-
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52 IKİ maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabuİ 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi 
53 ncü maddeyi okuyoruz. 

II. Seçme ve seçilme hakkı 

MADDE 53. — Vatandaşlar, Anayasada gös
terilen şartlara uygun olarak, seçme ve seçilme 
hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ge
nel oy ve açık ayırım esaslarına göre yap:lır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istîyen 
arkadaş vardır. Onun için, bugün saat 14,30 da 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 12,30 

..«,.. 

ba katmıyoruz. Sabahleyin de belirttiğim gibi 
günde en aşağı yirmi maddenin çıkarılmış ol
ması esastır. Eğer çalışmalarımız sırasında gece 
de çalışmamıza rağmen kanunu çıkaramazsak, 
daha uzatıcı tedbirler de almak mümkündür. 
Bunu saygı ile arz ederim. Şimdi 53 ncü mad
deyi okuyoruz : 

II. Seçme ve seçilme hakkı 
MADDE 53. — Vatandaşlar, Anayasada gös

terilen şartlara uygun olarak, seçme ve seçilme 
hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ge
nel oy ve açık ayırım esaslarına göre yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Okyay usul 
hakkında söz istiyor. Buyurun, efendim. 

ABDÜLKADİR OKYAY — Muhterem ar
kadaşlarım, verilen bâzı önergelerde maddele
rin tümünün tadili veya esaslarının değiştiril
mesi istenmektedir. Nazara alınması icabeden 

S49 — 
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kıymetli önergeler oluyor. Birkaçı da, madde
lerde bir iki kelime değişikliği istiyor. Bâzı 
önergeler de, maddenin tayyedilmesi teklif edi
liyor. Yüksek kararlarınızla kabul edilebilecek 
teklifler olabilir. Şunu arz etmek isterim ki, 
eğer maddenin tümü üzerinde değişikliği icab-
ettiren veya esasa mütaallik bir tadili gerekti
ren önergeler varsa bunlar dalha evvel veya sa-

^ ballıleyin verilirse komisyon da bunları incelei' 
ve böylece verilen birçok önergeler zayi olma
mış olur. Aynı zamanda komisyona bunlar hak
kında bir düşünme zamanı, tetkik zamanı ve
rilmiş olur. Bu hususu nazarı dikkatinize arz 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Okyay'm tek
lifleri hakkında bendeniz de birkaç kelime arz 
etmek istiyorum. Eğer önergeler daha evvel 
verilelbilirse çok yerinde olacaktır. Tasarı daha 
evvelden dağıtılmış olduğu için üzerinde çalı
şan sayın üyelerin önergelerini bir gün evvel 
hazırlamış olmaları da mümkündür. Bu takdir
de işbu önergeleri biz diğerleri gübi bastırıp 
bütün üyelere dağıtabiliriz. O halde önergele
rin üzerinde üyeler gerektiği kadar dikkatle 
durmak imkânı hâsıl olur. Bunu yüksek bilgi
lerinize, faydalı olur, diye, arz ediyorum. 

Savın Fazıl Nalbantoelu. 
FAZIL NALBANTOĞLU — Muhterem ar

kadaşlarım, bu maddenin ikinci fıkrasındaki 
«ayırım» tâbiri, evvelce kabul edilen seçimle
rin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hak
kında,' sayım ve döküm olarak geçti. Binaen
aleyh, bu tâbirin de Seçim Kanununda istenen 
şekle uydurulmasını, buna göre düzeltilmesini 
arz ediyorum. Komisyon katılırsa önerge ver-
miyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim, 53 ncü maddede 

vatandaşlar, Anayasada gösterilen şartlara gö
re, seçme hakkına sahiptir. Seçme ehliyetinin 
ve oy kullanmanın şartlarının bu şekilde Ana
yasa'da tesbit edilmesi umumi âmme hukukuna 
aykırı düşmektedir, kanaatindeyim. 

Nitekim, bundan evvel kabul buyurduğunuz 
Seçimlerin temel hükümleri Kanununda, malû-
muâliniz, kimlerin seçmen olduğu, kimlerin seç
men olamıyacağ] ye nihayet kimlerin oy kul-
lanamıyacağı hususları tesbit edilmişti. Bu ara
da, Temel hükümler Kanununda, 1950 Seçim 
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Kanunundan farklı olarak, bu kere, emniyet 
mensuplarına da oy hakkı tanınmıştır. Fakat, 
olabilir ki, bir siyasi iktidar, memleketin şart 
lan bakımından, seçimlerde emniyet sağlamak 
bakımından emniyet mensuplarının oy kullanın a-

! sının doğru olmıyaeağını müşahede edebilir. 
!. Bu şartlar altında, madde bu şekliyle kalırsa, 
i 66 neı maddenin dışında kalan -şahıslar oy kul

lanma durumunda olur. Meselâ memleketin 
yüksek menfaatleri polislerin oy kullanmama
larını gerektirdiği zaman bunlar oy kullanma 
hakkına sahip durumda olacaklardır. 

Filhakika, 66 neı maddede emniyet mensup 
1 arının seçimlerde oy kullanacakları hükmü 
mevcuttur. Şimdi, ilerde müşahhas hâdiseler 
karşısında, seçimlerde emniyet sağlamak bakı
mından, emniyet mensuplarının oy kullanma
maları gerektiği anlaşılırsa, çok zor işliyen bir 
mekanizma olan Anayasanın tadili cihetine git
mek gerekecektir. Bu bakımdan umumi âmme 
hukuku prensiplerine uygun olarak, gerek 
Millet Meclisinde, gerekse Cumhuriyet Mecli
sinde yalnız seçmen yeterliğinin 18 yaş olarak 
tesbit edilmesi ve diğer hususların tanziminin 
doğrudan doğruya alelade Seçim kanunlarına 

, bırakılmasında zaruret bulunduğuna şahsan ben-
I deniz kaniim. 
i İkincisi; gerek 53 ncü maddenin matlabm-

dan, gerekse 4 ncü bölüm başlığından, bu mad
dece seçimle ilgili sübjektif bir hakkın veya 
hakların düzenlenmesi gerektiği anlaşılmakta
dır. Halbuki 53 ncü maddenin 2 nci fıkrasında 
öyle birtakım ibareler yer almıştır ki; bunların 
seçme ve seçilme hakkı ile doğrudan doğruya 
bir ilgisi yoktur. Meselâ bu fıkrada «açık ayı-

, rım esası» derpiş edilmiştir. 

Sonra, yine ikinci fıkrada, seçimlerin tek 
I dereceli olacağı husus da derpiş edilmiştir. Ola

bilir ki, bir arkadaşımız Cumhuriyet Meclisi 
seçimlerinin iki dereceli olması hususunda mü
talâa sahibi olabilir, ona bu mütalâasını serd 
etmek imkânı, ya Cumhuriyet Meclisi ile ilgili 
Anayasa maddelerinde, veya daha iyisi, Cum
huriyet Meclisi seçimi kanunu tasarısında veril
melidir. Bu bakımdan 53 ncü maddenin basit 
olarak ve âmme hukuku esaslarına uygun su
rette tedvinini teklif ediyorum. Bu suretle 66 
ve 10 nci maddelerin tasarıdan çıkarılması da 
mümkün olacaktır. Böylece müzakereler de da
ha kısalabilecektir. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Söz ko

misyonundur, efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK 

SOY — Arkadaşların görüşlerine şu bakımdan 
katılmıyoruz. Biz siyasi hakları, arka arkaya 
bu maddelerde zikrettik. En mühim siyasi hak
ları, bu grup içerisinde topladık. «Seçme ve se
çilme hakkı» nııı da, burada belirtilmesi lâzım
dır. Eğer arkadaşlar, teferruat hükümler bu
lunduğunu iddia ediyorlarsa, ilgili maddeler gö
rüşülürken orada münakaşa konusu ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu'nun teklifi 
ne iltihak ediyor musunuz? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu tâbire iltihak ediyoruz. Daha önce 
kabul edilmiş olan Seçim Kanununda benim
senmiş tâbirin, burada da kullanılmasına ta
raftarız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alp Kuran. 
ALP KURAN — Muhterem arkadaşlar? tek

rar kısaca huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

Bu madde olduğu gibi kalbul edildiği tak
dirde, seçmen yaşının 66 ncı maddede en ufak 
teferruatına kadar tanzim edilmesi gjbi bir em
rivaki karşısında kalacağız. Bu takdirde, müs
takbel iktidarlar, memleketin yüksek menfaa
ti bakımından, seçim emniyetini sağlamak ba
kımından meselâ, emniyet mensuplarının oy 
vermemesi gerektiğini, tatbikatta müşahede eder
lerse, bu Anayasa maddesi karşısında, emniyet 
mensuplarının oy kullanmalarını kolaylıkla ger-
çekleştiremiyec eklerdir. Halbuki bugün emni
yet mensuplarına tanınan oy hakkının kullanıl
ması, memleketin yüksek menfaatleri ve seçim 
emniyeti bakımından mahzurlu görüldüğü za
man, müstakbel iktidarlar Seçim Kanununda 
yapacakları bir tadilâtla, bunu gerçekleştirabil-
melidirler. 

ıBu bakımdan şimdiden bunun tedbirini dü
şünüp, bu maddede «18 yaşını bitiren her va
tandaş gerek Meclis seçimlerinde gerekse' Cum
huriyet Meclisi 'seçimlerinde seçmendir» kaydı
nın konulması ve bununla kifayet edilmesi da
ha doğru olacaktır. Seçmen yeterliğinin tefer
ruatı elbet hususi seçim kanunlariyle düzen
lenmelidir. Ancak, seçme yeterliğinin şartları 
anayasalarda derpiş edilmemek lâzımgelir. Bü
tün dünya anayasalarında bu böyledir. 1924 
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Anayasasının 30 ncu maddesinde de bu şekil
de idi ve sadece 2ı2 yaşını bitiren her Türk seç
mendir, deniyordu. Ve buna rağmen, seçmen 
dmıyanlarla seçmen yeterliğine saıhiîbolduikları 
halde oy kullanmıyacak olanlar Seçim Kanu
nunda gösterilmişti. Hulâsa anayasalarda oy 
kullanma şartları tanzim edilmiş olması, kasıtlı
ların veya emniyet mensuplarının veya diğer 
şahısların oy kullanma şartlarının Seçim Kanu
nunda tanzim edilmesine enıgel değildir. Bi
naenaleyh, 53 ncü maddede seçme yeterliğine ve 
oy kullanma hakkına sahübolmıyanlar teker teker 
gösterilmediği ve genel bir hüküm sevk edildiğ. 
takdirde, hem 66 ncı ve 70 noi maddelerin ta
sarıdan . çıkarılması, hem icabında memleketin 
yüksek menfaatleri gerektirdiği takdirde emniyet 
mensuplarına ileride yine oy kullanma yasağı
nın konulması ve hem de maddelerin müzakere
sinde zaman tasarrufu mümkün olacaktır efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
53 ncü. maddenin aşağıdaki şekilde değiştirdl-

mesini arz ve teklif ederim. . . 

«Madde 53. -— 18 yaşını bitiren her vatan- ' 
daş, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi seçim-
lerinde,seçmendir. 

Vatandaşlar, Anayasada gösterilen şartlara 
uygun olarak, seçme hakkına sahiptir.» 

Alp Kuran 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. öneılge 
kabul edilmemiştir. 

Maddenin (ayırım) yerine, (döküm- ve sa
yım) olarak yazılmış şeklini oya sunuyorum : 
Kalbul edenler.. Etmiyenler.. Madde kaibul edil
miştir. 

I II . Siyasi partilerle ilgili 'büklümler 
a) Parti kurma hakkı ve partilerin siyasi 

hayattaki yeri 
MADDE 54. — Vatandaşlar, siyasi parti 

kurma ve usulüne göre partilere girme ve çıkma 
hakkına sahiptir. 

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur 
ve serbestçe faaliyette bulunurlar", 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muha
lefette olsunlar, demokratik siyasi - hayatın vaz

geçilmez unsurlarıdır. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, konuşma -

İarı. kısaltmak için bir şey daha arz etmeme 
müsaade buyurunu?;. 

Anayasa, dalıa evvel dağıtılmış olduğu için 
değişiklik olmıyan maddelerin okutulmasına lü
zum olmıyacağmdan doğrudan doğruya söz 
alanlara söz vermeyi düşünüyorum. 

Sayın Kasım Gül ek. 
KASIM GÜLEK — Sayın arkadaşlarım, bu 

madde ile siyasi hayatımızda önemli bir yenilik 
meydana gelmektedir. Bundan, sonra siyasi parti
ler; ister iktidarda ister muihaleftte olsun, de
mokratik siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsur
ları sayılmaktadır. Bu, çok yerinde bir yenilik
tir. Partilere hakikaten bir mevki sağlamakta 
olan bu madde vesilesiyle partilerin demokratik 
•bayatımızda oynıyaeağı mühim ııolü belirtmek 
yerindedir arkadaşlar. 

Buraya tur ilâve yapılmasının faydalı olacağı
na kaaniim. Mecliste ana mu'halefet partisine hu
susi vazifeler düşer. Ana muhalefet partisine bir 
siyasi mevki sağlamak için de ana mu'halefet par
tisi liderini Mecliste hususi bir mevki sahibi in
san olarak tanımak lâzım. Bilhassa demokratik 
hayatın ilk geliştiği yer olan ve demokrasinin 
anavatanı sayılan İngiltere'de olduğu gibi bizde 
de, muhalefet partisi liderine bu vazifesi süresin
ce aylık 'bağlanması gerektiğine inanıyorum. Bu 
sembolik bir şey olabilir. Ama ana muhalefet 
partisi liderinin mevkiinin tanınması lâzımdır. 
^Demokratik. hayatın yeni kahul ettiğimiz esasla
rıma uyduğumuzu belirtmek bakımından bu mev
kiin ana muhalefet partisi liderine sağlanması
nın yerinde olacağına inanıyorum. Bu konuda 
hir önerge takdim ediyorum. Kabulünü saygıla
rımla rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Necip Bilge. 

NECÎP BİLGE — Sayın Kasım Gülek'in fi
kirlerine ben de katılıyorum. Bu hususta, birkaç 
arkadaşımızla bir takrir hazırlamayı düşündük. 
Yalnız bu meselenin burada ele almamıyacağmı, 
yerinin milletvekillerinin ödeneğinden bahseden 
81 nci madde olduğunu.düşünmekteyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri okutuyo
ruz!. # 
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j Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

54 ııcü maddeye şu fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim.: 

Ana muhalefet partisi liderine vazifesi süre
since aylık bağlanır. Bu konu kanunla düzenle
nir. 

Kasım. Gülek 

Yüksek Başkanlığa 
5-1 neü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederiz : 
«Millet Meclisinde en çok üye ile temsil edil

miş olan muhalefet partisinin liderine bir öde-
I nek bağlanır.» 

Bekir Sıtkı Saykal Fethi Çelikbaş 
I Fehmi Yavuz Necip Bilge 

Reşat Tardu M. Rauf İnan 
Turhan Feyzioğlu A. Hikmet Onat 

Galip Kenan Zaimoğlu 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen 
dimi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
I SOY — Bunun bilhassa nispî seçimi esas kabul 

eden bir memlekette mümkün olauııyacağı kana-
I atine vardık. İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeleri yüksek oylarmza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Maddeyi aynen yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 54 neü 
madde kalbul edilmiştir. 

Vakitten tasarruf olur diye maddeleri okut-
mamayı düşünmüştüm. Çok esfii bir memur olan 
Kanunlar Şubesi Müdürü arkadaşım «Okunması 

"tutanağa geçmesi için lâzımdır.» dediler. Onun 
için okutuyorum. 

b) Partilerin uyacakları esaslar 
MADDE 55. — Siyasi partilerin tüzükleri, 

programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürri
yetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuri
yet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorunda
dır. Bunlara, uymıyan partiler temelli kapatılır. 

Siyasi partiler, gelir kaynakları ve giderleri 
hakkında Anayasa Mahkemesine hesap verirler. 

Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anaya
sa Mahkemesine ne suretle hesap verecekleri -ve 
bu Mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapıla
cağı, demokrasi esaslarına uygun olarak kanun-

I la •düzenlenir. 

/ 
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Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki dâva

lara Anayasa Mahkemesinde bakılır vo kapatma 
kararı ancak bıı Mahkemece verilir. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL — Tasarının bütünü üzerin

de konuşurken arz ettim : Burada, siyasi parti
lerin gelir kaynakları hakkında Anayasa Mahke
mesine hesap verecekleri kaydediliyor. 

Bendenize güre, Anayasa Mahkemesine bu gi
bi işlerin verilmesi doğru değildir. Diğer mah
kemelere de pekâlâ hu iş verilebilir. Anayasa 
Mahkemesi, Meclislerin çıkardığı kanunların Ana
yasaya uygun olup olmadığını ince!ivecek. Siya
si partilerin gelirlerinin, giderlerinin hesaplan
ması,. kontrolü, Anayasa Mahkemesini çok fazla 
işgal eder. Bu sebeple doğru değildir, kanaatinde-
y i m. 

BAŞKAN •— 55 nci maddeyi reye arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
in iştir. 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 
a) Hizmete girme 

MADDE 56. — Her Türk, kamu hizmetlerine 
girme hakkına sahiptir. 

Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği nite
liklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. 

BAŞKAN — Sayın Sait Naci Ergin. 
SAİT NACİ ERGİN — Efendim, küçük bir 

meseleyi arz etmek istiyorum. 
(Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği ni

teliklerden başka tercih bulunamaz.) diyorlar. 
Halbuki tatbikatta - ki diğer memleketlerde de 
höyledir - silah altına alınan bir kimse, asker
lik görevi bittikten sonra, terei'han memuriyete 
tekrar tâyin edilir. Devlet bakımından da buna 
zaruret vardır. Çünkü, bunlar tecrübe sahibi
dirler. Bu itibarla, bu hususta dışarda, açıkta 
kalanlar varsa, ilgili memuriyetlere başkaları
nın alınmamasını gerektiren hükümlerimiz var
dır. Bu bakımdan diğer memleketlerde de hnıb 
malûllerine ve saireye tanınmış haklar vardır. 
Bunun için şu takriri veriyorum : 

«Hizmete alınmada uygulanacak esaslar ka
nunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Buradaki kasdımız, cinsiyet, ırk, fikir 
gibi hizmetle hiçbir ilgisi olmıyan ayırımların 
gözetilemiyeceğidir. Diğer hususlar objektif-
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tir, hizmetle ilgili hımışlardır. Binaenaleyh, 
ıbıınların nazarı itibara alınmasına mâni teşkil 
etmez. • 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
56 neı maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve rica ederim; 
«Hizmete alınmada uygulanacak esaslar ka

nunla düzenleni r.» 
Sait Naci Ergin 

BAŞKAN —• Önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kaibul edilmiştir. 

b) Mal bildirimi 
MADDE 57. — Kamu hizmetine girenlerin 

mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzen
lenir. 

BAŞKAN — Söz istiyeu yok, maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

V. Millî savunma hak ve ödevi 
MADDE 58. — Yurt savunmasına katılma, 

'her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödev kanunla. 
düzenlenir. 

.BAŞKAN — Buyurun, Ethem Boransü, 
ETEM BORANSÜ — Muhterem arkadaş

lar, Anayasa tasarısının 58 nci maddesinin ge
rekçesinde şöyle deniliyor : «Vatandaşın en 
hasta gelen ödevlerinden biri olan askerlik yü
kümünün, hemen bütün Anayasalarda olduğu 
gibi, tasarıda da belirtilmesi lüzumu izahtan 
varestedir.» 

(Yurt savunması) genel bir tâbirdir. Savun
ma ile ilgili birçok hizmetler vardır. Bu bakım
dan, maddeye bir açıklık vermek ve hususi ka
nunlarına mesnet olacak Anayasa hükümlerin
de şüpheyi ortadan kaldırmak, askerlik hük
münün şeklini tam olarak, yani Türkiye'de as
kerliğin diğer bâzı devletlerde olduğu gibi üc
retli ve gönüllü sistemiyle değil, mecburi oldu
ğunu belirtmek lâzımdır. Asker olan bir mil
letin anayasasında bu hükmün açık olarak ifa
desi gayet tabiîdir. 

Diğer bâzı anayasalarda da askerlik yükü
mü sarih olarak belirtilmiştir. 

Bunun için bir takrir veriyorum. Kabulünü 
rica ederim. 
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BAŞKAN — Başka söz ist'iyen yok. Söz ko

misyonundur. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Muhterem arkadaşlar, mesele bir tabir 
tesbitinden ibaret: «Mükellefiyet»' mi densin, 
«vazife» mi densin. Biz, askerliği bir vazife te
lâkki eden, hat tâ hak diye tanıyan bir milletiz. 
Diğer modern anayasalarda da örnekler göre
rek, '«vazife»' tâbirini kullanmayı daha uygun 
ve daha sempatik 'bulduk. Mesele bundan iba
rettir; mahiyet itibariyle değişen bir şey yok
tur. 

Müsaade ederseniz, ben de bir tâbir mesele
sine dokunacağım: 

58 riei maddenin başında «yurt savunması»' 
diye (bir tâbir vardır. Başka maddede «vatan» 
•kelimesi. kullanıldı. Tâbirlerde birliğin sağlan
ması lâzımdır. Kafbul ederseniz, burada da «va
tan» diyelim. Eğer «yurt»' 'kelimesi tercih edi
lecekse, Anayasanın ikinci müzakeresinde diğer 
maddedeki kelimeyi de yurt olarak düzeltiriz. 

HİKMET KÜMBETLİOĞLU — Türk ka
dınları da yurt savunmasına 'tâbi mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bunun cevabını kanun verecektir. 

BAŞKAN —' önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Kanunu tasarısının (58) nci mad

desinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederiz. ' 

Madde 58. — Yurt savunması ve bununla il
gili hizmetlere katılma, her Türk'ün -hakkı ve 
ödevidir. Askerlik hizmeti kanunların tes'bit 
ettiği hudut ve şekiller dâhilinde mecburidir. 

Etem Boransü Yusuf Âdil Egeli 
Hüseyin Ataman Halim önalp 

Galip Kenan Zaimoğlu M. .1. Kızıloğlu 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
58 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederiz. 
Hüseyin Ataman Halim önalp 

Madde 58. — Yurt savunmasına katılma her 
Türk için millî ve mukaddes 'bir ödevdir. Asker
lik hizmeti kanunla tesbit edilen hudut ve şe
killer dâhilinde meciburidir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunulmak üzere öner
geleri tekrar dkutuyorum. 

(Etem Boransü ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Hüseyin Ataman ve Halim önalp 'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —: Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

58 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 58 nci madde kabul edil
miştir. Kelime (yurt) -olarak 'kalmıştır. 

VI. Vergi ödevi 
MADDE 59 — Herkes, kamu giderlerini kar

şılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemek
le yükümlüdür. 

Vergiler ancak kanunla konulur. 

BAŞKAN — Bedî Feyzioğlu. 
BEDÎ FEYZİOĞLU — Madde ile ilgili iki 

ufak terminoloji tadili, (bir de esasa mütaallik 
tekliflerimi arz etmiş bulunuyorum. 

Terminoloji teklifim, malî güç yerine öde
me gücü tâbirinin kullanılması yolundadır. Bu 
tâbir, verginin esas itibariyle gelirden, irattan 
alınacağını servetin vergi mevzuu olarak esas 
itibariyle düşünülmediğini ifade etmekte ve 
malî literatürde yerleşmiş bulunmaktadır. 

İkincisi, (vergi ödemekle yükümlü) yerine 
(vergilendirme) tâbiri' de yine malî literatür
de yerleşmiş bir tâbirdir. 

Üçüncü bir nokta; madde yalnız vergiler
den bahsediyor. Halbuki vergilerden başka, ma
lî mükellefiyetler arasında harçlar, resimler ve 
şerefiyeler de vardır. Hattâ son zamanlarda 
bunların dışında mali mükellefiyetler ihdas 
edilmekte ve bunun için de «her çeşit malî mü
kellefiyet kanunla konur» tarzında bir ilâve
nin muvafık olacağı mütalâasmdayım. Nihayet 
asıl 3 ncü maddede ndksan bulunan bir husu
sa işaret etmek İstiyeceğim ki 'bu da vergi ka
nunlarının makable teşmil edilmiyeceği esası
dır. Yüksek malûmlarıdır ki, vergi 'kanunları 
ceza kanunlarına büyük müşabehet arz eder. 
Ceza 'kanununda olduğu gibi hiçbir kimsenin, 
vergi olayının doğduğu tarihte yürürlükte ol-
mıyan bir kanuna istinaden vergilendirmemesi 
icaibeder. Bunu Yüksek Heyetiniz '33 ncü mad
dede, ceza için sarahaten kabul etmiş bulun
maktadır. Bu cihetin vergi kanunları için de 
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kabulü, tatbikata ışık tutacak.olan Anayasanın ; 
bir boşluğunu doldurmuş olacaktır. Bunun için 
yalnız iki tarz düşünülebilir: 'Birisi, kısaca ver
gi kanunlarının makable teşmil"***edilmiyeceği 
ibaresinin konmasıdır. Diğeri de 33 ncü mad
dedeki ceza kanunlarına konulan hükme müte
nazır alarak şöyle bir 'hüküm ilâve edilebilir: 
«Kimse vergi borcunu doğruran olayın vu
kuundan Önce yürürlükte Ibulunmıyan kanun
lara göre vergiiendirilemez.» 

Bu hususları ihtiva eden, birisi şahsan daha 
evvel takdim etmiş olduğum, diğeri de arka
daşlarla birlikte grup olarak takdim 'ettiğimiz 
bir' tadil önergesi vardır. Yüksek tasdiklerinize 
iktiran ederse bu madde daha mütekâmil hale 
gelmiş olu i4; 

Bir de maddenin yeri 'hakkında daha önce 
arz etmiş 'olduğum bir husus vardı. IBu bölü
mün görüşülmesine başlanırken bir arkadaşı
mız 'da ifade etti, vergi ödevi siyasi bir ödev te
lâkki edilebilirse de umumiyetle malîdir. Ana
yasanın 3 ncü bölümünün (D) paragrafında ik
tisadi ve malî hükümler yer almıştır, iktisadi 
ve malî hükümler, adliye ve icra gücü arasın
da zikredilmiştir. Tetkik edildiği takdirde gö
rülecektir : Burada icra kuvvetini ilgilendiren 
bir hüküm vardır. Yergi mevzuu içinde olan 
malî ve iktisadi hükümlerin bir bölüm haline 
getirmek, sistematiği daha sarih hale getirir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Bendeniz de aynı şekilde 

59 ncu maddenin yerinde bulunmadığına kaani-
im. Bedî Feyzioğlu arkadaşımızla ayrıldığımız 
bir nokta vardır. Kanaatimce madde daha zi
yade iktisadi paragrafa konabilir. Maddenin 
ifade tarzı, bu görüşe uygundur. Bundan evvel
ki maddeler (Her Türk'e alt) şeklinde idi, bu
rada ifade, hakkın şaihıslara aidolduğunu gös
termektedir. Bundan evvelki bölümlerde (her
kes) tâbiri olduğu gibi geçmekte burada da 
«kimse» tâbiri bulunmaktadır. Yerinin siyasi 
değil, iktisadi ve sosyal haklar ve ödevler bö
lümü olacağı düşüncesindeyim. Bunun için de 
bir takrir veriyorum. 

Diğer taraftan malî güç tâbirinde hakikaten^ 
iltibas olabilir, vergi ödeme gücü maihiyetinde 
olarak da kullanabilir ama, maksadın bu oldu
ğu hususunu sözcünün ifade etmesi lâzımgelir, 
kanaatindeyim, 
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FERİD MELEN — Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz bâzı prensip mevzularına taallûk eden 
hususlarda encümenle mutabık kalmayı temin 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bir defa 
verginin, Ödevler arasında zikredilmiş olması 
hakikaten maddenin kısır olarak geçmesini za
ruri kılmaktadır. Bu metin herkese mükellefi
yet yüklemektedir. Halbuki sosyal devlet, sos
yal adalet ilkelerine dayanan bir devlette her
kesin vergi vermesi. icaibetmiyeıbilir. Yergi an
cak, iktidar nispetinde Devlet masraflarına iş
tirak demektir, öyle vatandaş vardır ki, bir 
kuruş vergi vermeye takati olmaz. Bu durumda 
herkes vergi vermekle mükelleftir, prensibini 
istisnasız olarak vaz'etmek hatalı olabilir. Bu 
seibeple encümen bu hususu aydınlatsın. Bu söz
den ne kasdetmektedirler? 

Bu hüküm aynı zamanda vergide umumiyet 
kaidesini koymuştur ve yerindedir. Bedî Feyzi
oğlu arkadaşım gibi (malî gücü nispetinde) 
ibaresine bu vesile ile ben de temas etmek isti
yorum. Malî güçten, denince nakit veya nakdî 
temsil eden kıymetlere saıhibolma anlaşılmakta
dır. Malî güç yerine (ödeme gücü) ibaresi kul
lanıldığı takdirde daha isabetli olur. 

Burada şu noktayı da öğrenmek istiyorum : 
Encümen bu maddede vergi adalet prensibini 
de getirmiştir. Bu, hepimizin iştirak ettiğimiz 
bir prensiptir. Ancak, bu Anayasanın ilk mad
delerinde sosyal adalet prensibine bağlandığı
mıza göre verginin, sosyal adaletin temini için 
vasıta olarak kullanılması da düşünülebilir. Fa
kat bu metin buna mânidir. Yerginin sosyal 
adaletin temini için vasıta olarak kullanılama
yacağı burada açıkça hükme bağlanmaktadır. 
Bu nokta da tavzih edilirse iyi olacaktır. 

CEMAL REŞİT EYÜBÖĞLU — Zannediyo
rum İtalyan Anayasasının 53 ncü maddesi; 
(Herkes vergi ödeme gücü nispetinde kamu 
hizmetine katılır) şeklindedir, bu madde ora
dan alınmıştır. 

Komisyon, Anayasanın umumi hükümleri 
esprisi içinde müterakki kelimesini, (sosyal 
adalet prensibi) olarak ele almıştır. Anayasa
nın vergilerde müterakkiyet usulünü kabul et
memesi tasavvur edilemez. Bu bakımdan tav
zihine lüzum vardır. 

Makable şâmil mevzuuna gelince; kendi kısa 
hayatımız içinde daihi, kendi Devlet faaliyetle
rimizde makable şâmil vergilerin ihdas edildi-
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ğiııi görmüşüzdür. Yalnız Türkiye'ye munihasır 
değil, diğer medeni memleketlerde de sık sık 
vâki olan bir hâdisedir. Bu itibarla Bedî Fey-
zioğlu arkadaşımızın, makaible şâmil vergi ih
dasını önleyici bir hükmün kanuna, maddeye 
konması teklifim yerinde görmem. 

Sonra yine bir nokta üzerinde komisyonun 
noktai nazarını rica edeceğim : Bu metinden 
ben, Anayasanın ikinci maddesindeki ilkeleri 
maıhfuz addedilmiş olarak kabul ediyorum. 
'Çünkü, biraz evvel arkadaşlarımızın temas et
tikleri gibi, sosyal adalet bakımından iktisadi 
salhalara Devletin müdahalesi Birinci ve bilhas
sa îkinci Dünya Haıibinden sonra çok daha in
kişaf etmek suretiyle, vergilerin başlıca gaye
leri arasına girmiştir. 59 ncu madde ile kamu 
giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle 
yükümlüdür, ifadesinde asgari. geçim muafi
yetleri, himaye edilmesi icaibedecek faaliyet 
kolları bunlardır. Daha indirimli, daha alçak 
nispette vergileri bunlara tatbik etmek suretiy
le vergiyi nötr durumdan kurtarıp aktif vazi
fesine vermek mümkün olalbilir, şeklinde anla
maktayım. Bu itibarla şayet komisyon izahat 
verecekse bu noktalarda kendileri ije ayrılığı
mız yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok Söz 
Komisyonundur. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
AMMER AKSOY — Muhterem arkadaşlarım, 
suallere kısaca fakat teker teker cevap verme
ye çalışacağım : 

1. Maddenin yeri burası değildir. Bu bir 
takdir meselesidir. Kanaatimize göre yeri bura
sıdır. Çünkü, bu hüküm vatandaşın temel hak 
ve vazifeleri ile ilgilidir. Nitekim, eski Anaya
sanın vergilerle ilgili 84 noü ve 85 nci madde
leri de, «Türklerin hukuku âmmesi» faslında 
yer almaktadır. Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
sarısının 21 nci ve îstanlbul Anayasa Komisyo
nu tasarısının 58 nci maddelerinde de, yine bu 
'bölüme konulmuştur. Sistem bakımından mü
kemmel bir anayasa olan italyan Anayasasında 
da, bu yolda hareket edilmiştir. Esasen çok cep
heli olan bâzı hükümlerin, tıpatıp yerini bul
mak mümkün değildir. Mesele tercih ve tak
dire kalmaktadır. 

Biz, «vergi yükümü» esasını, en uygun yere. 
koyduğumuza kaaniiz. 
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2. — x\ialî güc meselesi: 
Hem «malî güc» hem de «ödeme gücü» tâ

biri, .gerek ilimde, gerek anayasalarda yer al
maktadır. «Malî güe>> demeyi daha uygun 
bulmaktayım. Zira bu, daha geniş bir tâbirdir. 
Bir şahıs 'bütün parasını gayrimenkule yatı
rır ve parasız kalırsa, ödeme gücünün pek az 
olduğunu iddia edebilir. Amma, malî gücü 
yüksektir. Sinesinde birçok maliyecinin bulun
duğu-Siyasal Bilgiler Fakültesinin hazırladığı 
Anayasa tasarısının 21 nci maddesinde de «ma
li güç.î> tâbiri kullanılmıştır. Biz de bunu ter
cih ediyoruz. 

o. — Makable şâmil olma konusu : 
Malî hukukumuzun bütün hükümlerini 

Anayasaya koymıya imkân yoktur. Gelecek 
Meclisler,1 vergi ile ilgili hükümleri, hukuk dev
leti esaslarına uygun surette düzenliyeeekler-
dir. Genel olarak, kanunlar makable şâmil değil
lerdir. Hukuk devleti anlayışı ve müktesep hak- * 
1;T mefhumu, bunu gerektirmektedir. Fakat ver
gi hukukunun gerektirdiği bâzı Özellikler 
vardı iv 

I>ıı sebeple «geçmişe şâmil olmama esasını, 
vergi için Anayasada ilân etmek tehlikeli ola
bilir» nıülâhazasiyle, bu esasın kabulü veya 
reddi, ileriye kanunlara bırakılmıştır. 

4. — «Herkes» kelimesi tehlikelidir, dendi. 
Eski Anayasamızda «halkın» denilmiştir. 

Bu da, herkes nam asına gelir. Maddemizde 
malî güçlen .bahsedildiğine göre, bâzı .şahısla
rın bu bakımdan mükellefiyet dışı tutulabil
mesi pek tabiîdir. Binaenaleyh, «herkes» tâbi
rinden endişe etme'k için bir sebep yoktur. 

5. — «Sosyal adalet icabı, müterakkiye!" ara
nır mı?» diye soruluyor. Gayet tabiî. Fakat 
biz, fazla teferruata girmemeyi doğru bulduk. 
Bu mütera.kkıyet meselesini komisyonda mü
nakaşa, ettik. Öyle vergiler vardır ki, . müte-
rakkilik usulünü tatbik edemezsiniz. Meselâ 
istihlâk vergilerinde... Bu prensibin nerede 
tatbiki mümkün ise, orada kanunla tatbik edi
leceğini şüphesiz sayıyoruz. Zira sosyal adalet 
bunu. gerektirir. 

Bu suretle, bütün sualleri cevaplandırdığı
mı sanıyorum. 

NECİP BİLGE —• Mükellefiyete yaba nen 
lar dahil m'idir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK
SOY — Herkes tâbiri umumidir. Nitekim bir 
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e ok kanunlarımızda da geçer. Yabancıların da 
bu mükellefiyete tabi olması tabiîdir. Mamafih 
özellikler gözönünde tutularak, gereken alan
larda Anayasanın 13 neü maddesine göre özel 
hükümler sevkedilebilir. 

NECİP BİLGE — Böyle olduğuna göre, 
sosyal, iktisadî haklar, temel haklar olduğu-
naw göre, oraya girmesi münasip olmaz mı? 
" KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Fakat vergi yükümü daha ziyade 
siyasi bir mahiyet taşımaktadır. Nitekim İtal
yan Anayasasında da, iktisadi münasebetler 
bölümüne değil, siyasi münasebetler bölümü
ne konulmuştur., 

BAŞKAN — Sayın Bedî Feyzioğlu. 
BEDÎ FEYZİOĞLU — Efendim; sayın ko

misyonun bütün vergi kaideleri bu hükme 
ithal etmenin imkânsızlığı hususundaki görü
şünü takdir ediyoruz. Yalnız makable teşmil 
edilmemek esası diğer esaslardan daha çok 
ehemmiyetlidir. Bu bakımdan sadece bunun 
zikrini arz ve teklif etmiş bulunuyorum. Bâ
zı arkadaşlarımızın söyledikleri, müterakkili-
ğe veya sosyal adalete daha uygun olacaktır. 
Bu bakımdan da komisyona iltihak ediyorum. 

Diğer bir nokta eski Anayasada mevcut 
hükme nazaran bu hüküm hakikaten vergide 
umumiyet kaidesini daha sarahaten belirtiyor. 
Ödeme gücüne göre vergilendirilmesi demek
tir, en az geçim indiriminden sonra vergiye 
tabi olma imkânı Lmlunan kimsenin vergi
lendirileceğini ifade eder. Bu bakımdan ko
misyon ile beraberim. Yalnız bir noktaya ce
vap vermediler. «Vergi ödemekle yükümlü» 
şeklinde üç kelimelik ibare yerine «vergilendi
rilmiş» tabirini muvafık bulmazlar mı? 

Tekrar ehemmiyetle dikkatinize arzetmek 
isterim ki vergilendirme makable teşmil edi-
lemiyecek.. Vergi olayının vuku bulduğu za
manda yürürlükte olmıyan bir kanunla vergi
lendirme yapılamaz. Bunun bâzı misalleri, 
nadiren de olsa görülmüştür. Malı hukuku
muzda bu gibi metinleri kabul etmemek lâ
zımdır. Bizim yeni sistemimizde de yer verme
mek icabedeu bir husustur. 

BAŞKAN —• Önergeler vardır okutuyorum. 

Yüksek Başka.J <ğa 
59 ncu maddenin sosyal ve iktisadi hak

lar ve ödevler bölümüne konmak' üzere 4 neü 
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| bölümden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Necip Bilge Kemal Türkoğlıı 

Yüksek Başkanlığa 
Yergi ödevi ile ilgili maddenin «iktisadi ve 

malî hükümleri* paragrafına naklini ve mad
de metninin aşağıdaki şekilde tesbitini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 59. — Herkes, kamu giderlerini kar
şılamak üzere, ödeme gücüne göre vergilendi
rilir. 

Vergiler ve bilcümle malî mülkiyetler an
cak kanunla konulur. Kimse, vergi borcunu 
doğrudan doğruya olayın vukuundan önce 
yürürlükte bulamayan kanunlara göre vergi
lendiril emez. 

Bedî Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
59 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 59. — Herkes kamu giderlerini karşı
lamak üzere, ödeme gücüne göre vergilendirilir. 

Vergiler ve her çeşit malî mükellefiyetler an
cak kanunla konulur. 

Vergi kanunları makable teşmil edilemez. 
Bedî Feyzioğlu • Muhittin Gürün 

i İhsan öğat t. Selçuk Çakıroğlu 
Etheni'Serini Bedri Karafakılıoğlu 

Suphi Doğukan Feridun Üstün 

Yüksek Başkanlığa 
59 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

ar/ ve teklif ederiz. 
Rıza Isıtan Mehmet Hazer 

Fıkra : Makable şâmil vergi kanunu çıkarıla
maz. 

Yüksek Başkanlığa 
59 ncu maddeye; 
«Vergiler makable teşmil edilemez» hususunun 

| eklenmesini arz ve teklif ederim. 
; Feyyaz Koksal Dündar Soyer 

BAŞKAN — Takrirleri teker teker okutup 
I oyunuza sunacağım. Evvelâ maddenin buradan 

kaldırılması hakkındaki önergeyi okuyorum. 
I (Necip Bilge ve Kemal Türkoğiuu'nun öner-
i gesi tekrar okundu.) 

j BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. Ka-
j bul edenler... Etıniyenler... Kabul edilmemiştir, 
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(Bedî Feyzioğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiş
tir. 

Diğer önergelerin de birçoğunda daha evveli
ne teşmil meselesi buı suretle halledilmiş oluyor. 
Komisyon filhal kabul ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ — MUAMMER AK-
SOY — Arz ettiğimiz sebeplerle kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — O halde önergeleri Genel Kuru
ca nazarı dikkate almış olarak komisyona veriyo
ruz, efendim. 

VII. Dilekçe hakkı 
MADDE 60. — Vatandaşlar, kendileriyle ve

ya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, 
tek başına veya topluca, yetkili makamlara ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile baş
vurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, di
lekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Karamüftüoğlu. 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, bu 

maddenin son fıkrasında neticenin dilekçe sahip • 
lerine bildirileceğinden bahsedilmektedir. Bu ne 
zaman bildirilir?. Bir sene sonra mı, altı ay son
ra mı, ne zaman bildirileceğini Allah bilir. Geç
miş iktidar devrinde ben öyle vatandaş bilirim 
ki, iki yüz liralık dilekçe yazmıştır ve hiçbir ce
vap alamamıştır. Tarlası elinden alman vatan
daş Reisicumhura, her tarafa yaptığı müracaat
lara aylar hattâ yıllar geçtiği halde cevap ala
mamıştır. Vatandaşlar dertlerine deva olacak ce
vabı alamamışlardır. Bu bakımdan buraya bir 
kayıt konulmasında- fayda vardır. Bendeniz on 
beş günlük bir müddetin konulmasını teklif et-

. tim. («Bir ay» sesleri) Şayet onbeş günlük ve
ya bir aylık bir müddet konulmasını tasvibeder-
seniz vatandaşlar için iyi olacaktır. Devletin va
zifesini bilmesinde fayda vardır; Burada bir müd
det konulsun geçmiş iktidarda olduğu gibi va
tandaşlar aylarca beklemesin. 

BAŞKAN — Fazıl Nalbantoğlu. 
FAZIL NALBANTOĞLU — Efendim; mad

de : vatandaşların dilekçeleriyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine başvurabileceklerinden bah-
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sediyor. 61 nci maddede Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi tâ
birleri vardır. Eğer vatandaş bunlardan yalnız 
bir tanesine mi müracaat edecek yoksa her ikisi
ne de mi ayrı ayrı müracaat edecek? Bunu tef
rik edemiyecektir. Bu bakımdan bu hususun tav
zihi lâzımdır. Rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Muhterem arkadaşlar;' 

60 ncı madde şikâyet ve başvurma maddesidir. 
Gerek eski Anayasamızda gerek Siyasal Bilgi
ler tasarısında «ihbar» hakkı ayrı yer almış'bu
lunmaktadır. İhbar hakkı, vatandaşa tanınması 
lâzımgelen bir haktır. Diğer şikâyet hakkı her
kesin hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasında va
tandaş olmaya ihtiyaç yoktur. İhbar hakkının 
tanınması ferdin âmme hizmetlerini kontrol et
mesini sağlar. Nitekim eski kanunlarımızda, 
kanunlara muhalif hareket edenleri vatanda§-
lar ihbar eder denmiştir. Yani şahsi hakkı ihlâl 
edilmezse de bu hallerde vatandaşın memurlar 
hakkında ihbar hakkı vardır. 

Müddetle takyit meselesine gelince; müra
caatların nasıl cevaplandırılacağı özel kanunla
rında tasrih edilmiştir. Sarahat olmıyan haller
de de Şûrayı Devlet Kanunu vardır, dört ay için
de cevaplandırılmayan müracaat reddedilmiş sa
yılır. Onun için bir müddet koymak doğru ol
maz. Bâzan müracaat ve ihbarlar uzun bir tah
kikatı icabettirir. Kısa bir müddet konursa 
tahkikat yarım kalır. Asıl mesele müracaatı ka
nuni mecraya dökebilmek ve o esasa göre sonuç
landırmaktır. Bir ınemlekette demokratik nizam 
yerleşirse hem şikâyetler azalır, hem de bu şi-

. kâyetler vaktinde cevaplandırılır. Bu sebeple 
muayyen müddetle tahclidetmeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Abdülkadir Okyay. 
ABDÜLKADİR OKYAY — Sayın arkadaş

larım, bu maddede dilekçe ile şikâyetlerin tek ba
şına veya topluca yetkili makamlara yapılacağı 
söylenmektedir. Buradaki (topluca) tâbiri, ordu 
bakımından yerinde değildir. Çünkü bildiğiniz 
üzere toplu halde yapılan bu gibi hareketler or
duda isyan sayılır. Bunun nazarı dikkate alınma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN— Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşla

rını ; 60 ncı maddede vatandaşların millî irade
nin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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ile doğrudan doğruya alâkaları tesis ediliyor. Bu 
bakımdan en mühim bir maddedir, bundan evvel 
de en mühim bir madde idi. Vatandaşların Tür
kiye Büyük Millet Meclisine takdim edecekleri 
dilekçelerine muayyen bir müddet içinde cevap 
vermek meselesini Anayasada takyidetmek müm
kün değildir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Mec
lisine vatandaşların verecekleri dilekçeler; ön
ce alındığına ve Dilekçe Komisyonuna verildiği
ne dair cevap verilir. Komisyona verilen bir di
lekçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin malıdır. 
Dilekçe Encümeni üzerinde icabeden tetkikleri 
yapar, alâkalı bakanlıklarla yazışır, şikâyet ko
nusunu olgun hale getirir. Hangisini reddede
cektir, ilk evvelâ bunu tesbit eder. Kazayı mer
cilere aidolanlar, yürürlükte olan bir tasarrufa 
aidolanlar hakkında karar vermez, nizamname
de bu husus tasrih edilmiştir, bunları reddede
cektir. Geri kalan dilekçeleri ise karara bağlar. 
Bütün bu muameleleri Dilekçe Encümeni neti
ceye bağladıktan sonra haftalık karar cetvelle
rine geçirir, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi or
ganlarına mensup üyelere bunları dağıtır. Bu 
suretle Temsilciler Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri bunları mütalâa eder, tetkik ederler, 
eğer her hangi bir üye komisyonun kararını tas-
vibetmezse bu karara, eski nizamnamede olduğu 
gibi Türkiye Büyük Millet Meclisine veya ken
di bulunduğu Meclise ileride mutlaka çıkacak 
olan T. B. M. Meelisi veya onu vücuda getirecek 
olan iki Meclise ait içtüzükler gereğince mehli 
içinde itiraz eder. Ben karar bültenindeki filâ
na ait karara itiraz ediyorum der. Bunun üzeri
ne Umumi Heyette bu görüşülür ve bir karar 
verilir. îşte bu karar veya itiraz edilmezse bir 
ay sonra komisyonun kararı sonuçtur, vatanda
şa bildirilecek olan budur. Bundan evvel bildiri
lecek şey sadece (müracaatınız alınmıştır, bilgi
leriniz rica olunur), dan başka bir şey değildir. 
Bu da elbette bir jgonuç değildir. Sonuç, vatanda
şın derdine Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak bulunan hal sureti veya neden dolayı hak
kında bir işlem yapamadığıdır. Bu hal suretim 
de, bu muamelelerden geçmeden; formaliteler 
tamamlanmadan istihsal etmek mümkün değil
dir. Bundan dolayı Anayasa dilekçelere, 15, 20 
gün veya bir ay içinde cevap verilir diye tahdi
di bir zaman mefhumunu getirmek asla doğru 
değildir. Saygılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Vecihi Tönük. 
VECİHÎ TÖNÜK — Efendim, söz konusu 

olan İm 6Q ncı madde, metninin tetkikinden 
anlaşıldığı veçhile, istida hakkı denilen bir 
müracaat hakkına taallûk etmektedir. Bende
niz bu 60 ncı maddenin biraz şümullü yazıl
dığı kanaatindeyim. Filhakika yürürlükteki 
1924 Anayasasında da hemen hemen aynı hü
kümler mevcuttur. Fakat bendenize kalırsa, 

* bu madde idari ve adlî kazanın yetkisi dâhi
linde bulunan birçok hususları Büyük Millet 
Meclisine getirmek gibi bir netice, hâsıl edebi
lir. Halbuki bilhassa idari kazanın son yıllar
da genişleyip esaslı bir ilerlemeye mahzar ol
ması neticesi olarak parlâmentolara şahsi hu
suslar için yapılan müracaatler tahdide tâbi 
tutulmaktadır. Nitekim, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin uzun yılların tatbikatı netice
sinde bu netice tahassul etmiş ve Büyük Millet 
Meclisi İç tüzüğünde yapılan bir tadille idari 
ve adlî kaza mercilerine ait hususların Arzu
hal Encümeninde kabili tetkik bulunmayacağı 
hükme bağlanmıştı. Nitekim Arzuhal Encüme
ninin son tatbikatı da içtüzüğün bu tadilâtına 
uygun olarak vatandaşların verdikleri istidalar 
ekseriya idare ve kaza mercilerine ait bulun
ması itibariyle reddedilmekte bulunmuştur. Son 
temayüller yeni Anayasalarda bunları daha zi
yade toplumun ihtiyaçlarının, şikâyetlerinin 
Büyük Millet Meclisine arz edilmesini temin 
sadedinde ve toplum ihtiyaçları halinde Ana
yasa metinlerinde | ifade edilmiştir. Nitekim 
İtalyan Anayasasının 50 nci maddesi bütün va
tandaşlar «müşterek ihtiyaçları ve zaruretle
ri belirtmek ve teşriî tedbirler alınmasını ve 
hükümler konmasını talebetmek için meclislere 
arzuhaller sunabilirler» şeklinde hüküm sevk-
etmiş bulunmaktadır.' 

Halbuki biz «vatandaşlar, kendileri ile 
veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hak
kında tek başlarıma ve topluca yetkili makam
lara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı 
de başvurma hakkına sahiptirler.» tarzında 
hüküm sevk ediyoruz. Bu metin yürürlüğe ko
nulduğu takdirde, Büyük Millet Meclisini iş
gal etmekten başka bir netice vermiyeceği aşi
kârdır. Diğer taraftan iki meclisli bir sisteme 
g-ttiğimize göre, meclislerden her birine ayrı 
ayrı arzuhal vermek mümkün müdür, .yoksa 

— 359 — 
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metinde olduğu gibi, müracaatlar yalınız Bü
yük Millet Meclisine mi olacaktır? Bu takdir
de her iki mecliste 'karma, müşterek bir Ar
zuhal Encümeninin kurulması lâzımgeliyor. 
İçtüzük icabı olarak da bu kararlar aleyhine 
gerek 'milletvekillerinin ve gerekse yetkili ve
killerin itirazı halinde, bu iki meclisin bir ara
da yapacağı toplantıda -görüşülmesi ve bir ka
rara bağlanması gibi neticeler hâsıl etmesi de 
tabiidir. Bu itibarla komisyon düşüncesini öğ
renmek faydalı olacaktır. 

Bundan başka maddede Büyük Millet Mec
lisine ve yetkili makamlara müracaat derpiş 
edilmektedir. Yetkili makamlardan maksat 
idare makamlarıdır. Halbuki idare makam
larına ne şekilde müracaat yapılacağı ve ceva
bı alındığı veya alınmadığı takdirde hangi 
süre içinde hangi mercilere idari yoldan dâva 
açılacağı, hdhassa Danıştay Kanuniyle tan
zim edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla özet 
olarak arz etmek icabederse bu madde biraz 
şümullü buluyorum. İtalyan Anayasasının 50 
nci maddesinde-olduğu gibi Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yapılacak müracaatlerin müş
terek ihtiyaç ve zaruretleri belirtmek ve teşriî 
tedbirler almak ve hükümler vaz'etmek konu
suna hasretmek suretiyle maddenin daha der-
li toplu hale getirilmesini teklif etmekteyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Emin Sosyal. 
EMİN SOSYAL — Meclise nasıl müracaat 

edildiği ve MecLs Dilekçe Encümeninin nasıl 
çalıştığı, nasıl kararlara vardığı cümlenizin 
malûmudur. Ama, maddede «yetkili makam
lara» denilmektedir. Burada Büyük Millet 
Meclisinden başka makamlar da dâhildir. Va
tandaşlar aylarca cevap alamazlarsa bunun içiiı 
de biz bir tedbir alamazsak vatandaşlarımızın 
hakkı çiğnenir. Deminki konuşmamda arz et
miştim. Behemehal Anayasada vatandaşların 
bu haklarını korumak için bir metnin tedvinin
de fayda vardır, zarar gelmez. Mahkeme ka
rarlarını daima üstün tutan ve nazara alan 
encümen müzakerelerinin neticesinde Dilekçe 
Komisyonu kararları vatandaşın hukukunu ko
rumaktadır, bu bakımdan bir müddet konul
masında mahzur yoktur. 

Bendeniz 'bir önerge vermiş ve on (beş. gün 
olarak istemiştim. Şimdi bunu bir ay yaptım. 
Kabulünü istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY — Arkadaşlarımız i m 

bâzıları Danıştaya şikâyet mercii olarak bir 
mükellefiyet tahmil ettiğini beyan ettiler. Ben
deniz geçmiş tecrübelere istinaden, onlardan 
ders alarak, mutlaka madde metninde, şikâ
yet mercilerinin vereceği cevap için bir müd
det tanınmasını uygun bulmaktayım. Bu mak
satla üç ay olarak bir teklif yapmış bulunu
yorum. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşlarım, 

bugün görüşmekte olduğumuz bu madde, birinci' 
Anayasanın 82 nci maddesinin hemen hemen bu
günkü dil ile tedvininden ibarettir. 82 nci mad
de, (Türkler gerek şahıslarına, gerek âmmeye mü
teallik olarak kavanin ve nizamata muhalif gör
dükleri hususatta merciine ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine münferiden veya müçtemian ih
bar ve şikâyette bulunabilirler.) demektedir. Bu 
madde de aynı şeyi soyuyor. Anayasada böyle 
denildiği halde askerlerin toplu olarak dilekçe 
vermelerini meneden Askerî Ceza Kanunu hü
kümlerinin, şu kadar yıldır tatbik edilmesi için 
hir zaruret hâsıl olmamıştır. Çünkü bu, tamamen 
ayL'i bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel arz ettim, 
önce nizamnameler yapılacak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin veya Millet Meclisinin nizamna
mesine bağlı olarak yahut da Cumhuriyet Sena
tosunun Nizamnamesine bağlı olarak Dilekçe En
cümeni veya encümenleri vücuda gelecektir. Me
sele, bir hakkın tesisidir. Şimdi bir muhterem ar
kadaşımızın buyurdukları gibi Vatandaşın bu 
hakkını Anayasada peşinen şu, şu şu hususlarda 
Meclise müracaat etmemelisin diye takyidetmek 
doğru olamaz. Çünkü vatandaş bunu tefrik ede
mez. Vatandaş, en büyük millî irade mercii olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine baş vurur. Ne 
dereceye kadar baş vurmakta-haklıdır? Bunun 
tefriki ona veya onun yanında bulunup da ona 
yanlış yol göstermesi ihtimali bulunan her hangi 
bir şahsa bırakılmaktansa vatandaşı doğrudan 
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine müra
caat etmekte hür bırakmak her bakımdan çok da
ha âdil ve içtimaidir. Vatandaş müracaat eder. 
Biz ne yaparız? Anayasanını 82 nci maddesi ve 
buna mütenazır olarak İçtüzüğün 53 ncü mad
desi şu hükümleri koymuştur, okuyorum: Encü-
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men kendine havale edilen arzuhali aşağıdaki 
esaslara göre tetkik-eder : 

a): Adlî, idari veya askerî kaza mercilerinden 
birinin kararma iktiran eden, 

ıb) Adlî idari veya askerî kaza mercilerin
den birinde tetkik edilmekte olan, 

c)' Halli, adlî, idari veya askerî kaza merci
lerinden birinin kararına bağlı bulunan hususlar
dan şikâyeti tazammun ettiği takdirde talebin, 
tetkik mevzuu yapılamıyacağı, yazılı bulunmak
tadır. 

iBu kararları nihayet Dilekçe Komisyonu bü
tün Millet Meclisine niyabeten vazife göreceği 
için, verdiği kararı Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ıttılaına arz edecektir. Encümenin bu haf
talık bültenlerini okumak, verilen kararlar doğ
ru değilse kabul etmiyoruz diye tâyin edilen müd
det içerisinde itiraz e'tmek imkânı vardır. Bir 
kararın başka türlü kesinleşmesine imkân yok
tur. Bundan dolayı Anayasada zaman tahdidi 
mevzuubahsolamaz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Burada konuşan arkadaşların teklifleri
ne karşı görüşlerimizi arz etmeyince, bâzan bek
lenmedik menfi neticeler hâsıl* olabiliyor. -Esasen, 
ikinci defa söz alan arkadaşlarımız gibi, üç daki
kadan fazla konuşmıyacağım. . 

1. Dilekçeye cevap verme müddetinin tesbiti 
meselesi: Arkadaşlar, böyle bir müddetin tesbit 
edilmesi doğru olmaz. Zira tesbit edilecek müd
det öyle olmak zorundadır ki, Ferda Güley arka
daşımın da dediği gibi, icabında uzun bir ince
lemeye imkân verebilsin. 

Bu takdirde ise, müddet uzun olacağından, 
memurlar, cevabı bu süre boyunca bekletme hu
susunda kendilerini yetkili sayacaklardır ki, bu 
suretle, neticede iş sahipleri zararlı çıkacaktır. 
Böyle bir müddet tesbit edilemez; ve hiçbir Ana
yasada buna rastlamadık. Eski Anayasamızda da 
yoktu, Siyasal Bilgiler Fakültesi tasarısında da 
yoKtur. - -

2. «İhbar» ihtimali ayrıca kaydedilmemiştir, 
diyorlar. Hatırlatmak isteriz kır biz «başvurma» 
tâbirini kullanmış bulunuyoruz. Bu tâbir, geniş 
ve genel bir tâbir olduğundan, «ihbar» mefhu
munu da kapsar kanaatindeyiz. Biz bu mânada 
aldık. 

3. Hangi Meclise müracaat edilecek dtiye sor-
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dular. Her iki Meclise de baş vurulabilir. Hangi 
yol güdülür? Onu da içtüzük tâyin eder. 

4. Dilekçe hakkının, İtalyan Anayasasında 
olduğu gibi, yalnız kanun koyma alanına hasre-
dilmesini talebeden arkadaşlar var. Onlara gö
re, dilekçe hakkı şikâyetleri kapsamamalıdır. 
Evet, İtalyan Anayasasında öyledir. Fakait, Yu
nanistan, Japonya ve Almanya gibi memleketle
rin yeni Anayasalarında, çok daha geniş ihbar 
ve şikâyet hakları tanınmıştır. Aynı yolu tutma
mamız için hiçbir sebep yoktur. Yeni Alman Ana
yasasının kabulünden sonra geçen dört yıllık dev
re içinde Alman Yasama Meclisine 25 000 dilekçe 
ile baş vurulmuştur. 

İdarü makamların dilekçelere karşı nasıl ha
reket edeceğini ise, kanunlar düzenliyecektir. Bu 
gibi teferruatın Anayasada değil kanunlarda dü
zenlenmesi de pek tabiîdir. 

Nihayet askerlik mesleki bakımından ileri sü
rülen endişelere gelince: Bunlar vâriit olamaz. 
Bir insan veya vatandaş olarak değil de, bir mes
leğe intisabetmiş görevli olarak, bâzı hak ve 
hürriyetlerin kayıtlanması sonucu ile karşılaşmak 
ayrı bir meseledir. Biz Anavasada, insan hak
larını düzenliyoruz. Zaten belli bir statüyü kabul 
neticesinde hürriyetlerin sınırlanması, yalnız di
lekçe hakkın bakımından mı bahlis konusudur? 
Meselâ bir subayın seyahat hürriveti tam mıdır? 
Nöbeti tutmuyorum; filân yere gidiyorum diye
bilir mi? Söz ve münakaşa hürriyeti, hele âmir
lerine karşı tam olarak sağlanmış mıdır? Değil 
subaylar, diğer .memurlar bile, bir pâritdye intisa-
bedebilir mi? 

Muayyen bir statüye giren vatandaşlar, bu 
statünün icabı olarak, bâzı hürriyetlerinden kıs
men vazgeçmek durumundadırlar. Bunda, hürri
yetlerle çelişme yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
öÖ ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Herkesin yetkili makamlara ve T. B. M. Mec
lisine tek başına ve toplu olarak yazı ile baş
vurma hakkı vardır. 

Başvurmalarının sonucu yazılı olarak dilekçe 
sahiplerine bildirilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki (topluca) kelimesinin yerine (as-
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kerler hariç) 
ederim. 

kaydının ilâvesini arz ve teklif 

' Abdülkadir Okyay 

T. Meclisi Başkanlığına 
60 ncı maddenin son fıkrasındaki (dilekçe 

sahiplerine) sözünden sonra «bir ay içinde yazı
lı olarak bildirilir» denmesinin oya kanmasını 
arz ve teklif ederim. 

18.4.1961 
Emin Soysal 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
60 ncı maddenin son cümlesindeki «sonuncu» 

kelimesinden sonra «bir ay içinde» kaydının 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Suphi Doğukan 

Yüksek Başkanlığa 
60 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tâdilini arz ve teklif ederim. 
Hüseyin Ulusoy 

(Kendileriyle ilgili konuşmaların sonucu, en 
geç üç ay içinde dilekçe sahiplerine yazı ile bil
dirilir.) 

Yüksek Başkanlığa 
60 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde t,Mîl*n kabulünü arz ve teklif ederim. 
MADDE 60. — Son fıkra: Başvurmanın şek

li ve sonucu özel kanunlarda düzenlenir. 
Seyfi öztürk 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri teker teker 
okutnt> oyunuza sunacağım. 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge * reddedil
miştir. 

(Abdülkadir Okyay'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN - r önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(Suphi Doğukan ve Emin Soysal'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oyunuza 
sunuyarum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
edilmemiştir. 

(Hü^nn Ulupov'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Seyfi özt'ürk'ün önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

BAŞKAN — Başka önerge yoktur, maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... 60 ncı mad
de kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım 
Cumhuriyetin temel kuruluşu 

Birinci Bölüm 
Yasama 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I. T. B. M. Meclisinin kuruluşu 

MADDE 61. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisinden 
kurulur. 

Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde 
birlikte tonlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Seyfi öztürk. buvurun. 

SEYFÎ ÖZTÜRK — Muhterem arkadaşlar 
on bes saniyenizi rica edeceğim. Burada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Meclisi tabirleri vardır. Bunlar bir birine 
karışıyor. Bu bakımdan ikinci meclisin Cumhu-
rivet Senatosu olarak kabul edilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Fahri Belen. 
FAHRÎ BELEN — Muhterem arkadaşla

rım, tasarının bu maddesi yasama hayatımıza 
mühim bir yenilik getirmiştir. Son zamanlarda 
bir ikinci meclis kurulması fikri efkârı umumi-
yeye ve partilere malolmuş ve fikir adamları 
tarafından kabul edilmiştir. Yüksek heyetini
zin de bunu ittifakla kabul edeceğine hiç şüp
hem voktur. Ancak tasarının tümü konuşulur
ken ikinci meslis aleyhinde burada görüşen ar
kadaşlarımız bulunduğu için söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 955 senesine kadar 
ben de bir ikinci meclis kurulmasının taraftan 
delildim. Fakat tek meclisin ifratlara saptı
ğını itidal ikliminden avrıldımnı gördükten son
ra b<m de iki meclise inandım ve iman ettim. 

Muhterem arkadaşlar, Osmanlı Devletinin 
bir Âvân Meclisi vardı. Tâyin ve kaydı hayat 
şartı ile gelirdi. Bu padişahlık ile tarihe ka-
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rışmış bulunmaktadır. Ayan Meclisinin kaldırıl
ması bizi millî hâkimiyete götüren işlerin başın
dadır. Aradan elli sene geçtikten sonra tekrar 
bir ikinci Meclise lüzum görmekteyiz. Malûmu-
âlinizdir ki çeşitli ikinci meclisler vardır Hâlâ 
ayan, lortlar diye kaydı hayat usulü ile tâyin, 
hayat kaydı, tabiî üye olmak usulüne tâbi tu-

, tulan ikinci meclisler vardır. Bunlar hiçbir za
man konumuzu teşkil etmez. Geleneklerini mu
hafaza eden milletlerde bu usuller muhafaza 
edilmiş ise de salâhiyetleri kırılmıştır. Buna 
mukabil dikta rejimlerinde buna benzer ikinci 
meclisler vardır. Bu itibarla İkinci MeeHs de
mokrasiyi frenlemek değil bilâkis ışık tutan bir 
Meclis olmalıdır. Bu husustaki görüşümü ı yeri 
bu madde değildir, ama fırsat bulursam noktai 
nazarımı arz ederim. Huzurunuzu fazla işgal et
memek için İkinci Meclisin zaruret olduğuna 
işaret etmekle yetineceğim. Türk Milleti için 
hayırlı olmasını candan temenni ederim, sevgili 
arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Anayasanın 61 nci maddesindeki (Cumhuri

yet Meclisi) tâbirinin (Cumhuriyet Senatosu) 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şükûfe Ekitler 
Şefik İnan 
İhsan ögat 

Zeki Kurumlu 
Kadri Karaosmanoğlu 

Seyfi öztürk 
Sırrı Atalay 

A. Eıza Akbıyıklı 
T. K. Karaosmanbey 

Turgut Göle 
Erol Dilek 

Hamdi Özkan 
Yaşar Eğin 

Hayrettin Şakir Perk 
Feyyaz Koksal 

Abdurraftman Ertuğ 
Vefik Pirinçcioğlu 

llhami 

Atalay Akan 
Cevdet Aydın 

Muhittin Gürün 
Ferhan Arkan 
Enver Sökmen 

Sait Ergin 
Vedat Dicleli' 
Fikret Pamir 

Eatıp Tahir Bıvak 
Dündar Soyer 

Atıf ödül 
Bahri Yazır 

Nedim Ergüven 
K. Zeki Gençosman 

Süleyman Bilgen 
Cemal Reşit Eyüpoğlu 

Alev Coşkun 
Sancar 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arkadaşlar, Fahri Belen arkada

şımızın, 2 nci Meclisin kurulmasının memlekete 
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. hayırlı. olması temennisine iştirak etmemek 

mümkün değildir. Yalnız komisyonunuz Türki
ye Büyük Millet Meclisi tâbirini muhafaza et
miştir ve düşünmüştür ki, Cumhuriyet kurul
duğu andan itibaren millî irade rejimi tecelli et
miştir. Millî iradenin tecelli ettiği yerlerde, as
lında âyanm frenkçesi olan senato kelimesini 
kullanmak mümkün değildir. Türkiye'de İkinci 
Meclis Millî iradeye dayanıyor ve kaynağını 
millî iradeden alıyor. Senato kelimesi bundan 
böyle siyasi rejimimizle bir gûna alâkası olmı-
yan Roma Senatosu veya bu kabil müesseseleri-
de hatırlatan bir tâbir olduğu için, Komisyonu
nuz böyle bir tâbirin kullanılmasının yerinde 
oînııyacağı kanaatindedir. 

ATALAY AKAN — Yani seçimle gelen se
nato mevcut değil midir? 

SÖZCÜ TURAN GÜNEŞ — Türkiye'de se
çimle gelmiyen aristokrat bir meclis kurulması 
mümkün olsa idi mesele yoktu. Fakat Türki
ye böyle bir zümreye sahibolmadığı için ve Mec
lisler millet iradesi ile kurulduğu için senato 
yerine meclisi kabul ettik. 

İSMET GİRİTLİ — Sayın Başkan ve muh
terem arkadaşlarım, Anayasa tasarısı bu suret
le 61 nci maddesiyle Türk Anayasa hukrkuna 
bir yenilik getirmekte ve böylece yasama orga
nının iki meclisten terekkübetmesi esasını ka
bul etmektedir. Buna Cumhuriyet Meclisi mi 
diyeceğiz yoksa Cumhuriyet Senatosu mu diye
ceğiz meselesi üzerinde duralım. Turan Güneş 
arkadaşımızın senato tâbirini Roma aristokrasi
sine bağlaması hakkındaki sözlerine iştirak et
miyorum. 1787 de Amerika Birleşik Dev1 etleri 
Anayasasına, senato adı altında bir İkinci Mec
lis adı koydu, bu tâbir bizim hukuk diline de 
yerleşti. 1946 dan beri Üniversiteler Kanununa 
ve tadili münasebetiyle 1960 Ekiminde çıkarı
lan 115 numaralı Kanunda Üniversite Senatosu 
tâbiri kabul edildi. 

Bunu bu şekilde izah ettikten sonra Anaya
samızla teklif edilen İkinci Meclis üzerindeki 
görüşümüzü arz etmek istiyorum. 1924 Anaya
sasının kabulü esnasında bu İkinci Meclis teş
kili teklifi ekseriyetin kabulüne mazhar olma
mıştır. O zaman da bir teenni, bir basiret orga
nı olarak, ikinci Meclis teklif edilmişti. Fakat 
maalesef çoğunluğun kabulüne mazhar olmama
sı sebebiyle 1924 Anayasası tek Meclis esasını 
kabul etmiştir. Sonradan tatbikatta teşriî or-
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ganin yetkilerini suiistimal etmesi, çıkan kanun
ların mükemmel olmaktan uzak kalması yüzün
den 2 nci Meclis Türk siyasi literatüründe si
hirli bir kelime, meselâ Anayasa mahkemesi gi
bi, nisbî temsil usulü gibi sürükleyici ve cazip 
bir kelime olmuştur. 

Memleketimiz federatif ve rejiyonalist bir 
bünye arz etmediği için ikinci bir meclis teşki
linden maksat yasama organına bir ihtisas, bir 
teenni, bir basiret unsuru getirmek olabilir. 
Böyle olunca bu meclisin yetkileri Birinci Mec
lisin yetkilerine yakın olması iktiza eder. Bu 
madde tetkik edildiği zaman îkinci Meclis is
mi var cismi yok bir manzara arz etmektedir. 
Bu durum karşısında biz ya bu meclisten vaz
geçelim veya bu meclisi yeter kuvvette bir or
gan haline sığan yetkilerle teçhiz edelim. 
(«O madde ayrıca gelecektir. Bu madde ile alâ
kası yok» sesleri) Şu 61 nci madde ile getirdi
ğimiz 2 nci Meclisin tasarının yetkilerle ilgili 
hükümlerinin ışığı altında hiçbir mâna ifade 
etmediğini görüyoruz. îkinci Meclis ölü bir mü
essese manzarasını arz ediyor, dikkatinizi çe
kerim. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
iSIR-RI ATALAY — Cumhuriyet Meclisi mi 

olsun, yoksa Cumhuriyet Senatosu mu olsun 
münakaşasının burada sıklet merkezini şu mev-
ızu teşkil etmektedir' : Komisyon adına konuşan 
Sayın Turan Güneş arkadaşımız eğer Cumhuri
yet Meclisi olursa millî iradeye istinaden ge
lir, Cumhuriyet Senatosu olursa bu isimleten do
layı bu Meclisin millî iradeye istinadetmiyeceği 
şeklinde beyanda bulundular ki, bu beyanlarına 
iştirak etmemize imkân yoktur. İsim kendile
rinin getirdikleri metne uygun olur millî ira
deye istinadedecöktir. Buna iştirak etmeye im-
feân yoktur. Seneto tâbiri bizim hukuk lügati
mize de girmiştir. Cumhuriyet tâbiri de anlaşıl
mış kelimedir Üniversite Senatosu demokratik 
hayatımıza girmiştir. Bu sebeple Sayın Şükûfe 
Ekitler Hanımefendinin teklifi yerindedir.. 

Cumhuriyet Senatosu olarak değiştirilme
sinin şu faydası da olacaktır? Millet, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bir kolu olan Millet 
Meclisi üyelerine, mehus diye hitajbedeeektir. 
Yine Cumhuriyet Meclisi üyelerine bir tek keli
me ile meselâ, Cumhuriyet Meclisi Âzası Sayın 
Turan Güneş yerine, Senatör Turan Güneş de
mek daha yerinde olmıyacak mıdır? Çünkü ifa-

4.1961 O : 2 
de tarzı hem kısa hem de faydalıdır. Değiştir 
ıge yerindedir, hukuk hayatımıza girmiş örnek
leri mevcuttur, bu sebeple S'aym Şükûfe Ekitler 
arkadaşımızın teklifinin desteklenmesini bilhas
sa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şemsettin' Günaltay. 
ŞEMSETTİN GÜNALTAY — Muhterem 

arkadaşlar, 61 nci madde millî hayatımızda ye
ni bir merhale açmaktadır. Türk Milletinin tari
hini tetkik ettiğimiz zaman milletin daima iki 
meclilsle idare edildiği görülecektir Birisi Ak 
Sakallılar Meclisi, diğeri Kurultaydır. Aksakal-
lılar Meclisi tecrübeli insanlardan teşekkül eder
di, Kurultay ise halk temsilcilerinden müteşekkil 
olurdu. İmparatorluğun sükutundan sonra tees
süs eden Hükümet bir ihtilâl Hükümeti olması 
itibariyle, daha çok enerji göstermesi icaibeden 
unsurlardan teşekkül etmesi düşünülerek, böyle 
ıbir Meclisin kurulmasına lüzum görülmemiştir. 
Filhakika bu hususta alman kararın isaJbetini 
de geçmiş tarihimiz bize ispat etmektedir. Bu
lgun, Tanrıya çok şükür, bir yeni hayata, giriyo
ruz. Bu hayat tam mânasiyle bir demokratik 
bayat olacaktır. Bu yeni demokratik hayatımı
zın gelişmesi için ileriye doğru hamle yapmaya 
ve bunun gelişmesini temin eden nizama iıhti-
yacımuz vardır. İşte şimdi kuracağımız bu ikin
ci Meclis bu şuurla bu vazifeyi görecektir. Bu 
Meclisten bahsedilirken yeri geldiği zaman bu 
Meclisi teşkil edecek unsurların seviye ve şart
ları üzerinde mütalâmı beyan edeceğim. Şimdi 
burada söyliyeceğim şey, ikinci Meclise lüzum 
vardır ve vaktiyle olduğu gibi bu meclislerden 
ikincisine Senato unvanının verilmesi zamanımı
zın icaplarına da çok uygun olacaktır. (Alkış
lar) 

' BAŞKAN — Şükûfe Ekitler. 
ŞÜKÛFE EKİTLER. — Muhterem, arka

daşlarım, Anayasa Komisyonunun Üyesi Sayın 
Turan Güneş arkadaşımiizm ileri sürmüş ol
duğu noktaya bendeniz maalesef iştirak etmiyo
rum. Bugün halk hâkimiyetini bütün icapları 
ile tesis etmiş olan pek çok memleketlerde ku
rulmuş olan İkinci Meclisler Senato ismini taşı
maktadır. Bu ismi taşıdıklarından dolayı hiç
bir zaman millî hâkimiyet prensibine dayanma
dıkları izahı ile karşı karşıya değildirler. Se
nato tâbiri lisanımıza girmiş bir tâbirdir, bir
çok toplulukların muayyen organları da ezcümle 
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senato tâbirini kabul etmişler ve hattâ bu tâbir 
kanuna da geçmiştir. Bu kelimenin tam istimali 
millî, teşriî yasama organın bir kısmını teşkil 
eden, ikinci Meclistir. Bu itibarla verdiğimiz 
takririn Yüksek Heyetiniz tarafından kabulünü 
rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hıfzı Veldet VeMed©o»hı. 
H I F Z I VELDET VELÎDEDEOĞLU — 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın' dili üze
rinde söz aldığım zaman, terimler hususunda 
fikirlerimi Muhterem Heyetinize arz etmiştim. 
Hepiniz yenilik taraftarı olduğumu bilirsiniz. 
Yalnız, bendeniz millî hâkimiyet noktasından de 
ğil, Anayasa gibi halkın malı olması lâzımge-
len ve halkın oyuna sunulacak olan bir teşriî 
eserde, onun anlıyacağı bâzı terimlerin bulun
ması üzerinde duracağım. 

Biliyorsunuz, köy enstitüleri kurduk, fakat 
halk buna «enstitü» dedi. Şimdi benim nâçiz 
kanaatimce eğer bunlar köyde sempati ile kar
şılanmamışa, enstitü ismi yüzünden, sanki 
köy bünyelerine yabancı bir şey giriyormuş his
si ile olmuştur. Enstitü yerine «Köy öğretmen 
okulu» denseydi böyle olmazdı. (Ne biliyorsun 
sesleri) Bendeniz memlekette yalnız kendi ka
sabama kapanmadım. Milletvekilliği yapmadım 
ama, yurdun hemen her köşesini kendi hesabı
ma gezdim. (Senato) dersek, köylü buna (Se-
neti) veya (Sanatu) diyecek. (Senatör) e de 
(Santur) diyecek. Şahsi kanaatimi ifade ediyo
rum. Komisyon adına konuşmuyorum. Mem
leketin haleti ruhiyesini bilen bir insan sıfa-
tiyle halkoyuna sunulacak bu Anayasada İkin
ci Meclise (Senato) değil, (Cumuriyet Meclisi) 
denilmesini daha uygun görmekteyim. (Reye 
reye sesleri) 

TURAN GÜNEŞ — Cumhuriyet Senatosu 
diyecek olursak mı daha doğru olur, Cumhu
riyet Meclisi denmesi mi isabetlidir? Böyle bir 
münakaşayı ortaya vaz'edince buna çeşitli yön
den iştirak etmemeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, senato kelimesi si
yasi tarihimizde ve dünya siyasi tarihinde Cum 
huriyetten daha evvel doğmuştur. Senato daima 
bir aristokrasi meclisinin ifadesi olarak kulla-
mlagelmektedir. ikinci Meclisler, aristokrasinin 
temsili için doğmuş meclislerdir. 

ismet Giritli arkadaşımıza şunu söylemek is
terim ki, İtalya'da eskiden Senato vardı. Cum-

4.1961 0 : 2 
huriyet sonradan geldi, Türkiye'de Cumhuriyet 
vardır, şimdi ikinci Meclis arkasından gelmek
tedir. Mesele Senatoyu Cumhuriyetleştirmek-
tir. Aslında, Cumhuriyete ikinci Meclis hedi
ye etmektir. Bu bakımdan bâzı memleketlerde 
yerleşmiş bir terim olarak mevcut bulunan Se
natonun başına bâzı kelimeler ilâve etmek müm
kündür. Osmanlı imparatorluğu zamanında, 
mevcut Ayan Meclisinin Türkçeye çevrilmesi 

! ve bunun başına Cumhuriyet kelimesinin ilâve
si de mümkündü. Sonra Amerika'dan bahsedi
liyor; bu meseleleri ortaya atanlar bunu benden 
daha iyi bilirler. Amerika'da Cumhuriyet ku
rulduğu zaman Amerikalılar gözlerini ingilte
re'ye tevcih etmişlerdi, ingiltere'ye benzer bir 
şey yapıyorlardı. 

Bu iş doğrudan doğruya bir tercih mesele
sidir. Şimdi Türkiye'nin siyaset âleminde, Tür
kiye'de milyonlarca insanın kafasında ve dilın-

j de mevcut olmıyan bir kelimeyi komisyonunuz 
! getirmek istememektedir. 

Enstitülerden ve meclislerden bahsettiler, 
i Meclis kelimesi iltibasa mahal veriyor dediler. 

Cumhuriyet Senatosu denince iltibasa mahal 
! vermez mi? Cumhuriyet Meclisine gelmiş bir 
! arkadaşa Cumhuriyet Meclisi âzası demekle, 

Senatör demek arasında hiçbir fark yoktur. 
Çünkü oraya millî irade ile gelinmiştir. Cum
huriyet Meclisi demekte fayda vardır, bununla ^ 
beraber takdir Yüksek Heyetinize aittir. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
61 nci madde üzerinde Umumi Heyet tenvir 

edilmiştir. Yeterlik teklif ediyorum. 
Selâmi Savaş 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen arkadaşımız 
var mı? 

VEClHl TÖNÜK — Efendim, bendeniz de 
iki Meclis sisteminin faydalarını huzurunuzda 
izah edecek değilim. İsmi üzerinde duracağım. 
İki Meclis^ sistemini bütün partiieriimiz tamamen 

j benimsemişler ve bugüne kadar .da çift Meclis 
usulünü müdafaa edegelmişlerdir. Bunun için 
üzerinde münakaşa etmeye mahal yoktur. Kaldı 
ki, su Kurucu Meclis dahi ildi Meclisin faydaları-

| nı fiilen göstermiştir. İki Meclis usulünü şu kı-
I sa zamanda tecrübe etmiş bulunuyoruz. Birinci 
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Meclis muhterem Heyetiniz, ikindi Meclis de Mil
lî Birlik Komitesi tarafından vücuda getirilmiş 
bulunmaktadır. Bâzı kanunların ikinci defa mü
zakeresinin heyetinizden talebedJilmiş ve bunlar 
da kabul edilmiş olması iki Meclis usulünün iyi
likleri hakkında kısa zamanda bizlere müspet ne
ticelerini • göstermiştir. Bendenfizee tounun üze
rinde durulmasına sebep ve lüzum da yoktur. 
Yalnız burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Par
lâmento mukabili alınmış bulunuyor. Filhakika 
bu da uygundur. Gerek Cenubi, gerekse Şimalî 
Amerika'da buna Conkress deniyor. Avrupa mem
leketlerinde B. M. Meclisli, bildiğiniz gibi, Fran
sız telâffuzu ile Parlman, italyan telâffuzu Par
lamento karşılığı oluyor. Tarihî olması itibariyle 
Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosuna, (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi) dememiz pek uygun ise 
de «Millet Meclisi ile Cumhuriyelt Meclisinden 
terekkübeder» dememiz pek uygun düşmüyor. Bi
rinci Meclisin ismine Amerika'daki gibi Temsil
ciler Meclisi demek yerinde olur. İkincisinin de 
Senato olarak adlandırılması uygun olacaktır 
kanaatindeyim. Senatoyu, Cumhuriyet Meclisi 
haline inkılâpbettiren Fransız'lar olmuştur. Fa
kat bu bizim için aynı adın kabulü için bir sebep 
teşkil edemez. 1875 Fransız Anayasası, Senato 
file Millet Meclisinin yetkilerini az - çok eşit ola
rak düzenlemiştir. Faıkat Dördüncü ve Beşinci 
Cumhuriyelt Anayasaları ikinci Meclisin durumu- I 
nu daha silik vaziyette, gölgede bırakmaya mâ- I 
tuf bulunduğu için bunun ismini de Cumhuriyet I 
Meclisine tahvil, etmişlerdir. Bu itibarla Sena- I 
tonun Cumhuriyet Meclisi haline getirilmesi I 
Fransa'da böyle bir temayülün neticesinde ol- I 
muştur. I 

BAŞKAN — Yarını dakikanız kalmıştır. I 
VECÎHt TÖNÜK (Devamla). — Efendim, ' 

bendeniz Şükûfe Ekitler arkadaşımızın ikinci I 
Meclis hakkındaki tekliflerine iltihak ediyorum. I 
Yalnız birinci Meclisin Temsilciler Meclisi olma- I 
sim temenni ediyorum. Ayrıca bir temennimi I 
daha izhar edeceğim... I 

BAŞKAN — Vaktimiz tamamdır efendim. I 
Başka söz istiyen yok. Yeterlik önergesini oyları- I 
niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... I 
Kabul edilmiştir. I 

önergeleri okuyoruz. i 

Yüksek Başkanlığa I 
61 nci maddedeki Cumhuriyet Meclisi terimi- 1 
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nin «Cumhuriyet Senatosu» olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

îsmet Giritli Alp Kuran 
îsmail înan Tekin Çullu 

Salih Türkmen Abdülhâdi Toplu 
Danış Yurdakul 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyettedir. 
Her iki önergenin nazarı itibara alınmasını oyu
nuza arz ediyorum. Kahul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar) 

Efendim Anayasa Komisyonu filhal iştirak 
ediyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu kabul edi
len önergelere (iştirak ediyor. Maddeyi bu şekilde 
okuyoruz : 

Üçüncü kısım 
Cumhuriyetin temel kuruluşu 

Birinci Bölüm 
Yasama 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 
I. T. B. M. M. nin kuruluşu 

MADDE 61. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan 
kuruludur. 

Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde bir
likte toplanır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arkadaşlar, kaibul buyurduğunuz hük
me göre ikinci Meclisin adı Senato oldu. Fakat 
her yerde Millet Meclisi ve Cumhuriyelt Senatosu 
diye geçecektir. Binaenaleyh ayrıca bir karar al
maya lüzum kalmadan- maddelerdeki C. Meclisi 
kelimelerimin bu suretle değiştirilmesinin uygun 
olacağını arz ederiz. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Meclisleri kelimele
ri Senato olarak zikredilecektir. 6! nci maddeyi 
bu şekilde kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II. T. B. M. M. nin görev ve yetkileri 
a) Genel olarak 

MADDE 62. —• Kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap 
kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, 
madenî para basılmasına karar vermek, genel 
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ve Özel af ilân etmek", mahkemelerce verilip ke
sinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerindendir. 

BAŞKAN — Ferid Melen. 
FERİD MELEN — Muhterem arkadaşla

rım, bugünkü durumu nazarı dikkate alarak 
konmuş olan kâğıt para basma meselesine te
mas edeceğim. 

Hepinizin bildiği gibi, para basma imtiyazı 
Merkez, Bankasına verilmiştir. İlerde Devlet bu 
imtiyazı Merkez Bankasından alabilir. Bura
daki madenî kelimesini kaldırırsak daha iyi 
olur, zannındayım. Umumiyetle (para basmak) 
demek yerinde olur, kanaatindeyim. ' 

BAŞKAN — Kaludi Laskaris. 
KALUDÎ LASKARİS — Muhterem arka

daşlar, burada bir yanlışlık var, ona işaret et
mek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. Kanun koyma deniyor, hepinizin bildiği 
gilbi Büyük Millet Meclisleri kanun koymaz, ka
nun yapar. îkisi arasında fark vardır. Komis
yon da kanun koyma, diye almıştır. Kanun ya
par, denmesi daha yerinde olacaktır, kanaatin
deyim. Bu şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— 'Muhterem arkadaşlar, eski Anayasamızda 
Türkiye Cumhuriyetine tanınan yetkileri müm
kün mertebe muhafaza ettiğimiz için eski Ana
yasamızın 26 ncı maddesini aynen aktardık. 
Orada kanun koyma, deniyor. Kanun yapma 
bakanlıklardan başladığına göre koyma Büyük 
Millet Meclisine aittir. 

Eski Anayasada para basma işine meskukât 
darbı, deniyor. Para basmak, meskukât darbı 
«regalien» bir hak olarak mevcuttur. Bankmot 
rejimi ise ayrıdır. Burada Türkiye Büyük Mil
let Meclisine tanınmış bir hakla para basmak 
Devlete gelir temin ediyor, bu sebeple Büyük 
Millet Meclisindeki bu hükmü aynen muhafaza 
ettik. 

Para basma tâbiri üzerinde komisyon düşün
müştür. Meskukâttan ne anlaşılıyorsa, madenî 
paradan da o anlaşılıyor, demektir. 

FERİD MELEN — Meskukât işi Merkez 
Bankasından alınsa durum ne Olacaktır? 

ANAYASA KOMİSYONU S0ZCÜSÜ TU
RAN GÜNEŞ — Bankmoit işinde yetkiyi sırf 
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bankaya bırakmıştır. İstediği anda bu yetkiyi 
geri alabilir. 

VEDAT DİCLELİ — İktisadi Devlet Teşek
küllerinin müessir şekilde murakabe, edileceğine t 
dair bir hükmü kanunda göremiyorum. 

TURAN GÜNEŞ — Aşağıda, gelecek mad
delerde bunu bulacaksınız. Sorunuzun bu mad
de ile ilgisi yoktur. 

BEDÎ FEYZÎOĞLU — Efendim, kâğıt para 
basmakla bankmot ihraeetmek birbirinden 
farklıdır. İmtiyaz Cumhuriyet Merkez Banka
sına aittir. Bankmot ihracı hususunda kendi
sine yetki verilmiştir. Komisyon kâğıt para bas
ma yetkisini Hükümete vereceğini mi if«,de 
ediyor? 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA TURAN GÜNEŞ — 

Efendim, bunun münakaşası nazaridir. Tabiî 
bugün bankmot ihracı memleketin iktisadiya
tını ilgilendirdiği halde iki milyon liralık ufak 
para basma işinin iktisadi hayatımızla ilgisi 
yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 
meskukât darbı 1924 Anayasamızda olduğu 
gibi Devlete bırakılmıştır. Onun dışında her 
hangi bir değişiklik husule getirilmemiştir. 
Bankmot ihracı işinin Merkez Bankasına bıra
kılmasında bir mahzur görülmüyorsa bu işin 
oraya verilmesinde de bir mahzur yoktur, de
mektir. 

BAŞKAN — Sait Naci Ergin. . • 
SAİT NACİ ERGİN — Muhterem arkadaş

lar, meskukât darbı; bir hükümranlık hakkını, 
bir saltanat hâkimiyetini ifade eder, bundan do
layı haizi ehemmiyettir. İster madenî para ol
sun, ister kâğıt para olsun, para basma hakkı
nın istimali doğrudan doğruya Devlete ait bir 
haktır. Kâğıt para, yani bankmotlar bir borç 
karşılığıdır. Bunun basılması hususu daima Tür
kiye Büyük Millet Meclisine gelecektir. Mesku
kât darbı işinde ise, muayyen olan 5 liralıkla
rın, on liralıkların kabulü mümkün olmadığı 
için ufaklık para ihtiyacını gidermek için ma
denî para basma yetkisi Merkez Bankasına ve
rilmiştir. Fakat gene salâhiyet Meclisindir. 
Bundan dolayı buradaki madenî tâbiri kaldı
rılmalıdır. 

CAHİT ZAMANGİL — Diğer arkadaşların 
görüşüne iltihak ettiğimi arz etmek için huzu
runuza geldim. Para basmak, Sait ftaci arka
daşımızın buyurduğu gibi, Hükümdarın başlıca 
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yet/kilerinden idi. Hükümranlık millete intikal 
ettikten sonra sulh ilân etmek, harb ilân etmek, 
para basmak gibi hükümranlık hakları da mil
lete, binnetiee Büyük Millet Meclisine intikal 

, eti. Binaenaleyh para basmak Meclisin yetki
leri içinde olunca bunu sadece madenî para bas
mak şeklinde sınırlandırmak İbenee noksan olur. 
Mulhterem komisyon arkadaşlarımız başka bir 
noktadan hareket etmişlerdir. Bu noktada pa
ra basmak Hükümete bırakılamaz, bu Meclisin 
hakkıdır. Bu noktadan hareket edince doğru
dur. Fakat alelıtlak para 'basmak Millet Mecli
sinindir. Millet adma yetkisi olduğu içindir ki 
buna nazaran dilerse imtiyaz verir, dilerse im
tiyazını tatil eder, kâğıt para da bastırabilir. 

Bir noktaya daha işaret 'buyurdular: KâğAt 
para borç mukabilidir. Bir banka muamelesi gi
bi bir görüşün ifadesi de ileri sürülebilir. Ak
sinin de ifadesi mümkündür, kâğıt para bas
ması dolayısiyle bir borcu ifade etmiyebilir. 
Ufaklık mânada para basma ile mümkün ol
duğu kadar ikraz kabiliyeti olmıyan ufaklık 
kâğıt para basmakta mümkündür. Bunun te
ferruatına girmiyelim. Eskiden beri egemenlik 
yetkileri, hakları içinde (bulunan para basma 
yetkisi Büyük Millet Meclisinde görülüyor. Bu 
da asla bugünkü kanunlarımızla başka bankala
ra verilmiş olan imtiyazlar diye görülmez. Bi
naenaleyh Büyük Millet Meclisine kanunla ve
rilen yetkiyi tasrih edelim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Komisyonun bir sözü var mı? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TU

RAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlar, eski 
Anayasada meskukât darbı deniyor. Meskukât 
mânası madenî para basmak mânasmdadır. İm
paratorluk devrinde regalyen bir hak olan hu
sus bu arada bir hatıra mahiyetinde değildir. 

Arkadaşlarımın para basılması hakkındaki 
mütalâalarına gelince: öyle zannediyorum, şim
diye kadar Türkiye para politikası bakımından 
meskukât denilmiş olması madenî ve kâğıt pa
ralara sahübolmak mânasında olmamıştır. Bu 
sebeple eski Anayasanın 26 ncı maddesine teka
bül öden bu maddenin aynen kabulünü rica edi
yorum. 

HALİL SEZAİ ERKUT - - B i r sual soraca
ğım: Efendim, eski Anayasanın 26 ncı madde
sinde Meclisin yorum salâihiyeti vardı. Halbuki 
bu maddede böyle bir şey yok. Eski 26 ncı mad

de Büyük Millet Meclisinin yetkileri arasında, 
kanun yapmak, değiştirmek, kaldırmak, tefsir
lerde bulunmak vazifesi verilmiş. Elimizdeki 
metinde böyle bir şey yok. 'Tefsir hakkında ko
misyonun mütalâasını rica edeceğim. 

Yeni Anayasa tasarısında teşriî tefsir kal
dırılmıştır. Teşriî tefsirde deniyor ki,-' birçok 
karışıklıklara sebebolmakta ve kazanın bu ko
nuda yolunu kapamaktadır. Aslında kanunla
rın tefsiri mahkemelere mevdu vazifelerdendir. 
Binaenaleyh, bir tefsirde kanun vaz'mm yetkisi 
olamaz, aski 'halde kazanın fonksiyonuna tesir 
eder. Çünkü teşriî organ zaman geçtikten sonra 
kendi arzu ettiği şekilde bir tefsir yoluna gi
derse bâzı vatandaş haklarının mubtel olması 
ihtimali vardır. Bu da Anayasayı rencide eder. 
Bundan evvelki Anayasamızda tefsirin kazai 
organları bağlayıcı olup olmadığı ifadesi mü
nakaşa konusn olduğu gibi Meclis de tefsire 
malhal olmadığını beyan mecburiyetinde bulu
nuyordu. Onun için... 

MEHMET HAZER — Usulü muamelelerde 
makable şâmil olmak üzere tefsir yapılabili
yor... 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — O da mü
nakaşa götüren bir konudur. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, umumiyetle para basma tâbirinin konma
sı hakkında takrir veren arkadaşlarla berabe
rim. Burada meskukât darbından bahsedilme
si, 1924 Anayasasının hazırlandığı tarihte mem
leket içinde bulunduğu şartlardan ileri gelmiş
tir diyebilirim. Bankın ot ihracetmek imtiyazı 
Osmanlı Bankasına verilmiş olduğu için memle
ket harbe girince evrakı nakdiye çıkardı ve bu 
kâğıt paralar üzerinde karşılığını Devletin ödi-
yeceğine dair meşrubat vardı. Bu paralar bilâ-
hara Merkez Bankasına devredilmiştir. 1924 yı
lında bu tarzda evrakı nakdiye çıkarmayı anor
mal telâkki ediyorduk ve eski usule, yani altına 
çevrilebilen bankmot ihracına kolayca dönüle
ceğini umuyorduk. Bugün artık Merkez Ban
kası bir kanunla bankmot İhraçetmek imtiyazı
na sahiptir. Bankınot bir borç senedidir, fakat 
bu borç Hazinenin borcu değildir. Bu itibarla 
bu hususta tereddüde malhal yoktur. 

Para basmak minelkadîm Devlet hüküm
ranlığının bir cüzi mütemmimidir. Bunun dışın-
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da her hangi bir mülâhaza yerinde değildir. 
Takririmin kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN —Şefik İnan. 
ŞEFİK İNAN — Muhterem arakadaşlar, 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın belirttiği gibi 
1924 Anayasası meskukat tâbirini kullanmıştır. 
Bu tâbir o zamanki para (hakkındaki fikirleri
mizin bir ifadesidir. 

1914 de 'kadar altın para cari idi, ufaklık 
para olarak da gümüş para kullanılıyordu. 
Her ikisi'de meskukât tâbiri* içerisine girer ve 
darbedilirdi. İstiklâl Harbinden sonra, diğer 
memleketlerle mütenazıran bizde de, para mef
humu değiştmiştir. Onun için bu Anayasadan 
da «madenî» tâbirinin kaldırılması yerinde ola
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZ€ÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Biz madenî para basımı isinin Büyük Millet 
Meclisinden geçmesinde fayda mülâhaza ettik. 
Buraya (kâğıt para basılabilir) diye bir kayıt 
koyabiliriz, bunda tereddüt yoktur. İçimizde şu 
endişe vardır, Meclis Iju yetkileri devredemez. 
Halbuki bu kadar ince ve ilmî tahlillerden geç
mesi de doğru değildir. Merkez Bankasının çı
kardığı kâğıt para yerine bankınöt dendiğine 
ıgöre acafba bunu şöyle mi tefsir ederler, böyle 
rai tefsir öderler diye de endişe etmeye lüzum 
yoktur. Bunun baııkınıot rejimi ile bir gûna alâ
kası olmadığını gördük. Bu sikke olarak basıl
mış bulunan Devletin parasına ait bir sözdür. , 
Binaenaleyh medemki tereddüdediliyor, bura
dan kâğıt kaydını çıkartıyoruz. ('Reye reye ses
leri) 

BAŞKAN — Mehmet Hazer. (Reye reye ses
leri) 

MEHMET HAZER — Muhterem arkadaş
larım, reye reye demekle hiçbir mesele halle
dilmez. Kanaatimce çok mühim bir mevzuu olan 
yorum meselesi açıkta kalmıştır. 

Cümlenizin malûmu olduğu üzere yasama 
organının yapacağı tefsirin bir hususiyeti, ayrı 
bir mânası vardı. Asıl, kanun ısdar eden biı-
ıheyetin maksadını tatbikatçının belirtebilmesi, 
Turan Güneş arkadaşımızın dediği herciimerçi 
yaratır. Kanun vazıı bunun yaptığı- zamanki 
maksadını elbette kendisi ifade etmelidir. Bu
nun yerine başka bir organın ikamesi kanun 
yapanın maksadım, selâhiyet'iııi başka birine 
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devretmek olur. Bu Anayasaya göre, iki Meclis 
olacak ve meclisler demokratik esaslara göre 
vazife görecek. Bu meclislere itimadımız yardır. 
Kanun koyacaklar, kanun değiştirecekler ve ge
rektiğinde de tefsirde bulunacaklardır. 

Arkadaşlar, tefsir müessesesinin hususiyetleri 
vardır. Kaza mercileri bir kanunu bir ihtilâfa 
veya meseleye tatbik ederken tefsir edecek, ve 
bu tefsir hâdiseye münhasır odacaktrr. idari 
birtakım tasarruflar vardır ki, bunu tashih et
mek tadadeJtmek mümkün değildir. 

Kanun makable teşmil edilemez ama tefsir 
muayyen ^esaslara göre yaz'edildiği günden iti
baren o hükmü muayyen bir istikamette tatbik 
imkânına kavuşturur. Niçin kanun vazımı bun
dan müstağni kılalım. Niçin vatandaşı böyle 
bir mülayim yoldan mahrum edelim. Bunun 
için komisyonun sebepleri tatminkâr değildir. 
Ayrıca bizim hukukumuzda tefsirden, doğmuş 
bir anarşi de mevcut değildir. Bu itibarla bu 
madde (kanun yapma, değiştirme ve aynı za
manda yorumlama) şeklinde olmalıdır. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
62 ne! maddedeki «madenî» kelimesinin çıka

rılmasını arz ve teklif ederim. 
Ferld Melen 

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddeden para ile ilgili olan «ma

denî» kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Muhittin Gürün İhsan ögat 

Sayın (Başkanlığa 
62 nci maddesindeki «madenî» tâbirinin kal

dırılmasını arz ve teklif ederim. 
Sait Naei Ergin 

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddedeki «madenî» kelimesinin kal

dırılmasını ve sadece para basmak olarak kal
masını arz ve teklif ederiz. 

Forhan Arkan 1. Selçuk Çakıroğlu 
Bedî Feyfzioğlu 

BAŞKAN — 62 nci maddeden, «madenî» ke
limesinin kaldırılmadı mahiyetinde olan bu 
dört önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Madenî kelimesinin 
kaldırılması kabul edilmiştir. 
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Komisyon filüıal iştirak ediyor mu atfendim? 
KOMİSYON SÖZOÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

- - Ediyoruz. , , 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddeye.... değirdirmek kelimesinden 

sonra (yorumlamak) kelimesinin eklenmelini an 
ve teklif ederim. 

Halil Sezai Erkut 

BAŞKAN — Bu önergeye iştirak ediyor mu
sunuz? 

KOMİSYON SÖZıSÜSÜ TUiRAiN GÜNEŞ 
— iştirak etmiyoruz, Anayasa sistemine uygun 
değil. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etıoiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
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etmiyenler... önerge Kabul edilmiştir, efendim. 

(Anlaşılmadı, sesleri) 
Bir kere daha rica ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Ayağa 
kalkılsın sesleri) 

Kabul edenlerin ayağa kalkmalarını rica 
edeceğim... Oturunuz efendim. Kabul etmiyen
ler lütfen ayağa kalksınlar... önerge kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu, efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
İştirak etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önergeleri ve maddeyi komis
yona veriyoruz. 

Saat 17,35 te toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Oturum Kapanma saati: 17,10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 17,30 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Alev Coşkun, Oktay Ekşi 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Efendim, komisyon, kendisine verilen 62 n'ci 

maddenin sonra görüşülmesini teklif ediyor. 
Şimdi 63 neü maddeden müzakereye devam 

ediyoruz. 

b) Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma 
MADDE 63. — Türkiye Cumhuriyeti adına 

yabancı- Devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
yapılacak anlaşmaları onaylama veya bunlara 
katılma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onay
lama veya katılmayı bir kanunla uygun bul
masına bağlıdır. 

BAŞKAN)— Sayın Hamza Eroğlu 
HAMZA EROĞLU — Çok muhterem arka

daşlar, İstanbul Üniversitesi Anayasa tasarısın
dan farklı olarak siyasi hayatı düzenliyen mü
nasebetleri iki ayrı maddede ve biraz da tefer

ruatlı bir şekilde bize hazırlıyan komisyona hu
zurunuzda teşekkür ederim. 

Dış Münasebetler Enstitüsünün hazırlamış 
olduğu rapordan da müstefidolarak komisyonu
muz milletlerarası andlaşmalarm tasdikiyle alâ
kalı 63 ncü maddeyi huzurunuza getirmiştir. 
Benim burada dile getirmeye çalışacağım ten-
kid iki profesör, üç doçent ve üç te asistan ta
rafından hazırlanan İstanbul Üniversitesi İlim 
Heyetine ve Sayın Komisyon arkadaşlarımıza 
Dış Münasebetler Enstitüsünün gönderdiği ra
porların maddede akisleri görülmiyen hususla
rını huzurunuzda dile getirmek olacaktır. 

Milletlerarası hayatı tanzim eden tasarruf -
ler buradan anlaşma diye ifade edilmiştir. Evve
lâ bir terim meselesini halletmemiz gerekir. Bu 
metin de kullanılan anlaşmanın Fransızcası 
acçord, agrement İngilizcesi ise agresneert ke-
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limeleri ile ifade edilmiştir. Halbuki genel o.la-

,rak öteden beri milletlerarası hayatı tanzim 
eden tasarrufların adı muahededir. Bunun öz-
türkçesi andlaşmadır. Fransızcası (Traite), în-
gilizcesi iso (Treaty) dir, genel olarak antlaş
malardan bahsederken andlasmalar hukuka (le 
drait des traites) denir. 

Andlaşnıa akdi salâhiyetinden bahsedilirken 
ingilizce «Treaty making power» terimi kulla
nılır. Arkadaşlarımız bu kadar belirli delilleri 
ihmal ederek, Etibankla yapılan anlaşmada be
lirtildiği üzere de mutabakat karşılığı kullanı
lan anlaşma terimini tercih etmişlerdir. 

Bu bakımdan bu yanlış ifade tarzının düzel
tilmesi gerekir. 

Arkadaşlar, şimdi birinci fıkrada yeni şekil
de anlaşmaların onanmasından bahsedilmekte
dir. 1924 Anayasasında da bundan bahsedilmek
tedir. Yalnız, ortada bir fark var; 1924 Anaya
sa sistemine göre bütün andlasmalar (her ne 
nevi muahede ve mukavele) tâbiri kullanılarak, 
bir kanunla meclisçe tasdik edilmektedir. Şimdi 
burada andl aşmaları onaylamak deniyor. Onay
lamak tasdiktir. Bir de ayrıca (katılma) dan 
bahsediyor. Bunun Fransızca karşılığı «adh6si-
on» dur. Halbuki Fransızca karşılığı «aeeepta-
tion» ve «accession» olan kabul veya duhulün 
karşılıkları ise ifade edilmemiş oluyor. Biz bü
tün bunlara şâmil olmak üzere onaylama tâbi
rinin daha doğru olacağına kaani bulunuyoruz. 
Bu yolda ifade tarzı İtalyan ve Fransız anaya
salarında da mevcuttur. Yani bir taraftan onay
lama diğer taraftan da katılma diye bir tef
rik yapılmamıştır. 

İkinci maddeye gelince: (Fıkra sesleri) ikin
ci fıkrada milletlerarası bir andlaşmamn1 Anaya
saya aykırı olup olmadığı Anayasa Mahkemesi ta
rafından tetkik edilecektir, bundan bahsediliyor. 
Bu, ihtiyaca tam olarak cevap vermemektedir. 
Milletlerarası hayaltta bir andlaşnıa Anayasaya 
aykırı olursa, bunu Anayasaya göre kabul etmek • 
imkânsızdır. Meselâ; Türkiye Müşterek Pazara 
girecek olursa; Anayasa bu andlaşmalarla bağ-
daşamıyacak, Anayasamıza aykırı olması sebebi 
ile reddedilecektir. Halbuki memleketin menfa
atleri Müşterek Pazara girmeyi icabettiriyorsa o 
zaman Anayasayı değiştirmek zorunda kalacağız. 
Bu bakımdan ikinci fıkra tatmin edici değildir. 
Bendeniz hazırladığım bir takrirle bunun düzel
tilmesini teklif ediyorum. 

4.1961 0 : 3 
3 ncü fıkraya gelince: İktisadi, ticari ve tek

nik münasebetleri düzenliyen anlaşmalardan bah
sediyor. Bu anlaşmalar; ticaret, kredi ve hibe 
anlaşmalarıdır. Bugünkü iktisadi ve ticari ha
yat, sürati zaruri kılmaktadır. Bu bakımdan 3 
ncü fıkra fuzuli teferruata kaçmış, birçok hüküm
ler koymuştur ki, bendeniz bunlara hiç de lüzum 
görmemekteyim, (Devlet maliyesine yüküm yük-
lememek) tenimi gibi. Birçok ticari anlaşmalar 
belki Devlet maliyesine yüküm yüMiyebilir. 

Bu bakımdan ve bunu takibeden kişi hakları-
' na ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülki
yet hakkına taallûk eden hükümlerdeki ifadeler 
ticaret anlaşmaları akdinde icra organını lüzu
mundan fazla bağlıyor. Bunun için çıkarılmasını 
teklif ediyoruz. 

Bir başka nokta var; «Bu anlaşmalar yayın
lanma ile yürürlüğe konur» deniyor. Halbuki çok 
defa anlaşmalar imza edildikten itibaren yürür
lüğe konmaktadır. Bu, teknik bir husustur, bu
nun da bu şekilde düzeltilmesi lâzımdır. 

4 ncü fıkra; Milletlerarası andlasmalar arasın
da «executive agreement» denilen icra andlaşma-
larına taallûk etmektedir. Bu andlasmalar icra 
organlarına bir serbesti tanıyan andlaşmalardır. 
Mevcut metindeki kıstaslar icra organını bağla
maktadır. Halbuki gaye muayyen bir sahada ic
ra organına serbesti tanımaktadır. Milletlerarası 
hayatın zaruretleri de bunu ifade etmektedir. 
Bendenizin teklifimde bu hususlar açıkça belir
tilmiştir. 

Benim ikinci fıkra olarak önergemde belirti
len hüküm tasarının 5 noi fıkrasında yer almış
tır. Ancak bu iki hüküm birbirinden t&mamiyle 
farklıdır. Milletlerarası hayatın icabı olarak" 
bugün milletlerarası münasebetlerde andlasma
lar kanunlardan da üstündür. Devlete mesuliyet
ler yüklemesi, mer'i münasebetlerin pozitif hukuk 
çevresi içerisinde cereyan etmesi icabetmektedir. 
Mevcut metin bunu karşılamamaktadır. Halbuki 
benim teklifim bunu karşılamaktadır. Takriri
min kabulünü yüksek huzurunuzda, Yüksek He
yetinizden ve komisyondan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. (Vazgeçti 
sesleri) 

VEDAT DİCLELİ — Geçen gün bir madde 
münasebetiyle arz etmiştim: Burada üçüncü fık
rada iktisadi, ticari ve teknik münasebetleri dü
zenliyen bir yıllık andlaşmalardan bahsediliyor. 
Bence iktisadi ve teknik münasebetler demek ye-
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ter, •zirai, ticari kelimelerini ilâve etmek bâzı 
anlaşmazlıklara yöl açabilir. İktisadi mefhumu. 
içinde ticari, zirai ve sınai faaliyetler de vardır. 
Eğer ticari kelimesi Konacaksa bilfarz sınai, zirai 
andlaşmanm bir sene müddetle yapılması ve yü
rürlüğe konması mümkün olmıyacakmış gibi bir 
karışıklığa meydan verilmiş olur. Gerek iktisadi 
terminoloji ve gerekse maddenin sarahati bakı
mından, ticaret kelimesinin çıkarılmasını arz ve 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen yok. Söz ko-* 
misyonundur, efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arkadaşlarım, Devletler hukuku mu
vacehesinde bu fıkralar oldukça yeni hükümler 
getirmektedir. Bu hususta komisyonumuzun gö
rüşünü ifade etmek isterim. 

Şimdiye kadarki müeyyideler, anlaşmalar ba
kımından getirilen sistem, eski hukukumuza naza- M> 
ran taımamiyle farklıdır. Yalnız, daha evvel bu 
hükümler üzerinde beyanda .bulunan Haraza 
Eroğhı arkadaşımızın bâzı tereddütlerini izale 
etmek isterim. Andlaşma yerine, anlaşma tâbiri 
kullanılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Devletler Umumi Hu
kukunda, devlelerarası hukuki muahedeler ko
nusunda Profesör Rousseau 14 terim tesbit. et
miştir. Bunları çeşitli şekilde Türkçeye çevir
mek mümkündür. Bunların hiçbirisinin birbi
rinden farklı bulunmadığını ve birinin yerine 
diğerinin kullanılmasının mümkün olduğunu 
söylüyor. Bu durum muvacehesinde, biz, aslın
da bir mutabakat karşılığı olarak, iki tarafın 
(birbirleriyle mutabık kalması, akit mânasında, 
anlaşma tâbirim kullandık. Anlaşma tâbiri, 
mutabakat haline varma mânasında çok taraflı 
veya bir taraflı mutabakat haline varmak mâ-
ansma andlaşmadan daha geniş bir terimdir ve 
Devletler Hukukundaki mütaibık kalınma hal
lerini daha iyi ifade eder. 

Bu maddenin birinci fıkrası eski hukuku
muzdan külliyen ayrılmaktadır. Eski hukuku
muzda bir Devletler Hukuku tasarrufu olan tas
dik, onaylama, ratifikasyon Büyük Millet Mec
lisine mevdu bulunuyordu. Binaenaleyh, Meclis 
bir muahedeyi, bir anlaşmayı, bir kanunu tas
dik ederken aynı zamanda bir iç hukuk tasar- , 
rufu yapıyor, fakat aynı zamanda da ratifiye 
etmek suretiyle bu andlaşmayı, bir mukaveleyi 
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Devletler Hukuku sahasında meriyete koyu
yordu bundan büyük mahzurlar doğmaktadır >. 
Çünkü, bir defa anlaşma Devletler Hukukuna 
göre diğer devletçe yürürlüğe girmeden Tür
kiye'de kanun neşredildiğine göre, Türk idare 
makamlarını ve Türk vatandaşlarını bağlıyor, 
Türkiye'de mer'i bir hukuk kaidesi haline ge
liyordu. 

Halbuki daha anlaşma yaptığımız Devletin 
henüz icaheden organlarınca tasdik edilmediği 
için Devletler Hukuku sahasında bir hüküm 
ifade etmemekte, o devletin iş hukukunda da 
henüz yürürlüğe girmemiş bulunmaktadır. 
Memleketimiz için ise birtakım vecibeler do-
ğurmryacaktır. Bu bakımdan tasarıda yeni hü
kümler sevk edilmiştir. Birinci fıkra bu bakım
dan eski hukukumuzdan geniş ölçüde ayrılmış
tır. Bundan böyle Türkiye'de birinci fıkra hük
müne göre anlaşmalar şöyle yürürlüğe girecek
t i r : Yürütme organı bir aıîdlaşmayı müzakere 
edecek ve karara bağlıyacak. Bu anlaşma iki 
Meclisten kurulu Meclise gelecek, orada müza
kere ve kajbul edilecek ve Türkiye ile bilfarz 
falan devlet arasında falan konu ile ilgili aşa
ğıdaki anlaşmanın tasdikma izin verilmiştir, 
dasdikı uygun bulunmuştur, denecek, bu Resmî 
Gazetede neşredilecektir. Fakat henüz bu an
laşmanın içinde bulunan hükümler Türk huku
kuna girmiş değildir. Çünkü, Tıenüz yürütme 
organı bu anlaşmayı Devletler Hukuku bakı
mından tasdik edip karşı tarafa bildirilmiş de
ğildir. Cumhurbaşkanı bir kararname ile rati-
file edip Resmî Gazete ile neşrederek, Büyük 
Millet Meclisince falan tarihli ve falan sayılı 
kanun ile uygun bulunan anlaşma yürürlüğe 
konulmuştur, tasdik edilmiştir, demesi lâzım. 
Bu şekilde yürürlüğe girdiğini belli eden bir 
hüküm olacaktır. 

Binaenaleyh, devletlerarası anlaşmalar ba
kımından Büyük Millet Meclisinin kontrol yet
kileri tamamiyle baki kalmakta, ancak ratifi
kasyon bakımından, bu yürürlüğe koyma bakı
mından yürütme organına bırakılmaktadır. 

Hamza Eroğlu arkadaşımızın, eski Anayasa 
hükmü, sistemi muhafaza edilmiştir, yolundaki 
beyanına katılmak mümkün değil. Burada, ka
tılma ayrı ayrı zikredilmiştir, diyorlar. Biz, bu
na lüzum gördük, çünkü, Devletler Hukukunda, 
devletlerarası birtakım anlaşmalar vardır ki, 
Türkiye, daha başta, onlarda taraf teşkil et-
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mez. Fakat, bu anlaşmalar, çok defa, katılma
ya açık bırakılan anlaşmalardır ve sonradan 
Türkiye bunlara katılabilir. Bu iş, T. B. M. 
Meclisinin izni ile olacaktır, işte bunun için ay
rıca belirtmek fikrini uygun bulduk. 

2 nci fıkra; Anayasaya aykırı bir anlaşma 
söz konusu olursa bu halde, bu durumda ne ya
pılacağından bahsetmektedir. Dış Münasebetler 
Enstitüsünün hazırladığı projede; eğer anlaş
ma Anayasaya aykırı ise Anayasa tadil edil
meden tasdik edilemez, diyor. 

Biz, bunu uygun görmedik. Meclislerin Ana
yasayı değiştirmek yetkileri zaten mevcuttur. 
Binaenaleyh, Anayasaya aykırı bir anlaşma im
zalamış ise, sanki Anayasayı muhakkak değiş
tirmek lâzım intibaını uyandıran bir hüküm 
koymadık. Hükümetler esas itibariyle Anaya
saya uygun anlaşmalar getirmek zorundadır. 
Anayasamızın çerçevesine girmiyen çok ehem
miyetli bir anlaşma yapmak gerekiryorsa, ta-
biatiyle Anayasayı değiştirmek mümkündür. 
Türk hukuk tatbikatı, şimdiye kadar çok geniş
lemiş olan Milletlerarası münasebetlerdeki ikti
sadi ve ticari anlaşmaları çok defa yürütme or
ganının Meclislere getiremediğini göstermiştir. 

Eski Anayasada bu anlaşmalar da meclisle
rin tasdikine bağlı bulunuyordu. Bugün bu işler 
artık devletler arasında günlük bir nevi muame
le halini almıştır. Ticari, iktisadi anlaşmaların, 
meclislerin bir peşin müsaadesine bağlanması 
çok defa hayat şartlarına uymamakta ve bu 
muahedenin derhal uygulanması lâzımgelmekte-
dir. Bu çok defa uygulanmaktadır. Fakat mec
lislerin tasdikine geldikleri zaman çoktan an
laşmanın hükümleri yerine getirilmiş, mal alın
mış ve satılmış olmaktadır. Bunun için bunu... 
(«Yeter yeter» sesleri) Peki. 

Muhterem arkadaşlarım; zaten birinci fıkra 
münasebetiyle Türk Hukukunda yeni bir tanzim 
geldiği için Meclis zabıtlannda geçsin diye bir 
anlaşmanın nasıl tasdik edileceğini izah etmeye 
çalışıyordum. Kusura bakılmasın. Birden bire 
medrese usulü bize. çöküverdi. Bundan sonraki 
fıkralar da bu mahiyettedir. 

BAŞKAM •— Buyurun, Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Çok muhterem arka

daşlarım, çok kısa konuşacağım. Zaten zaman 
bakımından fazla uzatmaya imkân yok. Sözcü
nün uzun konuşmasına cevap vermek imkânını 
bulamıyorum. 
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Evvelâ arkadaşlar, Milletlerarası Hukuku 

tanzim elden tasarruflardan bahsederken, Rous-
seau'nun kitabına atıf yapmak suretiyle sözlerime 
karşılık vermek istediler. Russo'nun görüşleri
nin muteber olması veya olmaması önemli de
ğildir Devletler Hukukunu tanzim eden andlaş-
malann ifade ettiği kelimelerin hiçbirisinin di
ğerlerinden farklı bir kıymeti yoktur. Bunu ifa
de eden Milletlerarası Adalet Divanıdır. 

Ancak, biz burada terimleri .seçerken, daha 
çok kullanılan, daha çok âdet olan terimleri ter
cih ettik. Müsaadenizle birkaç misal vereyim. 

Rahmetli Cemil Bilsel andlaşma demiştir, mu
ahede karşılığı, Zeki Mesut Alsan andlaşma de
miştir muahede yerine, genç arkadaşlarımızdan 
Seha Meray, ilhan Lütem andlaşma demişlerdir 
muahede yerine. Arkadaşımız lütfetsinler, tatbi
katta daha uygun olan ve daha geniş mânada 
kullanılan andl'aşma terimini kabul etsinler. 

Şimdi arkadaşlar; arkadaşımız Türk Huku
kuna yeni bir sistem getirildiğinden bahsediyor. 
Andlaşma Meclis tarafından kabul edilecek; tas-
vibedilecek gazetede neşredilecek, eski sisteme 
göre Resmî Gazetede n'eşredildiği zaman iç hu
kukta muteber olur diyor. Hayır arkadaşlar. Sa
yın Güneş bir iç Âmme Hukuku mütehassısıdır. 
Ama Devletler Hukuku başkadır. Şöyle k i : Res
mî Gazetede andlaşma ilân edilir, andlaşma böy
lece kabul edilir, ancak andlaşmayı meriyete so
kan kanun şöyle der; (şu devletle bu devlet ara
sındaki andlaşma tasdik edilmiştir). Tasdik ka
nunla yapılmıştır. Andlaşmaya atıf yapar. And-
laşmanın metni ne zaman meriyete gireceğini 
gösterir. Bundan da andlaşmaların, tasdikname
lerin teati edildiği tarihten veya daha sonraki 
bir tarihten itibaren meri olacağı anlaşılır. Bu
rada iç Hukuk Devletler Hukukuna bir atıf yap
mıştır. Anlaşmanın tatbikat tarihi literatürde 
gösterilmiştir. 3 ay, 5 ay ionra muteber olacağı 
gösterilmiştir. Resmî Gazetede ilân ile muteber 
addedilebilir. Bu bakımdan Turan Güneş arka
daşımız yanılıyor. 

ikinci fıkraya gelince 

BAŞKAN — Zamanınız tamamdır, efendim. 
HAMZA EROĞLU — Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELlKBAŞ — Muhterem arkadaş

larım; ikinci Dünya Harbinden sonra milletler
arası münasebetlerde büyük bir değişiklik mey-
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dana gelmiştir. Anayasalarda buna göre hüküm
ler koyma zarureti ortaya çıkmıştır. Bizim1 eski 
Anayasamızda bu cihetlere yer olmadığı için ol
dukça müşkülât çekilir, bâzı malî veya teknik 
yardımlardan zamanında faydalanamazdı. Son
raları hibelerin ve sair yardımların alınmasında 
oldukça geniş bir değişiklik getirilmiş oldu. Ama 
bu kâfi gelmemiştir ki, devamlı lâyihalar sevk 
edildi. 

Şu anda neler olabileceğini bilemeyiz. Çün
kü : Daha evvel geçmiş 6 - 7 Anlaşma şu anda 
elimin altına değil. Yalnız bu arada bir soru 
sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tında 1959 yılı başından beri bir özel fon ay
rılmıştır. Bu özel fon gereğince, iktisaden geri 
kalmış olan memleketlere krediden başka, mü
tehassıs yollamak, lâboratuvar malzemesi, kitap 
ve saire yollamak şeklinde yardımlar yapılmak
tadır. Sanıyorum ki, bu yapılan yardımlar bir 
süreye tâbidir. Yapılan anlaşmaların hükümleri 
karşı tarafa bâzan malî külfetler yüklemiş oluyor, 
bâzan da olmuyor. Çok değişik vaziyetler olu
yor. Acaba neden komisyon, 3 ncü fıkrada; 
(ve süresi bir yılı aşmıyan anlaşmalar) diye bir 
yıllık süre koymuştur? Eğer Devlet maliyesini 
yüküm altında bırakmıyor, kişi haklarına ve 
Türkleri yabancı memleketlerdeki mülkiyet 
haklarına dokunmuyorsa bu anlaşmaların ikti
sadi, ticari müddetinin ehemmiyeti olmaması 
lâzım gelir. Yani bir hususi vaziyet mi var bil
miyorum. Bu bakımdan komisyonun bizi biraz 
tenvir etmesini rica ederim. Bugün Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı özel bir fon kurmuş, iki se
ne sonra belki daha yeni yeni şeyler ortaya 
çıkacak. Bugünden Anayasa ile hükümetleri 
bağlamak zararlı olur kanaatindeyim. . Meclis
lere tatilde toplan Andlaşmayı tasdik et diyor, 
edemiyor. Neticede fayda sağlıyamıyoruz. O 
zaman ilgili teşekkülleri başka bir memleketle 
Andlaşma yapıyor. 

Anlaşma mı, Andlaşma mı? Elbette And-
laşmadır. Hamza Eroğlu arkadaşımızın bu hu
sustaki fikirlerine katılıyorum, Andlaşma de
mek lâzımdır. 

BAŞKAN :— Buyurun komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TUEAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlar, buradaki esas, Büyük 
Millet Meclisinin Hükümeti murakabe etmesini 
temin etmektir. Hükümet yaptığı andlaşmaları 
Meclise haber verir. 
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î Takdir buyurursunuz ki, bunun buradaki 

ehemmiyeti, bir sene içinde her hangi bir Ti
caret Andlaşmasınm ötesindedir. İkincisi, uzun 
vadeli bir Andlaşmadır. Bu takdirde bir sene 

I sürecek bir Andlaşma kadar da müstacel, ivedi 
bir durum yoktur. Binaenaleyh eğer ivedi bir 
durum varsa, geçen maddelerde gördüğümüz 
gibi, Meclisi toplantıya davet etmek veya et-

I tirmek yetkisi bulunduğuna göre Hükümet mec-
I lisleri çağırarak Andlaşmayı getirebilir. 

Milletlerarası ticari hayatın bugün arz etti-
I ği kesafeti ve bunların son defa taşıdığı*teknik 
I mahiyeti düşünerek, yürütmeye mümkün oldu-
I ğu kadar geniş yetkiler tanımaya çalışan ko 

misyonumuz aynı zamanda da Türk dış politika-
I sının tecelli yerinin Meclis olmasına dikkat etti, 

onun için bu kayıtlar kondu. Bunlar başka ana-
I yasalarda da var. 

RAUF BAYINDIR — Sual soruyorum; bu 
ikinci bendin son kısmı okunduğu zaman (Bü
yük Millet Meclisi bu Andlaşmamn onaylanma-

I sini veya buna katılmayı uygun bulamaz.) di-
I yen kısmında bir kelime tasarrufu yapmak 

mümkündür. Büyük Millet Meclisi bu Andlaş
mayı onaylıyamaz demek kâfidir. Bu 1, 2, 3, 4, 

I 5 kelime tasarrufuna imkân verir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Demin arz ettiğim gibi, onaylamayı uygun gör
medik. «Büyük Millet Meclisi bu Andlaşmayı 
onaylıyamaz.» şeklindeki teklifi uygun bulmu
yoruz. Metnimiz isteği karşılamaktadır. Eski
den olduğu gibi andlaşmalann Büyük Millet 
Meclisinde müzakere edilmesi lâzımdır. Her 
iki Mecliste de... 

FEHMİ ALPASLAN — Vedat Dicleli Be-
I yin teklifi hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek 

istiyorum. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

İktisat terimini kullanmak suretiyle ticaret ke
limesini sınırlandırmak istedik. Bunlar birbirle
rini tamamlıyan terimlerdir. (İktisat, ticaret ve 
teknik sahalardaki andlaşmalar) birbirlerini ta
mamlıyan şeylerdir. Alışverişte,' normal müna
sebetler mahiyetini aşmıyan demek istiyoruz 
biz burada. 

DÜNDAR SOYER — Efendim, müstacel 
durumda, bir yılı aşmıyan bir Andlaşmamn 
muhteviyatı Devlete malî yük, külfet yüklüyor-

I sa bu nasıl olacak? 
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TURAN GÜNEŞ — Efendim, bu durumda 

Devlete bir yük yükleniyorsa Devlet maliyesi
nin, kasasının anahtarları Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin elindedir. Binaenaleyh Andlaş-
ma daha evvel meclislere gelecek ve görüşüle
cektir. Yürütmeye bu kadar geniş yetkiler ver
mek mümkün değildir. 

BİR SAYIN ÜYE — Fakat faaliyetlerin sür
ati içinde bu madde nasıl yürütülür! 

VEClHÎ TÖNÜK — Millî hukukla millet
lerarasındaki .hukuk münasebetleri konusunda 

. ne düşünülüyor?. Anayasada bir şey yok bu
na dair. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Türk mahkemeleri Türk kanunlarını tatibik 
edecektir. Türk mahkemeleri usulüne uygun 
yapılmış muahedeler uygulanacaktır. 

'BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarper. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER 

•—• Çok özür dilerim; sabahtan beri devam eden 
kabine toplantısından çıkarak buraya geldim. 
Şimdi haberdar oldum bu maddenin müzakere 
edildiğinden. Bir nokta hakkında benim de .te
reddüdüm var; onu müsaade edersem» bu kür
süden Yüksek Heyetinize, komisyon azalarına • 
bir sual şeklinde soracağım. Andlaşmaya müm
kün olmazsa? diye soracağım. 

Malî külfetler bizim lehimizde, tekabül. 
ettiği külfet dalha ağır ise ve aynı zamanda, . 
durum ivedilik arz ediyorsa böyle bir durum
daki andlaşma karşısında icranın nasıl hareket 
etmesini tensip buyuruyorsunuz? 

SÖZCÜ TURAN GÜNEŞ — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Dışişleri Bakanının sorusuna 
şöyle cevap vereceğiz : 

Bir defa; karşılıklı malî külfetlerin kimin 
lehine, kimin aleyhine olduğunu tesbit etmek 
zordur. Eğer yetkiyi hükümetlere verecek olur
sak,. her Dışişleri Bakanı, arkadaşımız Selim Sar-
per gibi dikkatli olmıyabilir ve malî külfetle
rin bizim lehimize olduğunu söyliyerek bir ka
nunla uygun bulunması gerekli bir andlaşmayı 
Meclise getirmiyebilir. Binaenaleyh yalnız iyi 
insanlar için değil, bâzı iyi düşünmâyen - böy
le denıiyelim - biraz çabuk bir şekilde işlerini 
yürütmek isteyen insanların bulunabileceğini 
düşünerek bu kabil andlaşmalarm Büyük Millet 
Meclisinle gelmesi lüzumuna biz inanıyoruz. Za
ten böyle bir andlaşmanın negosiasyonu olduğu-
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na göre eğer meclisler tatile ğirmiş%e Hükümet 
teşriflerini her zaman rica 'edebilir.; 

BAŞKAN —- Sayın Bakanın bir mütalâaları 
var mı? efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER 
— Yokefendim. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Söz istiyorum efeıv 

dini; 

BAŞKAN —-Buyurun. . ' 
FETHİ ÇELlKBAŞ — Muihterem arkadaşa 

lar, elimde Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
1960 yılı özel fonunun neşrettiği bir broşür 
var. Burada Türkiye ile alâkalı iki proje var, 
Orta - Doğu Hukuk Üniversitesiyle, bir de An
talya ile alâkalı bir proje, Antalya bölgesinin 
kalkındırılması plânı tatbikatının takibi PAÖ 
yani Birleşmiş Milletler Gıda ve ihtiyaç Mad-; 
deleri Teşkilâtına verilmiş. Ort§ - Doğu Teknik 
Üniversitesinin tatbikatı işi de. UNESCO'YE 
verilmiş. 

İtiraf edeyim ki, Sayın Dışişleri Bakanın in 
müdahelesinden sonra Komisyon Sözcüsünün 
cevaibıriı tatmin edici bulmadım. Çünkü; ikti-
saden geri kalmış memleketler "'hakkındaki ça
lışmaları tanzim edici, kolaylaştırıcı hükümler 
burada söz konusudur. Bu, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı için böyledir; Avrupa İktisadi İş 
Birliği için böyledir; NATO, Enfrastrüktür ça
lışmalar için böyledir. Bu yokla daha çeşitli 
çalışmalar vardır. Bu itibarla, müstacel haller 
çok olur ve oldu/ ' Bendeniz görevli bulundu
ğum zamanda, bu alanda memleketimizin de il
gili olduğu, yardım göreceği çalışmalar-arasın
da fırsatları kaçırdığımızı bilirim. Hükümetle
rin ne derecede yetkili olduğunu anayasalara 
bakarak tesJbit ederler. Hükümet yetkili görün
müyorsa, andlaşmayı da imzalamazlar ve «Si
zin Hükümetioıiz bu andlaşmayı bizimle yap
maya muktedir değildir.» derler. Meclis hemen 
toplantıya çağrılsın, andlaşma talebcdilsin de
mek bir noktayı nazardır, ama, iktisaden geri 
kalmış bir memleket olarak ben Hükümete da
ha fazla yetki veren hükümleri uygun görü
rüm. Bizim Anayasamızı bu ihtiyaca cevap 
verecek hale getirmemizde millî menfâat var
dır. Bu itibarla arkadaşımın nöktai nazarma 
inanıyorum. Daha geniş izahat versinler. Müs
tacel hâller olmaktadır:. Bu yine aynı yolda bir 



B : 47 18. 
tasan olacaksa ve müstacel halleri derpiş edi
yorsa memlekete bundan sadece »arar gelir. 

BAŞKAN — Söz komilsyonun, ; 

TttRAN GÜNEŞ — Burada bir ' dördün-
eü var/: «Milletlerarası bir andlaşimaya dayanı
larak yapılan uygulama andlaşmaları ile kanu
nun verdiği yetkiye „ dayanılarak yapılan idari 
ve teknik andlaşmalarm Türkiye Büyük Millet 
MeclMnce uygun bıüunnıam zorımluğu yok
tur.» 

Bin/asnaleyh mümkün ve mutasavver böyle 
ıbir andlaşma yapmak için Büyük Millet Meclisi 
bir kanun ile yürütme organına bâzı yetki 
verir. Veyahut djaha evvel yapılmış bir millet
lerarası andlaşmaıda bu baJbîl meseleler derpiş 
edilmiş olabilir.' 

Şimdi de bahis konusu olduğu söylenen Av
rupa İktisadi îş Birliği (böyle NATO ve saire 
gîbi teşekküller, çok geniş olan ve büyük and
laşmalar çerçevesi içinde kalan müesseseleri içi
ne almaktadır. Binaenaleyh, çok defa bir mil
letlerarası andlaşmada bir yetki söz konusu
dur. 

Fakat daha evvel bu kabil meseleler T. B. 
M. Meclisinde müzakere ve münakaşa konusu 
olmuş ve Hükümet bu hususta kendisine yetki 
verilmesi zımnında bir kanun talebetmişse Hü
kümetin yetki sınırları bir hayli genişlemiş olu
yor. Fakat meclisler daha evvel meseleyi de 
tartışmış bulunuyorlar. Yahut da daha evvel 
milletlerarası andlaşma! arda bu kabil şeyler 
derpiş edilmişse yine Hükümetin çok Yetkileri 
oluyor. Ancak bu halden dahi meselâ Türk ka
nunlarında değişiklik yapacak kanunların be
hemehal Büyük Millet Meclisinde daha evvel 
müzakere ve tasdiki uygun bulunması lâzım
dır. Çünkü Türk vatandaşı için hukuk kaidesi 
koymak yetkileri bu Anayasaya göre sadece Bü-

• yük Millet Meclisinindir. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen ydk. önerge

leri okuyoruz, efendim. 
t . » » . « . • - . • . . . • 

Sayın Başkanlığa 
63 ncü maddenn aşağıda (belirtildiği üzere 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. . 
Hamza Eroğiu 

b) Milletlerarası andlaşmalarm onaylan
ması. 

MADDE $3. — Türkiye Cumhuriyeti adina 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
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yapılan andlaşmaları onaylama yetkM Türkiye 
B. M. Meclisine aittir. Usulüne uygun olarak 
onaylanmış milletlerarası andlaşmalar, kanunla
ra üstündür. Meclislerden birinin tam üye sayı
sının beşte biri tarafından Anayasayı değiştire
ceği ileri sürülen bir andlaşma bu bakımdan in
celenmek üzere Anayasa Mahkemesine gönderi- • 
lir. Bu mahkemece Anayasayı değiştireceğine 
karar verilen andlaşmanm onaylanması, Ana
yasanın 154 ncü maddesinin hükümlerine uy
gun olarak yapılır. 

iktisadi, ticari ve teknik münasebetleri dü
zenliyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşmalar, 
imzası günü yürürlüğe konabilir. Ancak bun
lar derhal yayınlanır ve mümkün olan süratle 
ve en geç. iki ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onaylarına sunulur. 

Bir kanunun veya bir andlaşmanm açıkça 
verdiği yetkiye dayanarak imzalanan milletler
arası andlaşmalar onaylanmaya tâbi değildir. 
Ancak bunlar yayınlamadan yürürlüğe konula
maz. , 

Yüksek Başkanlığa 
63 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Feyyaz Koksal 

Madde 63. — Fıkra 3 ,: İktisadi, ticari ve 
teknik münasebetleri düzenliyen ve süresi bir5 

yılı aşmıyan anlaşmalar, imzası günü yürürlü
ğe konabilir. Ancak 'bunlar derhal yayınlanır1 

ve mümkün olan süratle ve en geç iki ay için
de Türkiye B. M. Meclisinin onaylanmasına su
nulur. 

Sayın Başkanlığa 
(Ticaret) iktisadi faaliyetlerin bir şeklinden 

ve kolundan ibaret bulunduğundan, 63 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrasından (ticari) kelimesi
nin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Vedat Dicleli 

Sayın Başkanlığa 
63 ncü maddede kullanılan anlaşma tâbiri 

yerine «Andlaşma» tâbirinin kullanılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Feyyaz Koksal Hamza Eroğiu 

(Hamza Eroğiu'nun önergesi tekrac. okun
du.) 
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BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı söz is
temiştir. Bttyurtm. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER — 
Muhterem arkadaşlar, demin de arz etmiş. oldu
ğum gibi, buraya gelirken Hükümet talimatı ile 
mücehhez olarak gelmedim. Bu itibarla icra or
ganının salâhiyetlerini şu veya bu şekilde tevsi 
ricasında bulunmuyorum. Yalnız samimî kana
atim şudur ki, -68 ncü madde icranın dışişleri 
kısınma taallûk ettiği nispette benim için en mü
him maddelerden biridir. Şimdi birtakım ve
rilmiş Önergeler vardır. Eğer vaziyeti doğru ta-
kibedebildimse, kısa müddet, içinde doğru anla-
dımsa DU önergeler 63 ncü maddenin tadili mahi
yetinde birtaikım tekliflerdir. Şimdi reye geçer
sek, yine benim samimî kanaatim, bu madde ace
leye gelmiş olacaktır. Ondan sonra ya icra or
ganını sıkıntılar içinde koyacağız ve meselâ müs
tacel ve şimdilik mahiyetini tâyin edemiyeeeğim 
bâzı ahvalde Meclisi tekrar içtimaa, davet gibi bir 
duruma geleceğiz, veyahutta icrayı geniş yetki
lerle teçhiz etmek suretiyle Anayasayı tehlikeye 
sokacağız. İstirhamım, eğer İçtüzüğümüz müsa
itse mütaakıp maddelere geçelim; bu madde ve 
önergeleri Bakanlar Kurulunda tetkik edelim, on
dan sonra huzurunuza gelsin, bunu aceleye getir-
miyelim, bir defa daha, ikinci bir müzakereye 
tâbi tutalım. 

BAŞKAN — Sayın Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlar; 

Sayın Dışişleri Bakanının noktai nazarına işti
rak etmek isterdik. Ancak, ben iki hususu arz et
mek istiyorum. Birincisi, komisyon bu maddeyi 
tedvin ederken mümkün olduğu kadar uzmanla
rın noktai nazarını atmaya ve hattâ Dışişleri Ba
kanlığının ilgili servisleriyle görüşmeye çalış
mıştır ve bunlar geniş ölçüde yapılmıştır. Ancak, 
Komisyonunuz şunu söylemek mecburiyetindedir 
ki, Türkiye'de şimdiye kadar dış meseleler Bü
yük Meclisin murakabesi dışında büyük ölçüde 
cereyan etmiştir. Bu sebeple Türk hukukunda ic
raya bundan fazla yetki tanınmamıştır. Bundan 
evvel yürütme böyle bir yetkiye de sahip değil
di. Demin de arz etmeye çalıştım, bu maddenin 
dördüncü fıkrasında görüleceği veçhile, bir ka
nunla yürütmenin muayyen sahalarda antlaşma 
yapması imkânı sağlanmıştır ama bunu aşan' yet
kileri kabul edemiyeceğimM komisyon olarak ve-
remiyeceğiz. Komisyonu muannit olarak itham ey
lemeyin lütfen. Bundan fâzla, yürütme imkânı 
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vermeye imkân yoktur. Yeter ki, Büyük Millet 
MediBİnda söylenecek sözlerin, milletin mukadde
ratına hâkim en Yüksek Meclisin sözleri olduğu 
kabul edilsin. 

FERDA GÜLE Y — Muhterem .arkadaşlarım, 
bu madde üzerinde uzunca boylu durulmuştur 
vo en sonunda nizamnameye uyularak Riyasete 
verilen önergeler okunmuştur. Bu safhadan son
ra artık konuşmamak, konuşturmamak ve sadece 
önergeleri oya. arz etmek üzere icabı saym Dışişleri 
Bakanımız söz istemişlerdi ve maalesef konuşabil-
mişlerdir. Pek tabii müzakereler, bu safhasından 
sonra sayın Dışişleri Bakanımızın konuşması ti
lerine yeniden, beşladığı ve bitiği noktadan de
vam etmek istidadını kazanmıştır ve görüHİyor-
ki, tekrar aynı şeyler * konuşulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, hükümetin işlerinin 
çokluğu dolayısiyle bu maddeye zamanında yeti
şemediği anlaşılan sayın Dışişlari Bakanımız 
kanunun , ikinci müzakeresinde pekâlâ hazırlıklı 
olarak görüşlarini yazılı bir metin halinde bura
ya getirebilirler ve bir tadilname vererek pekala 
o zaman görüşlarini savunabilirler. Ortada böy
le bir sureti hal varken müzakerelerin bu nokta
ya gelmesinden sonra madenin sırf kendi görüş
lerine uymamasından dolayı komisyona iadesini 
talebetmeleri ve Riyasetin de bunu kabul etmesi 
doğru olamaz. 

BAŞKAN — Riyaset iadeyi kabul etmiş de
ğildir efendim 

FETHİ ÇELİKBAŞ — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arakadaş-

lar; icra mesuliyeti taşıyan bir bakanın, kanu
nun tedvini .sırasında bir mevzuun aydınlanması 
için müdahalede bulunmasını zaruri kılan se
bepler vardır. İcra Vekilleri Heyetinde mev
zuu görüştükten sonra işin' getirilip huzurunu
za sunulması halinde elbetteki karar yine size 
aittir. Niçin? Hadiselerin teferruatına kadar 
aydınlanması bakımından.;. Elimizde imkân 
varken bir vekilin mütalâasını, her türlü his
ten tecerrüt ederek millî menfaatlanmıza uy
gun istikamete cevaplandırılmış olmasını yerin
de görürüz. Kaldı ki, kendisine icra yef&isi ve-' 
rilmiş, muhterem heyetinizin tâyin ettiği, bu de
rece tecrübeli ve mes'ulıyet taşıyan ve her gün 
karşılaştıkları meselelerle mücehhez ve hazırlıklı 
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duruma gelmiş insanların bilgilerinden istifade I 
etmenin ne gibi zararı olacaktır? («biliyorum» 
sesleri) Biliyoruz diyenlerin bilmedikleri noktayı 
arz edeyim: Şimdiye kadar mütemadiyen olay- J 
lar değişmektedir, çok rica ederim millî men
faatlerin görüşüldüğü bir sırada hislerden teeer-
rüdedereJk istifade ile işlerimizi müzakere ede
lim. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELÎM SARPER — 

Bu geç saatte müzakereleri uzatmak zorunda 
bıraktığım' için özür dilerim. Anladım ki, iki 
arkadaşımızın müdahalesinden sonra, ne demek 
istediğimi lâyıkiyle anlatamadım. . 

Bendeniz; maddenin komisyona iadesini iste
medim. 63 üncü madde için Anayasa Komisyo
nunun hazırladığı metnin kabul edilmesinde Dış
işleri Bakanlığı bakımından bir mahzur görme
mekteyim. Beni tereddüde sevkeden tadil tek
lifleridir. okunurken anlamadım, mahiyetini j 
tetkik edemedim, Dışişleri Bakanı olarak değil, 
kâğıt üstünde yazılı tekliflerle maddeyi muka
yese edemedim ve bir temsilciler Meclisi üyesi 
sıfatiyle. bir arkadaşınız sıfatiyle nasıl rey ve
receğim hakkında tereddüt hâsıl oldu. vaziyet 
bundan ibaretir. 

' BAŞKAN — önergeleri okumaya devam ede
ceğiz efendim. 

Şimdi okunan önergelerden Hamza Eroğlu'-
nun önergesi ikinci defa okunmuştu. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum Kabul edenler..-. Etmi-
yenler... önerge reddedilmiştir. 

(Vedat Dicleli'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum; 

Kabul edenler.... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

(Feyyaz Koksal'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum; 

Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. I 

(Feyyaz Koksal ve Hamza Eroğlu'nun müş
terek önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? >. 
- TURAN GÜNEŞ — iştirak ediyoruz. (Alkış

l a r ) .;... 
: BAŞKAN - - Komisyon filhal iştirak etmekte

dir. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. .„••. .. | 
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'Maddenin «anlaşma» yerine «andlaşma» yazıl

mak suretiyle kabulünü yüksek oyunuza sunu
yorum. KabuLedenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

c)' Silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme 
MADDE 64. — Milletlerarası hukuk kuralla

rı uyarınca savaş hali ilânına, Türkiye'nin taraf 
olduğu milletlerarası andlaşmaların veya millet
lerarası nezakef* kurallarının gerektirdiği haller 
dışında, Türk Silâhlı - Kuvvetlerinin yabancı ül
kelere gönderilmesine veya yabancı silâfclı kuv
vetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yet
kisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

BAŞKAN — Sayın Hamza Eroğlu. («Ooo» 
sesleri)' 

HAMZA EROĞLU — Arkadaşlar; bir hata
yı tashih için huzurunuza çıktım. Konuşmamı is
temiyorsanız takririmi vererek huzurunuzdan ay
rılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Belen. 
FAHRİ BELEN — Muhterem arkadaşlar; 

tasarının bu maddesi, yasama hayatımıza bir ye
nilik daha getirmiştir. Bu bakımdan sayın komis
yona teşekkürlerimi sunarım. 

Bu maddeye göre yabancı kuvvetlerin Türki
ye'ye gelmesi yahut Türk kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gitmesi Büyük Millet Meclisinin iznine 
tâbi olacaktır. Belki diğer Anayasalarda mevcut 
olmıyan bir hükmün, maddede yer alması bizde 
çok lüzumludur, arkadaşlar. 

Yükseli malûmunuz olduğu üzere,.Birinci Ci
han Harbinden evvel Almanya ile yapılan ittifak 
ne Meclisin, ne Padişahın ve ne de kabine ekseri
yetinin malûmatı olmadan, dört kişi tarafından 
imzalanmıştır. 

ıSonra arkadaşlar bizi harbe sürükliyen Si
vastopol baskını için iki Nazır karar vermiş, di
ğerlerinin hiçbir malûmatı yoktur. 

Arkadaşlar, Kore muharebesi millî tarihimi
ze şerefli sayfalar eklemiştir, bu bakımdan Ko
re'ye kuvvetlerin gönderilmesi yerinde olmuş
tur, fakat bu kararın ne şekilde verildiğini bili
yor musunuz? Yalova'da Reisicumhur, Başbakan 
ve Millî Savunma Bakanı karar vermişlerdir. Tat-
bikat için de Genel Kurmaya gerekli emirler ve
rilmiştir. Usulen Bakanlar Kurulundan karar-
alınması için, 3 - 4 gün sonra Bakanlar Kuru
lu toplanmıştır, Bakanlar' Kurulundan usulen 
karar-alınması, uysal arkadaşları iştirak ettir-
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r.ıek suretiyle temin edilmiş, bendeniz ve Sa
yın Nihat Reşat Belger bu toplant ya davet edil
memiştir. Ondan sonra da Meclis tasdik etmiş
tir., 

Arkadaşlar, karar yerindedir, fakat usul, 
tatbik edilen - şekil hatalıdır. Artık milletlerin 
mukadderatı birkaç kişinin hata ve savabma bı
rakılamaz. Bu bakımdan bu maddeyi büyük bir 
memnuniyetle karşılıyorum. 

Yalnız komisyondan bir noktayı sormak is
terim. Milletlerarası nezaket kuralları dışında
ki kaydın burada tavzihi lâzım değil mi? An
laşılmıyor. Cümlenizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

EMİN ^SOSYAL — Muhterem arkadaşlar, 
bundan evvelki Anayasada bu husus sadece sulh 
akdi ve harb ilânı şeklinde ifade-edilmiştir. Ko
misyonun bu yeni tasarıda Türk Devletini son de
rece ihatalı ve nazik bir vaziyette bıraktığına 
kaaniim. Buradaki «Milletlerarası hukuk ku
ralları uyarınca savaş hali ilânına, Türkiye'nin 
taraf olduğu milletlerarası anlaşmaların veya 
milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği 
haller d şmda» ibaresini bendeniz zait bulu
yorum. Bunun buradan çıkarılmasında istik
balimiz bakımından .fayda olduğuna kaaniim. 
Eski Anayasayı yapanlar işin bu nezaketini el-
betteki düşünmüşlerdir. Nezaket kuralları ve 
başka maksatlarla anlaşma yapan bâzı hükümet
lerden sonra yeni birtakım siyasi vaziyetler 
dolayısiyle burada milletin menfaatleri bakımın
dan meclislerin, hükümetlerin yeni kararlar 
alması ihtimali vardır. Bu vaziyet karşısında 
Anayasaya madde koymak tehlikeli ve naziktir. 
Onun için yüksek dikkatinizi çekerim, bu mad
denin bu fıkrasının çıkmas nda millî menfaatimiz 
bakımından fayda olduğuna kaaniim. Bu 
hususda da bir önerge veriyorum. 

Bir Hükümet gelir bu neviden maddelerde 
bulunan böyle bir fıkradan istifade ederek çe
şitli kararlar verirse tehlikeli duruma sürükler 
milleti! 

Kore 'ye asker gönderilmesi oldu, kahraman
lıklar oldu. Ya bütün tedbirler alınmadan harb 
çıksa idi, Meclisin de haberi yoktu. Büyük Mil
let Meclisi tedbirlerini almadan dört kişinin 
karariyle milletlerarası nezaket kuralları bakı
mından asker göndermek milleti tehlikeye harb 
içine sürükler. Bu olmaz. Harbe darbe taal-
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lûkeden kararları, silâhlı kuvvetlerin kullanıl
ması hususunu her halükârda Hükümet zama-

I nmda Meclise arz etmeli ve Meclis karar ver-
I melidir. Tarihî olaylar, geçmişteki felâketler 
1 bize ders olması gereken hakikatlerdir. Hilaf nı 
j asla doğru bulmuyorum. Bunun için bir tak-
I rir takdim etmiş bulunuyorum, kabulünü rica 

ederim. 

BAŞKAN — Dündar Taşar. 
DÜNDAR TAŞAR — Söz hakkımı Hamza 

Eroğlu'na bırakıyorum. 
HAMZA EROĞLU — Çok muhterem arka

daşlar, burada bir vazife hissinin ağır mesur 
liyetini duyarak konuşuyorum. Mümkün oldu
ğu kadar kürsüye az. çıkıp sizleri rahatsız etme
meye çalışıyorum. 

64 ncü madde Dış Münasebetler Enstitüsü
nün hazırlamış olduğu bir metinle komisyona 
gönderilmiştir, ama bizim komisyon, uzmanla-
rm hazırladığı 64 ncü maddenin başında bir de
ğişiklik yapmış ve böylece büyük bir hataya 
düşmüştür. Şimdi bunu açıklıyacağım. 

Maddede, «Milletlerarası hukuk kuralları 
uyarınca savaş hali ilânına....» denilmektedir. . 
Muhterem arkadaşlarım; 1928 den beri Devlet
ler Hukuku harib haline, harb ilânına paydos 
demiştir, devletlere»-harh ilânı hakkını tanımla
mıştır. «Milletlerarası hukuk kurallarına göre 
haıib halinin ilânma» tâbiri yanlıştır, böyle şey 
olmaz, arkadaşlar. Bunu açıklamayı ben bir va
zife biliyorum. Bunun ağır mesuliyetini hisset
tiğim için konuşuyorum. 

Dış Münasebetler Enstitüsünün teklif etmiş 
olduğu prensibe göre, milletlerarası hukuk ku
ralları uyarınca silâhlı kuvvet kullanılmasını 
gerektiren zorlama tedbirlerinin alınmasına 
dair -salâhiyetin Büyük Millet Meclisinde oldu
ğu anlaşılmaktadır. Milletlerarası hukuk kural
ları uyarınca, silâh kullanılması icaıbettiği za
man Meclis buna yetkili olacaktır. Harh ilânı 
da buna dâhildir.* Bu hükümle, Kore misalinde 
olduğu üzere, askerî kuvvet gönderme hususun-

| da karar alma yetkisini Meclise tanınmıştır. 
I Muhterem Emin Soysal arkadaşımızın endi-
I şeşi. böylece ortadan kalkacaktır. 
I Arkadaşlarımızın iç âmme hukuku bakımm-
f dan. endişeleri bertaraf etmek için (savaş hali 
; ilânı) tâbirini ben de teklifimde işaret ettim. 
I Ama, haıib ilânı tâbirinin metinde yer almasına, 
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milletlerarası hukuk bakımından pek taraftar 
değilim, ancak, komisyon arkadaşlarımız tat
min olsun, diye kabul ediyorum.' Milletlerarası 
andlaşmalara uygun olarak bir devletin diğer 
bir devlete askerî kuvvet göndermesi NATO'da 
olduğu hallerde mevzuubahistir. Ayrıca Birleş
miş Milletler Andlaşmasmda hususi bir hal var-
dır : 43 ncü madde bir tatlbikatın icabıdır. An
cak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile 
hususi anlaşmalar yapan devletler milletler
arası, ordunun kurulması için bir miktar asker 
verebilir. Bu askerin verilmesine dair anlaşma 
da Meclisin tasdikine tâbidir. Bu bakımdan , 
Soysal arkadaşımız hiçbir şekilde endişe etme
sinler. Bu takrir bütün endişe ettikleri o hal
leri izale edecek hususları ihtiva etmektedir. Bu 
takrir, bilhassa Kore Harbinde olduğu gibi, 
Meclis^ hiçe sayan bir iktidara karşı istediği , 
gilbi karar vermeyi, tatbikata geçmeyi frenliye-, 
çektir. * 

Komisyondaki arkadaşları tatmin etmek için 
aynca yukardaki fıkra münasebetiyle İtalyan 
Anayasasının II nci maddesinin ilk fıkrasını 
okuyacağım. (İtalya, diğer milletlerin hürriye
tine taarruz teşkil eden ve milletlerarası anlaş
mazlıkların hal vasıtası olarak kullanılan harbi 
reddeder.) 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU — Muhterem arka

daşlarım, kıymetli Anayasa Komisyonumuzun 
halen yürürlükte olan Anayasanın 26 hcı mad
desindeki harb ilânı salâhiyetini bugün 64 ncü 
madde ile ve vuzuihla Anayasaya almış olması 
çok isabetli olmuştur. Biliyorsunuz ki, i a rb 
ilânı Büyük Millet Meclisinin yetkileri içinde 
olduğu halde eski iktidar hükümeti Anayasayı 
çiğniyerek Hükümet karariyle Kore'ye, ecnebi 
bir devlete ve savaşmak niyetiyle Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini göndermiştir. O zaman Meclis top
lantı hâlinde değildi. Biz, Meclisi toplamaya 
gayret ettik, muvaffak olamadık. Bunun üze
rine bir gensoru açtık, Hükümeti sorguya çek
tik. Başbakana bu kararın ittifakla alınıp alın
madığını sordum, «Sana ne» dedi. ' - * " . . 

Şimdi çok Muhterem Fatfıri Belen arkadaşı
mız burada açıklıyorlar ki, bu karar Hükümet
te dahi:; ittifak kararı ile alınmış değildir. Mec
lis kürsüsünde öyle zamanlar oldu ki, Başbakan 
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ve bakanlar hilafı hakikat beyanda buİun'cİuİar; 
bu sözlerin ekserisi alkışlandı. 

Bilhassa bu kürsüden Muhterem Bahri Be
len'in tarihî vakıayı açıklamasından dolayı ken
dilerine teşekkürler ederim. Bu maksatla söz al
mıştım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlar; milletlerarası nezaket 
kuralları nedir, tavzih edilsin, istendi. 

Dost bir devlet filosu memleketimizi ziya
rete gelir, denizciler karaya çıkmak ister, Hü
kümeti ziyaret etmek ister. Türkiye'ye yabancı 
silâhlı kuvvetleri bu suretle misafir olarak ge
lir... Bu nezaket kurallarının icabıdır. İngil
tere Kıraliçesinin taç giyme merasinıine, dost 
memleketlerin oraya gönderdikleri silâhlı kuv
vetler nezaket kurallarının icabıdır. Bunlar 
için Meclisten izin almanın lüzumlu olmadığını 
düşündük. 

Emin Soysal, «Sulih akdi nasıl olacak?» 
dedi. 

Sulh andlaşmaları; bu maddenin birinci fık
rasına göre Büyük Millet Meclisinin yetkisi için
de bulunmaktadır. 

64 ncü maddedeki, (Milletleîiarası andlaşma-
larm veya milletlerarası nezaket kurallarının ge
rektirdiği haller dışında) sözüne itiraz ediliyor. 
Bu, arkadaşlar bir zarurettir. Türkiye bir askerî 
ittifak camiasının güzide bir üyesidir. Meselâ 
Türkiye'nin Napoli'de anlaşma gereğince silâh
lı kuvvetleri vardır ve yine Türkiye NATO sa
vunması ile ilgili yabancı devletlerin askerleri 
bulunabilir. Bunun için Meclisten yeniden izin 
almaya lüzum yoktur. Çünkü zaten bu gibi şey
ler ihtiva eden anlaşmalar Meclisin tasdikmdan 
geçecektir. Binaenaleyh bir otorizasyon müsaa
desi mevzuubahistir. Bunların çıkarılması Tür
kiye'nin bugünkü müşterek savunma, müşterek 
emniyet konusunda kendisine verilen vazifeleri 
yerine getirmesini Önliyebilir. Bu hal bugünkü 
modern harb ieaplarındandır. 

Fahri Belen.arkadaşımızın noktai nazarına 
gelince; kendisinin sözlerinin yüceliğine bütün 
kalbimizle iştirak ederiz, savaş hali bugünkü du
rumda yasak edilmiştir, Man hepsiyle mutabı
kız. Yalnız harb kalkmıştır derlerse bundan 
emin değiliz Binaenaleyh, her şeyden evvel va
kıaları nasıl tanzim edeceğimizi, Türk milletinin 
realist bir millet olarak hâdiseler kargısında ne 

— 380 
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gibi makamlara ne gibi yetkiler verdiğini tesbit 
etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin başka bir 
millete saldıracağına hiç kimsenin inanmaya ve 
bunu iddiaya hakkı yoktur. Belki de müşterek 
meseleler meydana çıktığı zaman evvelâ bu mem
leketin devlet adamları bunu düşünmüşlerdir. 
Türkiye'nin savaşı hukuk dışı kabul etmesi, ken
di politikasının dışında tutuşu devletlerarasında 
husule gelen bu türlü inkişaflarda çok daha ev
vel olmuştur. Ama, biz henüz başka devletlerin 
bu güzel devletler hukuku nüktesini bizim gibi 
samimî telâkki ettiğine inanmadığım için. savaş 
halini düşündük ve bunun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından ilân edilmesi lüzumunu 
derpiş ettik. 

Devletler Hukukunda, medenî hukuk âlemine 
bağlı hakların müdafaasında dikkatli olmak za
ruridir. 

BAŞKAN — Muharrem İhsan Kızıloğlu. 
MUHARREM İHSAN KIZILOĞLU — Sayın 

Başkan ve sayın arkadaşlar; 64 ncü maddenin 
birinci kısmı savaş hali ilânıdır. Bunun Yüksek 
Meclisçe tasdiki şarttır. Vatandaşların birçok 
harb hali mükellefiyetleri, tâbiri umumisi ile «se
ferberlik hali vazifeleri ve orada tatbik edilen 
kanunların özellikleri vardır. Maddedeki harb 
hali, seferberliğin karşılığıdır. Birçok tatbikat 
işlemez durumda olabilir. Bu bakımdan komis
yonun koyduğu madde vatandaşın hukukunu, 
şahsi ve askerî mükellefiyet, savaş mükellefiye
ti bakımından birçok hususların mevcudiyeti bir
çok kanunları işletir. Harb halinde zorlayıcı tat
bikatın ilânı, mevcut ve meri tedbirler değişme
dikçe Sivil Savunma Mükellefiyet Kanunu ve 
nakliye gibi kanunların bir kısmı durur. Bu ba
kımdan bu fıkranın aynen muhafaza edilmesi-za,-
ruridir. 

İkinci fıkraya gelince; Emin Soysal arkada
şıma cevap vermek isterim: Mecliste bir endişe 
havası yaratmak istiyorlar, ki asla varit değil
dir. Bugünkü' milletler «independante» değil, 
«inter independante» dir. Birçok hususlarda 
hakkı hükümranisinden camiası içinde fedakâr
lık yapmak mecburiyetindedir. Anlaşmalar, esas 
itibariyle yukardaki maddede geçecektir. Bugün 
Türkiye'nin dâhil olduğu NATO ve CENTO an
laşmaları* vardır ve bu anlaşmalar tasdik edil
miştir. Bu anlaşmaların vecibelerinin ifası hu
susundaki teferruatın yeniden Meclise getiril
mesi lüzumsuzdur. Çünkü mütekabil itimatları 
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t sarsar. Komisyonda madde yapılırken bulundum, 
I. üzerinde uzun boylu ve titizlikle durulmuştur. 
i Maddenin aynen kabulünü rica ederim. (Alkış

lar) . 
EMİN SOYSAL — Sayın Kızıloğlu'nun söy-

I lediği gibi,-bendeniz Mecliste endişe yaratmak de-
I ğil» geçmişteki acı tecrübelerin ışığı altında Türk 

Devletinin inisiyatifini yarı yarıya ' azaltan bir 
şeyin önlenmesi ve insiyatifin millette ve Mec-

I liste olması için teklif ediyorum. Yoksa Meclisi 
I endişeye düşürmek için değil. Geçmişteki endi

şelerin ışığı altında konuşuyorum. Bu milleti bdr-
I denbire kimsenin haberi olmadan Kore'ye sevk 
I ettiklerini unuttuk mu? Birinci Cihan Şîarbi bu 
I milletin, padişahın, Meclisin haberi olmadan 

ilân edilmiştir. Bu milletin coğrafi durumu hiç-
I bir millete benzemez. Bunu bilmek lâzım. Her 

vaziyette ne olursa olsun silâhlı kuvvetleri kul
lanmak, ve harb ilân etmek hallerinde beheme
hal bu Meclisin bilgisine ve kararına bağlan
malıdır. Hükümet silâhlı kuvvetleri şurada bura
da kullanmak istiyorum diye Meclise malûmat 
vermelidir. Bendeniz, her ne olursa olsun insiya
tifin Türk milletinin elinde bulunmasını istiyo
rum. Kanaatim bu merkezdedir. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Muhterem arkadaş

lar, şimdi komisyonun sayın sözcüsü " buraya 
gelirde 64 ncü maddenin ilk fıkrası, Milletler
arası hukuk kuralları uyarınca savaş hali ilâ
nına, İfadesinin doğru olduğunu ifade edebi
lirler mi? Diyoruz İki bu tabirv]yanlıştır: Mil
letlerarası hukuk kuralları uyarınca harb 
meşru sayılamaz. Ayrıca zikrettik, İç;Hukuk 
balkımından komisyon arkadaşlarımızı tatmin 
etmek için teklifimizde ayrıca ve açık şekilde 
savaş hali ilânına yer verdik. Mületlerarası 
hukuk kuralları gereğince bir zecrî tedbirden 
bahsedüiyor. Bu zorlayıcı eetbirdir. İfadenin 
bu şekilde maddede yer Alması doğru olacak
tır. Yoksa Milletlerarası hukuk kurallarına 
uygun olarak savaş hali ilânı tabiri kullanılır
sa yanlıştır. 

Mer'i hukuk kurallarına aykırıdır. Buna 
rağmen, Komisyon Sözcüsü ısrar ederlerse, mil
letlerarası hukuk kuralları uyarınca savaş ha 

i li ilânın doğruluğunu ifade etmek cesaretini 
I gosterirlerse kendilerine hayranlığım kat kat 
' artar. 
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J -FERDA, GrÜLEY - -Muhterem arka'daşlanm, 

pek kısa mâruzâtta bulunacağım : 
, ; Maddenin her bakımdan güzel hazırlanarak 
getirildiği kanısındayım ve yüksek heyetini
zin de bu mevzuda kâfi miktarda aydınlan
mış olduğunu görüyorum. 
- Yalnız bir tefk noktayı arzetmek isterim. 
Silâhlı kuvvetlerle ilgili, bu tasarıda ne ka-
4ar madde varsa, bu maddeleri Millî Savunma 
Encümeni birer birer müzakere konusu yap
mış ve aynı zamanda Genel Kurmaydan ve 
Millî Sayunma Bakanlığından - sormuş onların 
mütalâalarını, görüşlerini de ceİbetmiştir. Ge
len bu bilgilerin ve müzakerelerin ışığı (altın
da yarılan sonuçlar bu maddelerin tedvininde 
Anayasa Komisyonunun emrine konulmuştur. 

-Bu bakımdan komisyonun getirdiği tasarı
daki silâhlı kuvvetlerle, ilgili diğer maddeler
de olduğu gibi bu maddeniııde millî hakimiyet 
prensibineuygun bir şekilde tedvin edildiğine 
karar vermiştir.. Bütün kalbimle mutmain ola
rak bunu, yüksek heyetinize arzederim. 

BAŞKAN-— Sayın Âmil Artus 
J.MÎL ARTUS — Muhterem arkadaşlar, 

şahsım adına, maddenin lehinde konuşacağım 
ve Hamza Eroğlu'nun endişelerine cevap ye
receğim. , 

v Biz burada milletlerarası hukuk kuralla
rı uyarınca tabirleri ile meseleye vuzuh getir
mek istedik. ••'• Bu, daima böyle bir savaş hali 
karşısında açıkça ifade edilmesinde fayda 
mülâhaza edilen'bir husustur. İlerde Anaya
sanın tefsiri bakımından bir takım tereddüt
l e rhâsü ' olmamalıdır; Bu demek değildir ki 
biz bunu Türkiye Cumhuriyetini harb haline 
ulaştırmak için meşru bir yol olarak anlıyoruz... 
Evvelce konuşan arkadaşımız da ifade ettiler, 
Türkiye Cumhuriyetini kuranlar harbin tama
men merdut ve miletlerârası hukuk sahasında 
kullanılması katiyen caiz olmıyanbir yol olduğu
nu kabul etmişlerdir. Bu, Millî • Misakın ve 
(yurtta sulh, cihanda sulh) un kısaltılmış beliğ 
bir ifadesidir. 

Arkadaşımız ısrar ediyor,:, «milletlerarası 
(hukuk kuralları uyarınca savaş hali değil
se» diyor. Milletlerarası hukuk kuralları 
uyarınca bu savaş hali değil, milleelerarası 
hukuk .kaideleri mucihince silâhlı .kuvvetle
rin kullanılması hali - askerî tabir ile militer 
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ifade ile savaştır. Adı ile sanı ile bunu söyle
mekten başka çare yoktur. 

Bu itibarla maddenin bu kısmı hiç bir tadi
lâta uğramadan kabul edilmesi isabetli ola
caktır kana atındayım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yo!k. Önerge
ler vardır'okuutyorum. 

Sayın başkanlığa 
64 ncü maddenin aşağıda belirtildiği şekil

de düzeltilmesini arz ve etklif ederim: 
Hamza Eroğlu 

Madde 64. — Milletlerarası hukuk kuralları 
uyarınca silâhlı kuvvet kullanılmasını gerekti
ren zorlama tedbirlerinin alınmasına, savaş 
hali ilânına, Türkîyenin taraf olduğu anlaş
maların ve milletlerarası nezaket kuralları
nın gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi
ne veya yabancı ısilâhlı kuvvetlerin Türkiye-
do bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
64 ncü maddeden «Türkiye'nin taraf oldu

ğu milletlerarası anlaşmaların veya milletler^ 
arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller 
dışında» sözlerinin çıkarılmasını oya konul-. 
masını arz ve teklif ederim. 

Emin Soysal 

BAŞKAN — Evvelâ sayın Hamza Eroğlu 
arkadaşımızın önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... önerge kabul 
edilmemiştir. . 

Sayın Emin Soysal'm önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul; edilmemiştir. 

64 ncü maddedeki (anlaşma) tâbiri yerine 
(andlaşma) tâbirini koymak suretiyle madde
yi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde bu şekilde k-albul edil
miştir. 

III. Millet Meclisi 
a)1 Kuruluş 

Madde 65. — Millet Meclisi, genel oyla se
çilen dört yüz elli milletvekilinden kuruludur. 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu. 
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HIFZI VEDDET VELÎDEDEOĞLU — Muüı-

terem arkadaşlarım: Bu madde hakkında muha
lefet şer^ıi vermiş olduğum, için, fikirlerimi 
Yüksek Heyetinize arz etmek için 'huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. îlk defa huzurunuzda söz 
aldığım zaman Anayasa Komisyonunda hiçbir 
partizanlık emaresi görmediğimi ve bazan ay
rı ayrı partilerden bir kaçının bir tarafta bir 
kaçının da öbür tarafta olarak, fikirlerini bir
birine karşı müdafaa ettiklerini belirtmiştim. 
Gerçekten durum böyle idi. Ama, bâzı madde
ler oldu ki, bütün partili arkadaşlar onun üze
rinde ittifak ettiler, işte milletvekili sayısını 
45Q olarak tesbit eden bu madde bunlardan bi
ridir. Arkadaşlarım; bunu söylemekten maksa
dın^ huzurunuzda partili arkadaşlara sitem et
mek değildir. Partili arkadaşlarımızın endişesi 
şurada: Eğer 100 milletvekili eksik olursa, yani 
450 yerine 350 milletvekili olursa, siyasi hayat 
memleket ölçüsünde dinamizmini kaybedermiş. 
Bu sebeple diyorlar ki, 450 olmadır. Öne sür
dükleri mülâhaza bunun üzerinde toplanmak
tadır. Bendeniz bu hususta arkadaşlarımın şu 
noktayı gözden kaçırmış olduklarına kaaniyim. 
Türk Parlâmentosu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, yalnız bir Meclisten ibaret değildir. 
Bir de Cumhuriyet Senatosu vardır. Böyle olun
ca, fonksiyonu itibariyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iki cüz'ü olarak, bir birini tamamlı-
yan iki Meclisten meydana gelen Türk Parlâ
mentosu, ' bugünkü tasarıya göre 633 üyeden 
terekkübedecektir. Bendenizin teklifine göre ise 
533 üye4en terekkübedeeektir. 633 ile 533 ara
sında 100 fark vardır. Bendeniz bunu niçin dü-

• sunuyorum, -arz edeyim. Bir defa Millet Meclisi 
350 üyesiyle dinamizmini kaybetmez. Memleket 
ölçüsünde milletvekili olmak şansı 100 âzalın-
ca, yanı üçte bir veya dörtte bir nispetinde 
azalmca, siyasi hayatın memleket ölçüsünde di
namizmini kaybedeceğine kaani değilim; bilâ
kis dinamizmin daha çok olacağına kaaniyim. 

Muhterem arkadaşlar; geçmiş devirleri 
unutm'ıyalım. Eğer bundan sonraki siyasi ha
yat, evvelce olduğu gibi, sadece bir geçim va
sıtası, Ihattâ daâıa ileri gideceğim, bir nüfuz va
sıtası, ikbal vasıtası; maalesef daha ileri gide
rek diyeceğim ki, bir kazanç vasıtası olacaksa, 
eğer buna izin vereceksek, bu noktaya bu ide
alist Meclis biraz olsun parmak bâsmıyacaksa, 
bendeniz doğrusu ye'se düşerim. Demokrasinin 
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istikbali namına ye'se düşerim. Siyasi dinamiz
min rakamla alâkası nedir? Milletvekili enflâs
yonu meselesi münevverler arasında ve halk 
arasında söyleniyor; halkın ve münevverin vic
danını uzun zamandan beri sızlatıyor. 

Biz Anayasa yapıyoruz. Bunun üzerinde eni
ne boyuna durmamız lâzımdır. Bir defa İngilte
re 'nin 52 milyon nüfusu var, bizim iki mislimiz. 
Millî geliri 100 mislimize yakın. Milletvekili 
sayısı 600 dür. Fransa'da bu sayı 480 d'ir. İtal
ya'da 700 dür. Bunlar zengin memleketlerdir ve 
bunlar işleri komplike olan memleketlerdir. 
Böyle olduğu 'halde oralarda bu milletvekilleri 
bu işleri görebiliyor. Şurada 272 İrişiyiz. Ana
yasa yapıyoruz. Ayrıca Meclisimiz birçok mü
him işleri görebiliyor. Burada 100 temsilci faz
la oluşu, dinamizmi artırır mı? Bu asla varit de
ğildir. Bu nokta üzerinde idealist olarak dü
şünmek lâzımdır. Her türlü hislerden uzak ola
rak düşünmek lâzımdır. 

Belki endişe şudur: Biz milletvekili sayı
sını azaltırsak, mahallî nüfuz sahibi, servet sa
hibi, siyasi hayata atılmak arzusunda olan in
sanlar milletvekili olacak, mütahassıs eleman
lar politika hayatında yetişmesi gereken ele
manlar olamıyacak; Mecliste daha çok mahallî-
lik kokusu hâkim bulunacak. 

Arkadaşlar; endişeyi varit görmüyorum. 
Milletvekili seçilmek istiyen mütehassıs genç
lerimizin vazifesi^ seçim bölgelerine gidip ora
da o mahallin adamlariyle seçim mücadelesine 
girişmektir. Bir devrede kazanmazsa, ikinci 
devrede gene mücadele edecektir. 350 milletve
killiği kontenjanının hepsini merkeze ayırıp 
merkezden rahatça milletvekili olmak doğru 
değildir; o devir geçti. Siyasi hayat müeadele 
ile olur. Bu mücadeleyi yapmak, buna alışmak 
ve bunda pişmek lâzımdır; yenmek, yenilmek 
lâzımdır. Rahat milletvekili olma devirlerini ge
çirdik. Artık o devirleri geride, arkada bırak 
mak lâzımdır. 

Sonra diğer bir nokta da. şu; partilerin en
dişelerini bendeniz anlıyorum. Bir kadro ister
ler; icra kadrosu çıkaracak, mütehassıs kadro
su çıkaracak, komisyonlarda o kadro ile çalışa
cak. Bunun çaresi de, merkez kontenjanını az 
çok geniş tutmak yoludur. Şimdi bu noktada 
denebilir ki, mahallinde itirazlar olur; demok
ratik olmaz. Bu varit değildir. Seçim mücade
lesinde siyasi stratejiyi merkez yapar. Bu mü-
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eadeleyi kazanıldıktan sonra meclis içinde ça
lıştırabileceği elemanları aday göstermeyi mer
keze^ tanımıyoruz. Böyle demokratik mücadele 
olmaz. Biz bunları bırakarak eskisi gibi 633 
milletvekili- ile buraya geliyoruz. Bendeniz bu
nu tamamen yersiz buluyorum. Bu idealist mec
listen böyle bir kararın çıkmaması için gayret 
etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hem oturumun kapan
ma devresi gelmiştir, hem de madde hakkında 

daha üç sayın üye arkadaşımızın konuşması ola
caktır. (Devam devam, sesleri) 

SEYFÎ ÖZTÜRK — Ben konuşmaktan' vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bugün ver
diğimiz karara sadık kalarak daha beş madde
nin çıkarılması lâzımdır. Bu sebeple bugün 21,30 
da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,30 

•>•«« 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21,30 

BAŞKAN" — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Alev Coşkun, Rifat Çını 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
SözySaym Ömer Sami Çoşar'm. 
ÖMER SAMİ COŞAR — Son yıllarda, Mec

lisin lüzumundan fazla kalabalık olduğundan 
şikâyet ettik durduk. 28 milyonluk bir memle
ket için 610 milletvekilinin çok olduğunu her 
fırsatta söyledik, yazdık'. Önümüzdeki Anaya
sa ise şimdi bu rakamı da geride bırakıyor. 450 
milletvekili, 183 senatör, 633 kişilik bir Büyük 
Millet Meclisi ortaya çıkıyor. 

610 kişilik bir Büyük Millet Meclisi için 
«çok fazla» diyenler şimdi 633 kişilik bir Bü
yük Millet Meclisini nasıl tasvibedecekler. An-
Ityamıyoruz. 

180 milyonluk Birleşik Amerika'da Senato 
100, Temsilciler Meclisi ise 435 kişiden kurulu
dur. Biz, 6 defa daha az nüfusumuzla daha ka
labalık bir Ayan, 'daha kalabalık bir Temsilci
ler Meclisi kurmak istiyoruz. 

" 4 ^ milyonluk Fransa'da temsilci sayısı 465, 
biz 28 milyonluk nüfusumuzla bu miktara ulaş
mak istiyoruz. 

Sayın Hıfzı Veldet'in belirttiği gerçeklerin 
dışında, söylenemiyen bir gerekçe daha var. 
«Efendim, gelmiyenler çok oluyor, mahdut sa

yıda olursa işler aksar» Böyle şey olur mu ? Seç
mene, «Bana rey ver» diye çırpınanlar lütfen 
gelsinler, çalışsınlar. 

Hemen kabul ettiğimiz 41 nci madde ne di
yor; «Çalışma herkesin hakkı ve Ödevidir,» Mil
letvekili hiç bunun dışında kalabilirler mi? 

Son 10 yılın zabıtlarına bir göz atmak ge
rekir. 

1950 - 1954 arası Meclisin mevcudu 487 iken 
eelselerdeki ortalama mevcut 250 ile 260 civa-, 
rında kalıyor. 

1954 - 1957 devresinde umumi mevcut 541 
iken, çalışmalara fiilen katılan milletvekilleri
nin sayısı 280 ile 300 arasında oynuyor. 

1957 den sonra 610 mevcutlu Mecliste fiilen 
çalışmalara katılanların sayısı ortalama 350 yi 
güç buluyor. 

Elbette ki, bundan sonra çalışanlar gelecek. 
Toplanacak yeni Meclisin mevcudunu, bu eski 
hesaplara, yani nasıl olsa yarısı gelmez hesap
larına dayanarak tanzim edemeyiz. 

İstanbul Anayasa tasarısı, evet, Meclis âzala
rının sayısını dondurmamış fakat her 90 bin ki
şiye bir milletvekili diyerek Temsilciler Meclisi 
için 335 civarında bir rakkamı esas tutmuştur. 

•M* 
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Siyasal Bilgiler tasarısı gerekçesi de 80 bin 

kişiye bir milletvekili diyor. Bunun da neticesi 
350 kişilik bir Millet Meclisidir. 

Hiç birinde 450 rakkamı yok, buna yakın 
rakam yok. 

Bunu lütfen 350 de smırlıyalım. 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY — Muhterem arkadaşlar,. 

teşriî faaliyetin icabı, mahiyeti ve mesnedi çe
şitli faktörler olmakla beraber, bu faktörler 
içinde milletvekilleri birinci plânda bir ehem
miyet taşır. Bu faktörü teşkil eden milletvekili 
sayısının bir teşriî faaliyette önem taşıdığı aşi
kârdır. Milletvekili sayısı ne olacaktır? Bunun 
için konuşan arkadaşımız Hıfzı Veldet Velide-
deoğlu, '«yıllardır bunun sayısından şikâyet edi
yoruz» dediler. Haklıdırlar, hakikaten birçok
larımız mütaaddit yerlerde milletvekili sayısının 
çokluğundan şikâyet ettik, müdafaasını yaptık. 
Velidedeoğlu, bütün dünyada mebus sayısının 
iki esastan hareket edilerek tesbit edildiğirr söy
lediler: Birisi, millî gelir; diğeri nüfus. Zanne
dersem, teşriî faaliyetin hukuki çalışmalarının 
bir kolunu teşkil eden milletvekili sayısı için 
'böyle bir ölçüyü almaya imkân yoktur. Yani 
millî gelir nispeti ile nüfusu almaya imkân 
yoktur. Meclislerin üyelerinin adetlerinde mil
letlerin tarihî şartları ve ilk baştan tuttukları 
sayı mühim rol oynamaktadır. Bu bakımdan 450 
rakamı çok değildir. İki meclisin toplamı olan 
600 - 700 rakamı iki meclis sisteminde meclis
lerden biri için çok görülebilirdi. Milletvekili 
sayısı ile senatonun sayısını birleştirip bir sayı 
addetmeye ve eski meclisle mukayese etmeye 
imkân yoktur, ikisinin ayrı ayrı mütalâa edil
mesi lâzımdır. Halkın üzerinde duracağı, mebus 
sayılarının çokluğundan ziyade onların çalışıp 
çalışmamaları ve vasıfları olacak, sayı ikinci 
plânda kalacaktır. Bü bakımdan içtimai şartlar 
gerektiriyorsa 450 rakamını bir ölçü almaya im
kân yoktur. Benim asıl maruzatımın sebebi 450 
milletvekilinin çokluğu veya azlığı değildir. 
Yüksek Heyetiniz 450 den aşağı bir rakamı mü
nasip görürse ben de buna iştirak ederim. Ben
ce donmuş bir rakam mahzurludur. 450 raka
mı kabul edilecekse bunun birtakım teknik mah
zurlarını görüyorum. 430 ile 450 yi almaya mec
buruz. Nüfusun yekûnunu muayyen bir rakama 
taksim ettiğimiz zaman, mesele 450 ye taksim 
"ettiğimiz zaman 61 235 gibi kusurlu bir rakam 
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elde edilir. Bu bâzı yerlerde gayriâdil hareket' 
lere sebebiyet verir. 2 » 3 sayı ile bir vilâyet 
bir mebus sayısını kaybedebilir veya kazanabi
lir. Bu sebepledir ki, Fransa'da olduğu gibi bir
çok demokratik memleketler bir tampon rakam 
bulundurmaya mecburdurlar. Yüksek seçim Ku
rulu, bir yıl önceki nüfusa göre 430 - 450 raka
mını yuvarlak bir hesaba koyduktan sonra, mut
lak 450 değil, 445 veya 447 gibi bir rakam el
de edecektir. Bu rakam milletvekili sayısının 
esası olmalıdır. Bu bakımdan bir tampon ra
kam bulundurmak için bir takrir veriyorum. 
450 ye karar verilirse rakamın 450 değilse de 
430 - 450 arasında Yüksek Seçim Kuruluna 
bırakılmasını teklif edeceğim. 

Bu arada, beş dakikalık vaktimden faydala
narak, muhterem Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ar
kadaşımızın beyanlarına kısaca cevap vermek 
isterim. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
(Gülüşmeler) 

Sayın Seyfi öztürk. (Yok sesleri) 
Sayın ismail Ulutaş. 
İSMAİL ULUTAŞ — Muhterem arkadaşla

rım; bâzı arkadaşlar burada dediler ki, «Mebus 
sayısının, milletlerin millî geliri ile orantılı ol
ması düşünülemez.» niçin düşünülenlesin arka
daşlar? Milletimizin ne kadar fakir, olduğunu 
ve pek çoğunun nerelerde ve nasıl yaşadığını 
hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Politikacıların 
iştahını artırıp buraya daha fazla milletvekili 
toplamak gayesi güdülüyor. (Gürültüler) 

Ömer Sami Coşar arkadaşımız gayet güzel 
ifade etti: Milletvekili sayısı arttıkça buraya 
devam edenlerin nispetinin de azalacağını ra
kamlarla izah etti. Eski devirde de ye
ni devirde de bu neden böyle oluyor 
acaba? Nüfusumuz daha az olduğu hfjlde. hangi 
tarihî şart ve zaruret var ki, bizim milletvekili 
adedimiz Amerika'nın üzerinde olsun? Nedir 
bunun esbabı mucibesi? Bence birtek esbabı mu-
cibesi var: Fabrikalardaki maliyetin yükifek 
oluşu gibi, sebebi buraya gelenlerin çalışmadık
larında aramak lâzım. Bu tembelliği telâ.'i et
mek için milletin sırtına bu kadar yük yükle
mek hakkımız değildir arkadaşlar. 

So.ıra arkadaşlar, artık dünyamızın görüşü 
daralmıştır, Kaç milyon nüfusu varsa buna gö
re taksim edelim diyemeyiz. Biz 600 milletvekili 
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var diye tenkidederken, şimdi aynı hataya ken
dimiz düşüyoruz. Bu memlekette kovukta, mağ-
rada yaşıyan milletin parasını burada çarçur 
ettiremeyiz arkadaşlar. 

Bir arkadaş 610 dan 450 ye indi dedi. Nere
de 450 ye indi? Bir de senatörler var. («Onlar 
ayrı» sesleri) Meclis üye adedi 630 u buluyor. 
610 milletvekili olması ağır şekilde tenkidedil-
mişti, bunun 630 a çıkışı feci olacaktır. 

Bu sebeple hiç olmazsa 400 rakamının altı
na mutlaka inelim. 350 nin bizim için müteva-
zi olduğu kanâatindeyim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz komisyonundur. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TU

RAN GÜNEŞ — Muhterem arkadaşlarım; muh
terem komisyon üyesi arkadaşımız Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu 450 milletvekili sayısını kendisine 
has güzel üslubu içinde, fakat komisyonun böyle 
bir karar alması ile alâkalı olmayan tesirlere is-
nadederek konuştuğu için, gecenin bu geç vak
tinde komisyon noktai nazarım arz etmeyi vazife 
biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hıfzı Veldet Veli
dedeoğlu üstadımız sözlerine «Böyle idealist bir 
Meclisten, böyle bir rakam çıkmaz.» diyerek 
başladılar. Aşağı yukarı sözlerinih esasını böy
lece yürüttüler. _ 

Evvelâ, şunu açıkça beyan etmeliyiz ki, aded 
350 - 450 olarak müdafaa edilebilir. Sayın üye
lerin hepsi idealist olarak bu rakamları ve Tür
kiye'nin istikbalini burada savunmaktadırlar. 
Binaenaleyh, küçük rakamı savunanlar idealist 
büyük rakamı savunanlar ise siyasi parti ihti
rası içindedirler diye kabul etmeye imkân yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin geçir
miş bulunduğu bir siyasi buhranın misallerini 
getirirken, Türk siyasi hayatında bulunan şah
siyetler, partiler, yalnız kendilerini alâkadar 
eden hususlarla alâkadar olur, demek geçmiş 
10 seneye ve ondan evvelki devirlere ağır büh
tanlarda bulunmak demek olur. Türkiye'de 10 
senede birçok mühim* memleket mevzularında 
mücadele etmiş ve bugün bu Mecliste bulunan 
siyasi partiler ve onların temsilcileri haysiyet
lerini, şereflerini ve onların da üstünde mem
leketin menfaatlerini müüdafaa ettikleri içindir 
ki, burada bulunmaktadırlar. Bu vakıaları ve 
hakikatleri unutup da sanki 10 seneden beri mil-
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I letvekilleri sadece maaşa göz dikerek ve. sadece 

siyasi menfaat mülâhazası ile hareket ediyor
larmış gibi konuşmak onları haksız yere itham 
etmek olur. 

Çok rica ediyorum, tarafsız olduklarını id
dia eden ve tarafsız müesseselerden gelenler, 
taraflı olan fakat 10 seneden beri çatır çatır de
mokrasi ve hürriyet mücadelesi yapanların kar
şısına sanki idealizmin mümessilleri imiş gibi 
çıkmasmlar. İdealizmi kendileri gibi buradaki 
siyasi partiler ve siyasi şahıslar da müdafaa et
mişlerdir. Hiçbirimizin kendilerinden ne bir 
parmak ileri, ne de bir parmak geri idealizmi
miz vardır. İdealizmi kendileriyle beraber bu
rada bulunan siyasi şahıslar da müdafaa et
mişlerdir. Binaenaleyh, hiçbirimiz, her hangi 

L bir Parlâmento üyesini ele alarak, diğerinden az 
veya çok idealizm sahibi olması bahis konusu ol
mamak lâzımdır. Meseleyi bu bakımdan müta
lâa edince hiçbir siyasi endişeye mahal yoktur. 

Şimdi milletvekili sayısını gerekli gösteren 
delilleri arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlar misaller 
verirken İtalya'da şöyledir, İngiltere'de böyle
dir dediler. Özür dilerim, bunlar yanlıştır. 
Bu meselede nüfusla bölünmez bir münasebet 
yoktur. Bir memleketin nüfusu başka bir şey, 
bir memleketin milletvekili sayısı yine farklı bir 
şey. Birbirine bağlama sebeplerini aşağıda arz 
edeceğim. 

Millî gelirden bahsediliyor. Sanki Parlâmen
toda çalışan insanlar sadece fuzuli mahlûklar-
mış, Parlâmento bir nevi lüks imiş gibi, bu fa
kir millete niye bu kadar para verdiriyorsunuz? 
Bununla ne alâkası vardır, arkadaşlar? Millet
vekili olan, - senatör olan insanlar hattâ siyasi 

I hayatta bulunan insanlar, bütün ömrünü mem
leket hizmetine vakfetmiş insanlar demektir. Hiç
bir şeyin adedi bu memlekete fazla gelmiyor da 
Parlâmentodaki milletvekillerinin adedi mi faz-

r la geliyor? Bunu demokratik düzenle bağdaştır 
mak mümkün değildir. Parlâmentoların itibarla
rını düşürmek yolunda cehtler, büyük bir iyi-' 
niyete dayansa dahi, bu memlekette demokratik 
düzeni yaralar. 

| Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'de iki Meclis 
kuruyoruz, yani iki tane ayrı ayrı vazife gö
rebilen Meclis. Bu iki rakamı bir araya getirip 
birleştirerek, tâbiri mazur görün, elma ile.ar-

I mudu mezceder gibi bir araya getirerek fazla 
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rakam elde etmek, doğru bir şey değildir. Her 
iki Meclisin de komisyonları olacaktır. («Han
gisi armut?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, ilkokuldan itibaren 
yerleşmiş bir tâbirdir, kullandım, fakat tenzih 
ederim arkadaşlarımı. 

Muhterem arkadaşlarım, her iki Meclisin 
komisyonları olacaktır. Bu memlekette siyasi 
partilerin Mecliste temsil edilebilmelerini sağ
lamak lâzımdır. Bir defa Fransa hakkında ve
rilen rakam yanlıştır. Fransa'da iki ' Meclis 
vardır. Bir tanesinin rakamı 600 küsurdur. 
îngilterede de öyledir. Şimdi ingiltere Parlâ
mentosu ile Türk Parlâmentosunun gördüğü iş 
arasında ne fark vardır? Aynı medeniyet sevi
yesinde milletler değil miyiz? 

Sonra toyekûn nüfusu mebuslara bölerek ne
ticeye varılamaz. Millet Meclisinde 450 Millet
vekili lâzimdir. Çüiıkü Türkiye geniş bir mem
lekettir. Bu geniş ftiettımlekette gezeceksiniz, 
vatandaşla dertleşecekslniz, siz söyliyeceksiniz 
o söyliyecek, bir neticeye varacaksınız... Küçük 
rakamlarla bunu temine imkân yoktur. ' Tecrü
besiz arkadaşlar milletvekilliğini sadece Meclis 
Kürsüsünde konuşmak zannederler. Köy köy 
memleketi dolaşmak, dertleri dinlemek, ihtiyaç
ları tesbit etmek lâzımdır. Vatandaşların dert
lerini kendi ağızlarından dinlemek ve bunlarla 
meşgul olmak lâzımgelir. 450 yi 350 ye indir
diğimiz zaman (bu rakam tamamiyle kati bir 
rakam değil, olsa olsa makul bir rakamı tes
bit etmeye çalışıyoruz) bu hizmetin görülmesi 
imkânı ortadan kalkar. Türkiye'de hiç kimse 
450 milletvekili olduğundan şikâyet etmez. Türk 
seçmeni kendi dertleriyle meşgul olacak insanlar 
aramaktadır. Amerikadan misal verilmektedir. 
Amerika'da 48 eyaletin ayrı ayrı milletvekili 
temsilcisi vardır. Arkadaşlar, Türkiye'de nesil
leri, şahısları, zümreleri politika dışına atmakla 
hiç bir şey kazanılmaz. Ama topyekûn hepimiz 
kendi çapımızda, kendi sahamızda memleketin 
dertleriyle meşgul olmak için, politika ile uğraş
tığımız takdirde bu memleket yükselecektir. Bu 
memlekette, milletvekillerini, senatörleri şöylece 
kenara iterek, idaalizmi behamahal bunlar dı
şında saymakla demokrasinin istikbali ciddi 
olarak şüpheye düşer. Hamdolsun arkadaşlar 
Türk vatandaşı -ve Türk seçmeni, bu söylenenle
rin aksine her türlü fedakârlıkları yapmış ve 
Türk politik acısının. Türk Parlâmentosunun 
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böyle bir hale düşürülmesine müsaade etmiye-
cektir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bahri Savcı. (Reye re
ye, sesleri) 

BAHRÎ SAVCI.— Vazgeçtim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAİT BARLAS — Beyefendiler, 

ben mazbata muharriri ile mutabakat halinde
yim. Burada usul hakkında konuşmak istiyo
rum. 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Turan Güneş 
i komisyonda bulunmaktadırlar. Burada 15 daki

kadır birbirlerine cevap vermelerini dinledik. 
Parlâmento hayatında böyle bir şey olursa, par
lâmento dejenere olur arkadaşlar. Bunu bir da
ha tekrar ettirmiyelim. 

I HIFZI VELDET VELÎDEDEOĞLU — Şa
hıslarımıza itham yapılmıştır, cevap vereceğiz, 
Bu, hakkımızdır. 

BAŞkAN — Sayın Ali ihsan Göğüs. 
' ALI İHSAN GÖĞÜS — Turan Güneş Bey 

fikirlerimi aynen ifade etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Veldet Velidedeoğ
lu. 

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — Muh
terem arkadaşlarım 3 dakika konuşacağım. Bili
yorum ki, huzurunuzda bu akşamın en antipa
tik adamı olarak bulunuyorum. Zararı yok. (Ha
yır sesleri) 

Şimdiye kadar komisyonda beraber çalıştı
ğımız Turan Güneş arkadaşımızın sözleri beni 
rencide etmiştir. Biz idealizmi sureti katiyede 
kendimize inhisar ettirmedik. Hele Parlâmen
toyu halk nazarında itibardan düşürmeyi aklı
mızın kenarından geçirmedik. Komisyonda bera
ber çalıştık. Beni tanıyor ve daha önce üniversi
teden tanımış olan bir genç olarak, bunları asla 
bana isnadedemez. Bunu reddederim. Ben doğru 

; veya yanlış, inandığımı her yerde söyliyen bir 
î adamım. Burada da inandığımı söylemeyi bir 

'borç bildim ve fikirlerimi söyledim. (Menderes 
zamanında söyledin mi? sesleri) Evet Menderes 
zamanında da söyledim ve yazdım. Eski devir
lerde de söyledim ve yazdım. Okuyanlar bilir. 
Bu itibarla ben, hiç kimseyi ithal etmemişken, 
gayet müeddep bir konuşma yapmışken, burada 
aklımdan geçmiyen şeyleri bana isnadetmek doğr 

' ııı değildir. Bunları reddederim. 
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Meselenin millî gelirle ilgisi yoktur dediler. 

Vardır. 100 milletvekiline verilen para senede 
10 milyon lira, bütün tren ve Meclis masraflarını 
da hesabedersek, 10 senede 100 milyon lira eder. 
Bu 100 milyon lira ile millî eğitim sahasında ve 
diğer sahalarda neler yapılmaz? 100 milyon lira 
borç para alalım diye dışarıya, el açtık ve ne ka
dar bekledik. Bunun millî gelirle elbette ilgisi 
vardır. 

Sonra siyasi parti ihtirasları demişim. Ben 
siyasi .partilere ihtiras isnadetmedim. Siyasi ha
yatın zaruri olduğuna inanan insanım, bunu in
kâr etmek, şahsımı, hukukçuluğumu, kendimi 
inkâr etmek olur. Maaş miktarı üzerinde de dur-
madım, yalnız aded üzerinde konuştum. 

Ben burada idealizmin temsilcisi gibi çık
madım.-Buna tevazuum mânidir. Kaldı ki, ben 
bu Mecliste altı sene dosya memurluğu ve mü
meyyizlik yapmış ve burada çalışmış bir ada
mım. Bâzı ilim şöhretlerinin Mecliste nasıl yı
kıldığını ve bâzı adamlarının da buraca nasıl 
yükseldiğini ibretle müşahade ettim. Hakikaten 
bunlardan ders almış (bir insanım. Bu bakım
dan böyle bir iddia ile ortaya çıkmak asla ha
tırımdan geçmez. 

Sonra nüfusla milletvekili adedinin ilgisi 
yoktur dediler. O halde neden uzun zaman şu 
kadar milletvekili seçtik ve her memlekette 
'böyle seçiliyor. Elbette ki alâkası vardır. İki 
Meclis 'olacak. Bunun elma ile armut ile bir 
alakası lOİmaz. Biraz evvel kendileri de müdafaa 
ettiler, Büyük Millet Meclisi iki Meclisten ku
rulur, ikisine birden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi denir, dendi. Mahiyet itibariyle ayrı 
olalbilir ama esasında beraberdir. Bu elma ol
du, armut oldu.. Böyle bir şey olmaz, arkadaş
lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır ve bu 
Meclisin topyekûn sayısı balhis konusudur. 

BAŞKAN — Sayın Velidedeoğlu, vaktiniz 
tamamdır. ' 

Sayın İsmail Ülutaş. 
ÎSMAlL ÜLUTAŞ — Efendim, arkadaşımız 

biraz sert bir lisan ile konuşmamış olsaydı, her 
halele vaktinizi israf etme cüretini kendimde 
bulmak istemezdim. Turan Güneş Bey arkada
şımız îîizüm konuşmamızı pek beğenmemiş, 
haklıdırlar. Belki şimdiki konuşmamı da be-
ğenmiyecektir. Zira arkadaşımız hakikaten par
lâmentoda epey zaman bulunmuş olduğu için 
duruma 'hâkim ve kürsü atmosferine alışık va-
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ziyette konuşabilmektedir. Mevzu kendi (branşı 
ile ilgili olduğu için hâkim bir eda ile, güzel bir 
şekilde konuşuyorlar. Biz daha yeni geldik ve 
burada da kalıcı 'olmadığımız için bizi affetsin
ler. Mamafih bu hususta endişe de etmiyoruz. 
Yalnız hüsuiniyetimizden şüphe edilmemesini 
de ayrıca istirham edeceğim. 

Biz burada muhterem arkadaşlarımız için 
ileri geri hiçbir şey söylemedik. Sadece fikirleri
mizi ve görüşlerimizi bitaraf olarak ifade etmek 
istiyoruz. Esas itibariyle Turan Güneş Bey arka
daşımızın iddialarının hiç de sağlam temellere 
dayanmadığını söylemek hata olmıyacaktır. 

Önce bu milletin ne kadar fakir, ne kadar fe
na şartlar altında bulunduğunu, çoğunun izbe
lerde yaşadığını düşünelim. Sonra bu fakir mil
letin dişinden tırnağından artırarak vergi olarak 
verdiği parayı çok hesaplı harcamak ve çarçur et
tirmemek zorundayız. 

Malî takat çok fena, millî geliri çok düşük se
viyede olan, nüfusu da kalabalık sayılmıyan bir 
memlekette neden milletvekili adedi emsalinden 
daha çok fazla olsun deniliyor. -

Bu yüksek rakam bu milletin sırtına büyük 
yük olacaktır. 

'Turan Güneş arkadaşımız dedi ki; politikacı
lar da, çok temiz, dürüst faziletli, çalışkan, fe
dakâr, haysiyetli insanlardır. Evet arkadaşlar, 
bütün bu vasıfları taşıyan pek çok politikacıları
mız mevcuttur. Lâkin aksi durumda olanları da 
az mı gördük. Birtakım siyaset erbabının sık sık 
parti değiştirdiğine sık silk fikir değiştirdiğine 
şahit olmadık mı arkadaşlar? Binaenaleyh, bura
da bütün politikacıların ulvi hislerle çalıştığını 
iddia etmek mümkün mü? (Gürültüler) Eski 
Halk Partililerin nasıl demokrat oluverdiklerini, 
daha sonra da nasıl başka partili olduklarını gör
medik mi? (Gürültüler) «Onlar -dönekler» sesle
ri) Müsaade buyurun arkadaşlar, müdahale etme
yin, burada önünüze hakikatleri serdiğimiz za
man, susmak lâzım. 

RATİP TAHİR BURAK — Evvelâ gözlüğü 
değiştir. 

İSMAİL ULUTAŞ — Halen Yassıada'da bu
lunan politikacılar da evvelce sizlerin politika 
sahasında çalışan arkadaşlarınızdı. Belki yıllar
ca onlarla kader birliği yaparak çalışan arkadaş
larınız da olmuştur. 

Birbuçuk yıl evvelini düşünelim. Şimdi sizin 
politikacıları tertemiz kusanlar olarak ilân etme* 
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nize mukabil onlar buradaki -pek çok arkadaşları J 
kasdederek, millî münafıklar; sabotajcılar, vatan I 
'hainleri... gibi daha pekçok fena vasıflarla vasıf
landırmak islememişler mi idi, onların bu iddia- I 
lan hakikat olmadığı gibi, politikacı olarak on- I 
lar da Turan Güneş, Bey .arkadaşımızın iddia etti
ğinin aksine olarak her halde politikacı oldukları
na açıkça ortaya koymuşlardır., "Bu hakikatler | 
ortada iken arkadaşlarının nasıl katî olarak sözü- I 
mü keserek konuşabildiklerine hayret ediyorum. 

Biraz insaflı olmak lâzım. Allah göstermesin, 
buradaki arkadaşlarımızın başına da Yassıada'da-
kilerin başına gelen gelebilirdi. (Gürültüler) On
lar da politikacı idi. Onlar da arkadaşlarınızı. I 
Vaktiyle kalkıp da kendimizi müşkül duruma I 
sokma pahasına istisnasız olarak politikacıları 
zemzemle yıkanmış, adamlar farz etmemeliyiz. | 
(Şiddetli gürültüler) 

Arkadaşlarımız, fikirlerimize karşı gelip bu
rada konuşabilirler. Fakat bize isnatta buluna
mazlar (Gürültüler) • 

Buradaki arkadaşlar iyi 'bilirler ki, spor ku
lüpleri gibi parti değiştiren politikacılar da ol
muştur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok sayın arkadaşlar, dinliyen 
arkadaşların lütfen sükûneti muhafaza etmeleri
ni bilhassa rica edeceğim. 

ıSaym Ömer Sami Coşar. 
ÖMER SAMÎ COŞAR — Beyler, bu mesele, 

bu madde ne derece hassas bir konuymuş ki bu 
kadar hepinizi .sinirlendirdi. Ben yalnız 1-2 
noktayı tashih etmek istiyorum. 

idealizm her hangi bir kimsenin inhisarında 
değildir, bunu reddederim, Turan Güneş'in de 
inhisarında değildir. 

ikincisi; geçmiş devirlerden bahsedildi. Sayın 
Güneş kendi sahasında, biz gazetemizde sizler 
başka yerlerde, bugünkü, hedef e varmak için mü
cadele ettik. Bu da Sayın Güneş'in inhisarında 
değildir. 

Fransa'daki Temsilci sayısının yanlış olduğu
nu söylediler, fakat rakam vermediler. Verdiği
miz rakam tamamiyle doğrudur. 600 küsur mil
letvekili için verdiğimiz malûmat gayet sarihtir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, oku
yoruz. | 

Yüksek Riyasete 
(Madde 65 üzerindeki, konuşmaların yeterliği

ni arz ve teklif ederim. 
Selâmi Savaş j 
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Yüksek Başkanlığa 

65 nci madde üzerinde kâfi derecede görüşül
düğünden müzakerenin oya konulmasını teklif 
ederim. 

18.4.1&61 
Zeki Baltacıoğlu 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhindei konuşacak, 
Sırrı .Atalay. ; 

SIRRI ATALAY — Muhterem arkadaşlar; 
senelerden beri mücadelesi yapılmış bir mevzu
dur. Bunun mücadelesini hepimiz yaptık. Eğer 
bu mücadelenin haklı veya haksız tarafını taraf
sız müesseselerden gelen arkadaşlarımız ifade 
ediyorlarsa buna sinirlenmeye hakkımız yoktur. 
Müsaade buyurunuz, bu mesele hakkında konuş
mak istiyen arkadaşlarımız konuşsunlar. Söz sı
rası vardır, bir kifayeti müzakere ile gerginleş
miş havayı ısındırmaya imkân yoktur. Göreceksi
niz, karşılıklı konuşursak daha faydalır olacaktır. 
Sinirli havanın bir kifayetle üzerini; küllendirmek 
iyi olmıyacaktır. Müsaade buyurunuz, kifayeti 
kabul etmeyiniz. Konuşmak istiyen arkadaşları
mız konuşsunlar, mesele de aydınlansın. Karşı
lıklı fikirlerin birbiriyle bağlaşması imkânını bul
mak mümkün olur. 

Arz ettiğim sebeple, kifayetin kabul edilme
mesini bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Söz komisyonun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA TURAI\r 

GLINEŞ — Muhterem arkadaşlarım, 'ben her 
haûgi (bir arkadaşıma her 'hangi bir fikir at
fetmiyorum. Muhterem hocam «Böyle ide
alist bir Meclisten böyle bir rakam çıkmaz, 
komisyonda, parti mümessilleri .mutabakata 
vardı» dediler. Ben bunlara cevap verdim, 
burada parti mümessilleri olarak değil temsil
ciler olarak bulunduğumuzu söyledim ve ide
alizmin kimsenin «inhisarında bulunmadığını sa
vundum. Biz her hangi bir şeyi inhisarımıza 
alanlardan -değiliz. -

Şimdi verdiğimiz rakamlara geliyorum 
Bunların yanlış olduğu iddia edildi, alimde
ki kanun, 58 - 1065 sayılı 7 Kasım 1958 ta
rihli Fransız Seçim Kanunu. Fransa'da Millî 
Meclisin sürelerine taallûkeden Organik Ka
nun birinci ^maddesinde, Cezair milletvekilleri 
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dâhil 546 mebusun bulunduğunu 'gösteriyor. 
Yine 15 Kasım 1958 tarih ye 58/1097 sayılı 
«Senatör seçimi hakkındaki Organik Kanun» 
da da 301 senatör vardır. Bu her iki rakamın 
yekûnu olarak 847 üye ediyor. Demin söyle
diğim yanlış, çünkü 600 küsur demiştim. 800 
küsura sbali|; olduğu anlaşıldı, kusurumu affe
diniz. 

Muhterem arkadaşlarım, *bu tamamiyle tek
nik ve pratik bir meseledir ve bu seviyede kal
malıdır, böyle halledilmelidir. 

iki Meclisi bir arada mütalâa ettiler, iki 
Meclis ayrı ayrı çalışacaktır. İki Meclis için 
ayrı ayrı personele -ihtiyaç var mı? Vardır. 
Farzedelim ki, bir hariciye uzmanı, bir zi
raat uzmanı. Bunlar ancak bulundukları yer 
için faydalıdır. Temsilciler Meclisinde böyle 
bir uzman varsa orada faydalıdır. Millî Birlik 
Komitesinde böyle bir uzman varsa orada fay
dalıdır. Bunun gibi, Millet Meclisindeki uz
man ve bilgili adam 'da orada faydalı olur. 
O Mecliste de, bu Mecliste de çalışkan adam 
faydalı olur. 

Şunu da unutmamak lâzımdır ki, modern 
parlâmentolarda iktidar, siyasi partilerin sa
yesinde yürür. Türkiye'de birçok partiler ku
ruluyor. Partilerin kendi fikirlerini beyan ede
cek ölçüde şahısları parlâmentoya sokmak im
kânı açık bırakılmasın mı? Meselâ (A) par
tisinden millî savunma uzmanı mevcudolduğu 
ve (IB) partisinden millî savunma uzmanı ol
madığı zaman öteki bir nevi tek başına konu
şan insan durumuna düşebilir, ihtisasların da
ima gruplara dağılması lâzımgelir. Mecliste 
partiler nevama (barikai hakikat müsademei 
efkârdan'doğar) fetvasınca elbette ki çarpışa
caktır. Binaenaleyh, 20 nci asırda modern dev
letin bütün-meselelerinin konuşulduğu bir mem
lekette sayıyı 350 ye indirmek doğru değildir, 
kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, böylece mütalâa edilecek lOİur-
sa, bendeniz buna cevap Vermeye çalıştım. 
Dedirtı ki, milletvekilleri bir lüks telâkki edi
lecek olursa, bu parlâmentodaki müzakereler 
bir mektep kadar faydalı ve bu memleketin par
lâmento müzakerelerinin icabında üniversitede 
bir ilim kürsüsü kadar ehemmiyetli olduğuna 
kaani olmazsak, parlâmento itibarını kaybe
der dedim. Yalan mı söyledim? Bu bakım
dan teknik 'bir meseledir. Alınmalara lüzum 
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yoktur. Sözlerimizi itham saymak kanaatimizce 
doğru değildir. 

Siyasi partilerin itibarı bakımından bu şe
kilde cevap vermek zarureti hâsıl %oldu. Zira, 
siyasi partilerin itibarlarının kırılmasına çalı 
sildiği' aylar çok eski değildir. 

BAŞKAN -^ Cemil sait Barlas. 
CEMİL SAİT BARLAS —~ Muhterem ar

kadaşlar, demokrasi demek, müsamaha ve'ta-
hamüller rejimi demektir, idealizme gelince, 
o ne alınır ne de satılır. Elbette kimsenin in- -
hisarında da değildir. 

. Şimdi, millî gelirle Milletvekili seçiminin ve 
milletvekili sayısının alâkasını ben, bir türlü 
anlıyamıyorum. Bizim yanıldığımız bir nokta 
var : italyan Anayasasında şöyle, Alman Anaya
sasında böyle diyoruz. Kendi tarihî şartlarımı
zı düşünmüyoruz. Rejimimiz, Millî Mücadele 
ile başlıyan ve Osmanoğullamıı yıkan bir Mec
listir, bir^ hanedanın yerine kaim olmaktadır. 
Bir hanedan nasıl millî gelirle alâkalı değilse, 
bir memleketin son sözünü söyliyecek olan par
lâmentosu da bununla alâkalı değildir. Bunun 
tarihî gelişi budur ve bu olacaktır. Buraya ge
lecek milletvekilleri bu memleketin kaderini tâ
yin edecektir. Bu memleketin millî savunmasın
da nasıl millî gelir düşünülmezse, millî irade
nin tecellisinde, memleketin sosyal kalkınmasın
da, son sözü söylij'-ecek olan parlâmento için de 
millî gelir düşünülemez. Burada da millî men
faat vardır. Bu bakımdan ister 250 olsun, is
ter 350, ister 450 olsun millî gelirle ölçülemez. 

Arkadaşlar, bizim memleketimiz için 450 
rakamı benim kanaatime göre vasatidir. Baş
ka memleketleri rakam olarak ele aldığımız za
man görürüz ki, 1900 yılında Amerika'nın nü
fusu 40 - 50 milyon okluğu zaman aynı sayıda 
milletvekili çıkarıyorlardı, şimdi de aynı sayıda 
çıkarıyorlar. Binaenaleyh, bizim nüfusumuz in
şallah. 80 milyon olduğu zaman da 450 millet
vekili ve 150 senatör yine bu memleketin fik
riyatına tercüman olacaktır. Onun için bu hu
susta hissiyata kapılmıyalım. Millî menfaati 
düşünerek Türkiye'de koyacağımız milletvekili 
sayısının. Millet Meclisi için 450 olmasına oy 
verelim. 

BAŞKAN — Ali İhsan Göğüs. 
ALI İHSAN GÖĞÜS — Muhterem arkadaş

larım; milletvekili adedinin "azaltılması veya 
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'çoğaltılmasının, iddia edildiği gibi, idealistlikle, 
hissiyatla, millî gelir ve nüfusla bir ilgisi yok
tur. Milletvekili .adedinin azaltılması veya ço
ğaltılması bir menıleektte siyasi müesseselerin 
ve ananelerin tesisi ile ilgilidir. Bizim memle
ketimizde 'henüz siyasi ananeler, siyasi mües
seseler kuvvetli olarak teessüs edememiştir. 
Fransa'da, bugün 847 milletvekili olan Fransa'
da Seçim Kanunu, bizim tatbikma başlamadığı
mız nispî temsil usulü, 1817 de tatbika başlan
mıştır. Ve Fransa, ihtilâlden sonra bir 500 1er 
Meclisi ile karşımıza çıkmıştır. Demek ki, Fran
sa'da siyasi ananeler ve siyasi müesseseler biz
den Î50 sene evvel kurulmuştur. 

Bizim siyasi ananelerimizin ve siyasi mües
seselerimizin temerküz ettiği yer, Türkiye Bü
yük Millet Meclisidir. Türkiye'de siyasi fırka 
mefhumu ve siyasi ananeler Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden yayılacak, dağılacaktır. Bu
nun millî gelirimizle bir alâkası yoktur, nü
fusla bir alâkası yoktur. Eğer nüfusla, millî ge
lirle alâkası olduğunu bir an olsun düşünecek 
olursak, Türkiye, Millî Savunma bütçesine, mil
lî gelirinin % 40 mm üzerinde bir masraf ayır
maktadır. Türkiye'nin, fakir Türk Milletinin or
dusuna sarf ettiği para, çok gelişmiş memleket
lerin ordularına sarf ettiği paranın çok üstün
dedir. Bugün ordumuz bizim jeopolitik duru
mumuz itibariyle menfaatlerimizi ve yaşanva 
dâvamızı koruyorsa, hallediyorsa Türk Parlâ
mentosu da siyasi savunmamızı yapmaktadır. 
Siyasi savunmamız Türk Parlâmentosiyle ola
caktır. Binaenaleyh, buraya ayrılacak paranın 
millî gelirle karşılaştırılması doğru değildir. 

Eğer, biz aynı mülâhaza ile yani millî gelir 
noktasından hareket edecek olursak, % 65 i 
okuma yazma bilmiyen, 20 bin köyünde mek
tebi olmıyan memleketimizde üniversiteleri ve 
üniversite hocalarına verilen parayı bir lüks 
telâkki etmemiz lâzımdır. Nasıl üniversite, 
% 60 ı.okuma yazma bilmiyen ve 20 bin kö
yünde mektep olmıyan bir cemiyete ışık tuta-
caksa, Türk Parlâmentosu da siyasi ananeleri 
teessüs etmediği, henüz siyaset mefhumunun lâ-
yıkiyle yerleşmediği, siyasetin kelle koltukta 
telâkki edildiği bir cemiyete ışık tutacak, ön
derlik edecektir. 

Sayın Muhter'em. Hıfzı Veldet Velidedeoğ-
lu'nun fikirlerine hürmet etmekle beraber, Tür
kiye'de siyasi hayat, 1950 de i§ basma gelen ida-
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renin gayrimeşru bir yola sıapması yüzünden, 
27 Mayısta ağır bir darbe yemiştir. Her şeye 
yeniden başladığımızı kabul etmek lâzımdır. 
Siyasi ananeleri yeniden kuracak olan politika
cılara lütfen inanalım, arkadaşlar. Hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bahri Savcı. 
BAHRÎ SAVCI — Efendim, müzakereler 

yavaş yavaş gerçek temeli üzerine oturmuş bu
lunuyor ve deliller karşılaşmaya başlıyor. 

Ben de öteden beri gerek kursumda, gerek
se yazılarımda ifade ettiğim bir gerçeği bura
da da ifade etmek isterim : Milletvekili sayısı her 
memlekette bir problemdir. Bunu çözmek için 
elimizde matematik ilminin verebileceği ölçü
ler yoktur. Riyazi hakikat olarak bunun ölçü
sünü bulamayız. Ama- siyasi tabiat ve tarihî 
şartlar nazarı itibara alınarak milletvekili sa
yısını tâyin etmek hususunda bâzı mutalar ol
muştur. Bu mütalâalar nelerdir? 

Bu mütalâalar bir defa modern Devlet haya
tıdır, mudil toplum hayatıdır. Mudil toplum 
hayatının bir siyasi parçası olan Devlet hayatı 
da mütemadiyen sürekli olarak teşriî ve idari 
faaliyetlere sahne olacaktır. Modern Devlet, 
bunun üzerinde yatmaktadır. Bu faaliyetleri ya
pacak zengin bir personele ihtiyaç vardır. Bu 
doğrudan doğruya âmme hizmeti gören, perso
nel ile bunların tatbik edecekleri siyasi karar
ları alacak olan Parlâmento hayatındaki per
soneldir. Yani Parlâmentoda zengin bir kadro 
hissedilir, ihtiyaçtır. Parlmanter mekanizma, 
icrai, idari, malî, iktisadi ve siyasi faaliyetlerin 
gerektireceği kararlara ulaşmak faaliyetidir. Bu 
kararları aramak, bulmak faaliyetidir. Bu ka
rarları aramak bulmak için lâzımgelen tartış
mayı yapmak lâzımdır. Bu da çok geniş, çok 
toplu bir tartışma ve müzakereden ibarettir. Bu 
müzakere önce komisyonlarda cereyan edecek 
tir. Modern Devlet hayatının istilzam ettiği sa
halara tekabül eden ihtisas komisyonlarına ihti
yaç vardır. Komisyonlar içinde zengin ve verimli 
bir başarıya ulaşabilmek için yeter derecede se
viyeli personele yani siyasi temsilciye ihtiyaç var 
dır. Bu bakımdan Parlâmentoda milletvekili sa
yısını yüksek rakamlar halinde tutmak icabeder. 
Artık Türkiye'nin siyasi bir vesayete girmesini 
lüzumlu gösterecek bir durum yoktur. Bu biz
zat Türk Milletinin ulaştığı bir faaliyet seviye-

I sidir. O halde millet, temsilcileri vasıtasiyle en 
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iyi kararlara ulaşabilmek için buraya mümkün 
olduğu kadar çok sayıda ve daha üstün seviye
de insan göndermek zaruretindedir. Zira yarın 
daha iyi kararlara ulaşmak ihtiyacmdadır. Si- ; 
yaset artık bizim . dışımızda bir vakıa değildir. 
Artık Türldye birtakım vesayetlere dayanmak 
safhasından geçmiştir. Onun için mümkün oldu- , 
ğu kadar çok enerjiye her sahada ulaşması lâ
zımdır. Evvelâ bütün memlekette parti teşkilâtı 
içinde ve dışında siyasi olayla ilgilenmek lâzım- ! 
dır. Burada süzüle süzüle türlü kıymetlerin bu 
Meclisteki sandalyeleri işgal etmesi için iç reka
bete geçilmesi, yani Meclisin gidilebilir bir saha 
olması lâzımdır. Sandalyanm çok olması değl, 
oturanların bilgi ve'zekâlarının çok olması lâ
zımdır. Elbette bunu millet kendi bilgi seviyesi 
ile meydana getirecektir-. 

BAŞKAN — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Ömer Sami Coşar. 
ÖMER SAMÎ COŞAR — Efendim, şu kürsü

den yanlış bir rakam veren" bir kimse durumuna 
düşmemek için söz almış bulunuyorum. Turan 
Güneş arkadaşımız Fransız Seçim Kanunundan 
bahsettiğimi söylediler ki, ben bu kanundan bah
setmedim, sadece 45 milyonluk Fransa'nın 465 
temsilcisi var dedim. 

ÎHSAN KABADAYI —, Cezayir de Fransİz 
anavatanından sayılıyor. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
(SIRRI ATALAY — Muhterem arkadaşla

rım, mühim olan 350 veya 450 rakamı değildir. 
350 rakamını savunan arkadaşlar, çok pariak 
ve cazip bâzı hususları düşünebilirler, meselâ 
diyebilirler ki, koskoca Osmanlı İmparatorlu
ğunun - Suriye ve Bağdad 'vilâyetleri dâhil ol
mak üzere - imparatorluk Meclisinin mebus ade
di 120 yi bulmuyordu. Gene Birinci Meclisin 
İstiklâl Harbi sırasında mebus sayısı 200 civa
rında idi. Hakikaten bunlar söylenebilir. 

Gene Savcı arkadaşımın da dediği gibi, 450 
rakamı teşriî vazifenin enerjik bir ruhla görü
lebilmesi için münasiptir. Burada her iki tez de 
ook kuvvetlidir. Yinev 450 den aşağı olmasını 
savunan bir fikir, mebus sayısından 100 aded 
indirilmesi halinde 100 milyon lira tasarruf edi
leceğini belirttiği zaman haklıdır. Bütün bun
lara sinirlenmemek lâzımdır. 350 rakamını da 
parlak ^müdafaası yapıldığı gibi 450 rakamının 
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da mantıki mesnetleri bulunabilir. Bu bakım
dan birbirimizi kırmaya, sinirlendirmeye ve it
ham etmeye hakkımız yoktur. 

İki noktai nazar da mantıki bir şekilde mü-
dafa edilebilir. Bilhassa tarafsız müesseselerden 
gelen arkadaşlarımız bu münakaşaya katılmak 
istiyeceklerdir. Kendimizi hiçbir zaman buna 
muhatap, farz ederek üzerinde ve aksi istika
mette münakaşaya girmemize lüzum yoktur. Ta
raf ısz arkadaşlarımız objektif olarak beyanda bu
lunmuşlardır. Bundan alınmaya da lüzum yoktur. 
Bu, dünyanın her yerinde böyle olmuştur. Ame
rika'da da, ingiltere'de de aynı şeyler olagel
mektedir. Onun için tarafsız müesseselerden ge
len arkadaşlarımızın bâzı kelimelerinden alına
rak onlar için tarizlere girişmeye hakkımız ol
madığını belirtmek isterim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Nüfus sayımı, iktisadi ve ' malî durumumuz 

ve başka memleketlerin durumu dikkate alına
rak Millet Meclisi üye sayısının 150 olarak tes-
bit edilmesinin Umumi Heyetin takdirine arz 
edilmesini rica ederim. 

Suphi Doğukan 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddedeki 450 milletvekili adedinin 

300 olarak kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 
Bahri Çolakoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddenin açık 6ya sunulmasını arz 

ve »teklif eyleriz. 
Seyfi öztürk Mehmet Altmsoy 

Bahri Çolakoğlu Yusuf Ziya Yücebilgin 
Rauf Gökçen M. 1. Kızıloğlu 
Enver Kök H. Veldet Velidedeoğlu 

Fehmi Yavuz (İmza okunamadı) 
Raif Aybar Oktay Ekşi 

Yekta Karamustafaoğlu (imza okunamadı) 
Necip San ismail Ulutaş 

(imza okunamadı) Ahmet Bilgin 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
65 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini teklif ederiz : 
«Madde 65. — Millet Meclisi, genel oyla se

çilen 350 milletvekilinden kuruludur.» 
Fehmi Yavuz Hüseyin Ataman 

Ömer Sami Coşar Necip San 
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Yüksek Başkanlığa 

65 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim : 

Kemal Türkoğlu 

Madde 65. — Millet Meclisi, genel oyla seçi
len 350 milletvekilinden kuruludur. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Madde 65 in aşağıdaki yazılı olduğu gibi 

tadili hususundaki takririmin oya vaz'olunma
sını saygılarımla dilerim. 

Madde 65. — Millet Meclisi, genel oyla seçi
len 350 milletvekilinden kuruludur. 

İsmail Ulutaş 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıdaki «65» nci maddenin aşağıdaki şe

kilde tadilen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Madde 65. — Millet Meclîsi : Genel oyla se
çilen «350» milletvekilirîden kuruludur. 

Yekta Karamustafaoğlu Yusuf Ziya Yücebilgin 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddedeki millet vekili sayısının 400 

olmasını arz ve teklif ederim. 
Fahri Belen 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Millet Meclisi genel oyla seçilen 430 ile 
450 arasında yüksek seçim kurulunca seçim
lerden bir yıl önce tesbit ve ilân edilecek sa
yıdaki millet vekillerinden (kurulur. 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci maddenin aşağıdaiki şekilde değişti-

x rilmesini arz ve teklif ederim. 
Sait Erdinç 

Madde 05. —: Millet Meclisi genel oyla se
çilen 470 millet vekilinden i kuruludur. 

Gerekçe — Milletvekilliği hizmetinin ma
hiyeti nazara alınarak bu rakam teklif edilmiş
tir. Buradaki yirmi üyelik artışa rağmen 
Cumhuriyet Meclisi için elliden fazla noksan 
üyelik temin edecek teklifim vardır. Bu hu
susların göz önüne alınmasını arz ederim. 
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Yüksek Başikanlığa 

65 nci maddenin aşağıdaiki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Muharrem İhsan Kızıl oğlu Daniş Koper Ali 
Erel Fehmi Yavuz Esat Çağa Bedrettin Tuncel. 

Madde 65. — Millet Meclisi genel oyla her 
yüz Uin nüfusa bir milletvekili seçilmek sure
tiyle kurulur. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni Meclis yapılırken Büyük Atatürk iki 

meclis yekûnunun 794 olacağına göre bu ulvî 
I salonunun plânını yaptırmıştır. Atatürk'ün arzu-
' larını yerine getirmek için Millet Meclisinin 

600 ve C. Senotosunun 194 üyeden ikurulması 
1 lâzımdır. Arz ve teklif ederim. Saygılarımla 

Hasan Tez 

BAŞKAN — Okunan önergelerden ilki 150 
üye olmasını teklif etmektedir. İkincisi 300 
3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 6 nci önergeler ise 350 
dir. Evvelâ İ50 olan önergeyi yüksek oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

300 olmasını teklif eden önergeyi yüksek 
aylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul' edilmemiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü önerge 350 olarak tes
bit etmektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge de 400 olmasını teklif etmekte
dir. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

430 ilâ 450 olması yolundaki teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. . 

470 olmasını teklif eden önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

100 binde bir mebus olması yolundaki öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

600 milletvekili ve 194 senatör olması yo
lundaki teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arz edeceğim. Ancak .18 
arkadaşımız maddenin açık oya konulmasını 
istiyen bir önerge sunmuşlardır. Bu sebeple 
önergeyi tekrar okuyoruz. 
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(Seyfi öztürk ve arkadaşlarının açık oy 

hakkındaki önergeleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Tüzük gereğince madde açık 

oyunuza sunulmuştur. 
Maddeyi aynen kabul edenler beyaz. Kabul 

etmiyenler, kırmızı oy atacaklardır. (A) dan 
başlıyoruz. 

BAŞKAN — 65 nci madde hakkında oyunu 
kulalnmıyân arkadaş var mı? Oy toplama mua
melesi bitmiştir. 

66 ncı maddeyi okutuyorum. 

b) Milletvekili seçme hakkı 
MADDE 66. —- On sekiz yaşını dolduran 

ve kısıtlı veya kamu hizmetinden yasaklı ol-
mıyan her Türk, Millet Meclisi seçimlerinde 
seçmendir. 

Subay ve astsubaylar, ve askerî öğrenciler 
oylarını, karargâh ve kışlalar dışında ve diğer 
seçmenlerle birlikte kulalnırlar. 

Erat oy kullanamaz. 

BAŞKAN — Elde dağıtılmış metinlere gö
re askerî öğrenciler ikinci fıkraya eklenmiş 
olarak okunmuştur. 

Usul hakkında Ali İhsan Göğüs söz istemiş
tir. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS — Muhterem arka
daşlar; Anayasa tasarısının 66 ncı maddesi, 
seçimin temel hükümlerinde görüştüğümüz 18 
yaş ve subaylara oy hakkı tanınması maddele
rinin aynıdır. Seçimin temel hükümleri dolayı-
isiyle bu kanunun müzakeresinde 18 yaş ve su
baylara oy hakkı tanınması konuları enine 
boyuna görülşüldü. Kanunun 1 nci ve 2 nci mü
zakeresinde leh ve. aleyhte bütün arkadaşlar 
defalarca söz aldılar ve bu suretle konunun 
aydmlanmıyan bir tek tarafı kalmadı. 157 sa
yılı Kanunun 30 neu maddesi aynen şöyle der : 
«Temsilciler Meclisi ve yukarıda maddede sö
zü geçen komisyonlar, Anayasa ile Seçim Ka
nununun gecikmeden görüşülmesini ve kabulü
nü sağlıyacak çalışma esaslariyle, usulleri der
hal karara bağlar.» Okuduğum bu hüküm ge
reğince usulî müeyyideyi yerine getirmek mec
buriyeti hâsıl olmaktadır. Görüşüceğimiz ko
nu her iki kanunda da aynı olduuğna göre tü
mü üzerinde bir görüşme yapmadan bu husu
sun bir karara bağlanmasını.arz ve teklif ede
rim, 
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FAHRİ BELEN — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı söz istiyor

sunuz ? 
Buyurun Fahri Belen. Usul hakkında. 
FAHRİ BELEN — Hayır efendim. Bir nok

tayı tavzih sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Göğüs'ün, fi-
, kirlerini ifade eden bir takrir var. Ancak Sa

yın Aybar söz istedi, usul hakkında ise buyu
runuz efendim. 

RAİF AYBAR — Efendim, bu madde de 
Ali İhsan Arkadaşımızın dediği gibi mevzu balı-
solan hususat hakikaten Seçim Kanununda 
fayda ve mahzurlar bakımından münakaşa edil
miş hususlardır. Bittabi o münakaşalar »ıra
sında ileri sürlümüş fikir ve mütalâaların bu
rada tekrarı mevzuıbahsolamaz. Ama, Anayasa 
gibi bir kanunu* yapanken böyle bir usulü 
ortaya koymamız ve bu madde üzerinde hiçbir 
arkadaşımızın konuşmaması gibi yeni bir usul 
ittihaz etmemiz katiyen caiz değildir ve böyle 
bir takriri kabul etmiyeceğinizi de tahmin edi
yorum. 

Dakikalarla tahdidettikten sonra bir de hiç 
konuşmama gibi bir metot icadetmek katiyen 
caiz değildir. Bu itibarla iltifat etmiyeceğinizi 
tahmin ve ümidediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddede bahis konusu olan bütün 

kusurlar evvelce seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri kanunu tasarısının birinci 
ve ikinci müzakereleri vesilesiyle teferruatla 
müzakere edilmiştir. 

Aynı mevzuları tekrar görüşmemek ve va
kit kazanmak maksadıyle bu madde üzerinde 
müzakere yapılmaksızın maddenin oylanma-
siyle iktifa edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali İhsan Göğüs Babür Ardahan 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddede , mevcut bulunan hüküm 

Seçim Kanununun temel hükümleri tasarısın
da kabul edildiği için müzakeresiz oya konul
masını teklif ederiz. 

İsmet Giritli Tekin Çullu 
Bahir Ersoy Ömer Karabasan 

İsmail İnan 
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BAŞKAN — Ali İhsan Göğüs. 
ALÎ İHSAN GÖĞÜS .— Efendim, teklifimi 

geri alıyorum. Konuşmak istiyenler konuşsun. 
Bunun bu mülâhazalar göz önünde tutularak 
reye arz edilmesini rica* ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz 
bu hususta bir şey arz edeceğim. Bu madde üze
rinde konuşmak istiyen üye arkadaşlarımızın . 
adedi altıdır. Konuşmak istiyenlerin isimlerini 
okuyorum. 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 
Ömer Sami Coşar, 
Oktay Ekşi, 
Alp Kuran, 
Rauf Gökçen, 
Raif Aybar ve şimdi söz istiyen Fethi Çe-

likbaş ve Hasan Tez. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ — Ben söz istemiyorum. 

(Arkadaşlar takrirlerini geri alıyor sesleri) 
BAŞKAN — Yalnız dört imzalı bir takrir 

dalha var. Bu arkadaşımız da takririni geri alı
yorlar mı? (Geri alıyoruz sesleri) 

Efendim, arkadaşlarımız önergelerini geri al
dıklarına göre diğer arkadaşlarımız konuşabi
lirler. Söz Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ?nundur. 

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — Muh
terem arkadaşlarım; bir şansızlık oldu.. Arka 
arkaya iki meseledeki muhalefet şerhim dola-
yısiyle huzurunuzu tekrar işgal edeceğim, özür 
dilerim. Mesele, arkadaşlarımın ifade buyur
dukları gibi, enine boyuna görüşüldü. Yalnız 
'birkaç arkadaşımızın vermiş olduğu takrir iyi 
ki oya konmadı. Şayet oya konmuş olsaydı, 
Anayasa gifbi temel kanunun bir hükmü, Seçim 
Kanununun baskısı altmda oya konmadan ge
çiştirilmiş olurdu ki, hu hareket umumi efkâr
da iyi bir tesir bırakmazdı. Bunu höylece ifade 
ettikten sonra, evvelki müzakeredeki bir sözü
mü hatırlatayım. Demiştim ki : «Birinci mevzi 
kaybedildi, ikincisini de kaybedersek, Anayasa 
geliyor; üçüncü, mevzrdeki bir er gibi kendi
mizi müdafaa eder fikirlerimizi arz ederiz.» 
Evvelce söylediklerimi tekrar etmiyeceğim; yal
nız bir tek nokta üzerinde duracağım. Bu da 
şimdi üzerinde durulan çok önmeli bir mevzu
dur. Deniliyor ki 18 yaşla 21 yaş arasındaki 
gençlik, memleketin en çok okumuş zümresidir. 
Onların rey vermesi faydalı olur. O halde oku
yup yazma bilmiyenier rey vermesin. Hattâ ilk 
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mektep mezunu olmak şartını da kahul edelim. 
Bunun olmıyacağı tabiî. Eğer biz bu noktadan 
hareket edersek, 'bu bir argüman olmaz. 

İkinci nokta şu: Bir kimse askere gidecek. 
Evvelce oy kullandığı ihalde askerde bir müd
det için oyunu kullanamıyacaktır. Faraza bir 
köylü 'bu askere gidecek ve arada bir fasıla 
olacak, ondan sonra gelecek tekrar oyunu kul
lanacak bu çok zararlı ve tehlikeli bir durum
dur. Kışlaya politika girer. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. (»Alkışlar) 

BAŞKAN — Oktay Ekşi (Vaz geçti sesleri)' 
Alp Kuran (Yok sesleri) Rauf Gökçen. 

RAUF • GÖKÇEN — Sayın arkadaşlarım, 
'ben bu madde üzerinde vaktiyle yapılmış tar
tışmaların neticesini nazarı itibara alarak, bun
lar üzerinde durmıyacağım. Ancak Anayasanın 
bu maddesi iki mühim hususu bir arada kap
samakta ve huzurunuza getirmektedir. Bu iki 
husus ile, memlekette, yepyeni bir durum hâ
sıl olmaktadır. Zira; bugüne kadar 18 yaşında
ki vatandaşlar oy vermiyordu. Bundan sonra oy 
verecekler, keza subay ve astsubaylar da oy 
vermiyorlardı 'bu kanunla vereceklerdir. Her1 

ikisinin de, hiç şüphesiz bir tecrübe safhası ge
çireceğini 'huzurunuzda arz etmek isterim. Bu
nun ileride mahzurları görülebilir ve muhtemel' 
'bâzı nahoş durumlar dahi hâsıl olabilir. İnşal-

. la'h bir mahzur görülmez ama, meselâ; görüle
cek bir lüzum üzerine, yeni ihdas edilen bu mü
esseselerin gerek MMlî Savunma Bakanlığı ka-
naliyle gerekse Yüksek Meclis kanaliyle, geri 
alınması icabederse, bu hüküm Anayasaya gir
miş olması her hangi bir tashihi güçleştirecek 
ve böylece müşkül bir durumla karşı karşıya 
kalınmış olacaktır. Keza on sekiz yaş mevzuu 
da aynı durumdadır. Bu sebeple Seçim Kanu
nunda 'belirtilmiş olan subay ve astsubaylara 
oy verme hakkının sadece Seçim Kanununda 
mahfuz tutulmasını ve bu sebeple bu hükmün 
Anayasa tasarısından çıkarılmasını rica ediyo
rum. Bu vesile ile bir önerge takdim ettim. Ka
bulünü istirham ederim. Bir noktaya daha işa
ret etmek suretiyle muhtemel mattızurların bu 
tecrübe devresinde husule gelecek neticelere gö
re zamanında önlenmesi ve inisiyatifin zama
nında ele alınmasını temin maksadiyle takriri
min ka'bulünü tekrar istirham ederim. 
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BAŞKAN — Raif Aybar. 
RAÎF AYBAR — Efendim, minicik bir ko

nuşma da ben yapacağım. Arkadaşlarım müste
rih olsunlar söylenenleri tekrar edecek deği
lim. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız rey
lerini evvelce kısmen 18 yaş üzerinde kullan
dılar. Ben 6 seneden beri bağlı olduğum bir fi
kirle 18 yaş ve subayların rey kullanması hak
kında Seçim Kanununda müspet rey kullanmış 
bir arkadaşınızım. Bunu kullanırken ben de 
müdafaa ettiğim ve inandığım bir konuda, yani 
gerek yaş gerek subayların oy kullanması mev
zuunda bir inancımı ifade etmiş >oldum. Bu me
sele üzerinde leh ve aleyhte söylenenler. kendi 
sabalarında hakikaten 'kuvvetli fikirlerdir Ve 
arkadaşlar reylerini de kullanırlarken kendi fi
kirlerinin galip gelen istikamette reylerini is
timal etmişlerdi. Benim terazimde 18 yaş Ve 
subayın oy vermesi ağır bastığı için o tarafa 
oy verdim. 

Şunu, kabul etmek mecburyetindeyiz ve ka
bul etmek durumumuz hasıl oluyor ki, bu iki 
müessesede de Türk hukukuna bizim elimizle 
sokulmuştur. Bu memlekette 21 yaşından 18 ya
şma seçmen yaşının alınmasının ne gibi ihtimal
ler doğuracağını ileride tatbikat gösterecektir. 
Subayların oylan meselesinde de durum aynı
dır. Şu halde isabeti bu kadar yüzde yüz ifade 
edilmiyen ve Meclisin galip temayülüne göre 
kabul edilmiş bulunan bu iki mevzuu Anayasa
nın 66 neı maddesinde ve Anyasanm zor deği
şir şartları içinde şu veya bu,şekilde yarın bâ
zı vakalara yol açabilir. Yani içtimai hayatı
mızda da bâzı rahatsızlıklara yol açabilir. Bu se
beple gerek yaş gerekse subayların oy kullanma
sı meselenin Anayasanın 66 ncı maddesinden 
uzaklaştırılmasını ve buradan çıkarılmasını rica 
etmekteyim. Bu hükümlerin seçim kanunu bün
yesi içinde belirtilmesini uygun görüyorum. 
Fakat denilmez ki, 924 Anayasasında yaş meşe* 
leşi vardı, bir çok memleketler anayasasında da 
yaş meselesi vardır; Şu halde anayasalarda seç-

• menin yaşının konması zarureti nasıl tefrik edi
lebilir ? Başka memleketlerin anayasalannda da 
seçmen yaşını tayin etmek katiyen lüzumlu ve 
makbul bir tatbikat bulmuş değildir. Subaylerm 
rey kullanması meselesi de haydi haydi yani 
evleviyetle böyle meselelerdendir. 66 ncı madde 
içerisinde kamu hizmetlerinden yasaklı olma- 1 

I mak, kısıtlı olmamak, seçmen olmanın iki tabii 
unsurudur. 18 yaşmdakilerin ve subayın oy 
kullanması buradan çıkarılmalıdır. Bunun için 
bir takrir takdim edeceğim. Bu hem bugünkü 
Anayasa temayüllerine daha uygun olacak, hem 
de ileride Anayasayı içinden çıkılmaz bir hale 
sokmaktan kurtaracaktır. Takdir yüksek he
yetinizindir. 

FAHRİ BELEN — Muhterem arkadaşlar, 
esas hakkında konuşmiyacağım. Eğer bu madde 
komisyonun teklif ettiği şekilde kabul edilirse 
bunun ikinci fıkrasında bâzı değişikliklerin ya
pılması zaruri olacaktır. Subay ve astsubay 
denilmiştir. Halbuki albay rütbesine kadar as
keri memurlar vardır, kanun karargâh ve kış
lalardan bahsetmiştir. Halbuki bunlar kadar as
kerî müesseseler de vardır. Bu müesseselerde 
çalışanların sayısı da yüksektir. İçinde yüze ya
kın subayı bulunan askerî müesseseler vardır. 

I Bu müesseselerin de maddeye eklenmesi lâzım
dır. Erat tabiri ordudan kald-mlmıştır, iç hizmet 
Kanununda isimleri er ve erbaş olarak geçer. 
Bunun da böyle düzeltilmesi lâzımdır. Bunlan 
arzetmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Hasan Tez 
I HASAN TEZ — Muhterem arkadaşlarım, 

18 yaşındaki vatandaşlarımızın rey verme hak-
I kına itiraz edildi. Yassıadadakilerin 16 yaşm-
I daki vatandaşların hayatlarına kastdedercesine 
I, çalışdıklarmı gördük. Bu memleketin hayrına 
I çalışmıyan bu kimseler karşısına gençlerimizin 
I ne büyük cesaretle çıktıklarına ve ifade ver-
1 diklerine şahidolduk. Ben onaltı yaşı bile onlara 
I, az görüyorum. 
I Muhterem arkadaşlar, bu hususu bu şekilde 
I ifade ettikten sonra biraz evvel bu kürsüde ko-
I nuşan îsmail Ulutaş arkadaşıma (Gürültüler, 
I vazgeç sesleri) Arkadaşlar vazgeçmiyeceğim, 
I müsaade buyurun bu mevzuu ile ilgilidir. Bir 
I dakikanızı istirham ediyorum. 
I Bu Mecliste bulunan insanlar ihtilâle inan-
I mış insanlardır. Bu Meclise onun Anayasasiyle 
I gelmişlerdir. Eğer arkadaşımız kendisini Yassı-
I ada felâketine uğramış telâkki ediyorsa kendi-
I sinin yeri burasının olmaması lâzımdır. Arka-
I daşlar biz bu fikrin on senedir mücadelesini 
I yapiyoruz. 

HİKMET KÜMBETLÎOĞLÜ — Sayın arka-
1 daşlar, demin burada yüce bilginler arasında 
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cereyan eden tartışmalar beni çok müteessir 

. etti. Sarf edilen kelimelerden, dolayı üzüldüm. 
18 yaşı demin burada, kemali vukufla, seç

men olmaya yeter yaş saymıyan ve Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçim Kütükleri Kanunu
nun görüşülmesi sırasında aynı görüşü savu
nan yüce bilginlerimizden birisinin, istanbul 
Anayasasının tenkidlerine ait esbabı mueibeyi 
izah adı altında neşredilmiş kitabından birkaç 
cümleyi okumak suretiyle bu konuda kısaca 
noktai nazarımı belirtmeme müsaadenizi rica 
ederim. Sayın Hıfzı Veldet Velidedeoğlu bu ta
sarısının önsözünde : . -

(Halkımızın kolayca, anlıyabileceği bir Ana
yasanın meydana getirilmesi ve bunda milletin 
ıbeklediği ve özlediği huzura kavuşmasını sağ-
lıyacak hukuki ve siyasi teminat ve esasların 
konulması gerektiği inancı ile ve kendimizce 
doğru saydığımız fikirleri tasarıda belirtmek 
için, çok etraflı ve sıkı bir çalışma sonunda bü
tün madde, fıkra, hattâ kelimeleri, bölüm, mad
de ve fıkraların mantıki ve sistematik yerlerini 
birer birer gözden geçirerek hazırladığımız bu 
muhalefet şerhini ve tekliflerimizi Sayın Millî 
Birlik Komitesine sunar ve en derin saygıları
mı arz ederim.) diyor. 77 nci madde ise 18 va
sini bitiren, kısıtlı ve kamu hizmetinden ya
saklı olmıyan her Türk'ün seçmen olması lâ
zımdır, şeklindedir. Takdir sizlerindir. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. 
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — 

Efendim, Sayın Kümbetlioğlu arkadaşıma te
şekkür ederim. Bir defa insan hakikaten bâzı 
zamanlarda asabi tesirlerin altında kalarak ko
nuşuyor. Ben müsamaha ile konuştum, kimseyi 
itham etmedim. Şayet huzurunuzda biraz asabi 
konuşmuş isem özür dilerim. Bu defa söz alma
ma saik olan husus iki defadır tekerrür ediyor. 
Evvelce Hamza Eroğlu arkadaşım da temas 
etmişti. Cevap vermemiştim. Bu vesile ile ce
vap vermek lüzumunu hissettim. 

Arkadaşlar, ben tasarı yapmadım, bu, tasarı 
değildir. Kendi muhalefet şerhimin kenar baş
lıklarla gösterilmiş şeklidir. Bâzı noktalarda 
istanbul tasarısına iltihak ettiğimi fakat komis
yonda fikir değiştirdiğimi arkadaşlar ileri sür
düler. 

Arkadaşlar; ben her fikrimde mutlaka, fikri 
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sabit şeklinde kalmış ve İsrar etmiş olsa idim, 
bir nâçiz arkadaşınız olarak arz ediyorum ki, 
bir ilmî hüviyetim olmazdı. Bazan bir içtihada 
varır, kitabımızda onu neşrederiz. Fakat onun 
tab'mdan sonra daha mâkul gördüğümüz hu
suslarda yeni bir içtihada varmış olursak, yeni 
tab'mda onu yaymakta fayda mülâhaza ederiz» 
18 yaş, seçmen yaşı, olarak istanbul tasarısına 
konmuş bir hükümdür. Yapılan münakaşalar 
neticesinde 18 yaşındaki, gençlerin politikaya 
sokulmaması zaruri olacağı neticesine vâsıl olJ 

muşsam, bu defa bu kanaatimi müdafaa ede-s 

rim. Bunu tenkid değil, takdir etmeleri lâzım
dır. Çünkü, hukuk iki kere iki dört eder, gibi 
bir riyazi katiyet ifade t etmez. Bu bakımdan 
ben söylediklerine doğrusu üzülmedim, memnun 
oldum. Bana, burada geçen defa lüzum görme
diğim cevabı vermek imkânını bahşettikleri 
için teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Takrirler var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim : 
«Madde 66. — On sekiz yaşını bitiren her 

Türk, Millet Meclisi seçimlerinde seçmendir.» 
Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
Seçmen yaşının tâyini Seçim Kanununa ait 

bir konu olduğundan 66 ncı maddedeki (on se
kiz yaşını dolduran) ibaresinin (kanuna göre 
seçmen yaşını dolduran) şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Muhittin Gürün Feridun Üstün 
ihsan ögat Enver Kök 

I. Selçuk Çakıroğlu Vahit Turhan 
Bedri Karafakıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Seçmen yaşının Seçim Kanununda tesbiti da

ha uygun bulunduğundan 66 ncı maddedeki 18 
yaşının dolduran kaydının maddeden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Atalay Akan * Zeki Kumrulu 
I. Sancar A. ödül 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddedeki «18 yaş kaydının» Anaya

sada yeri olmadığı kanaatindeyiz bu husu3 seç
men Kütükleri Kanununda yer aldığı cihetle 
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yakardaki hususun 66 ncı maddeden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Tuncer Şemsettin Günaltay 
Raşit Beşerler Orhan Köprülü 

Cevdet Geboloğlu * Rauf Gökçe 
îmza Okunamadı 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddedeki 18 yaşını dolduran kay

dının 21 yaşını dolduran olarak değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Vedat Dicleli Abdulkadir Ok yay 
Okunamadı Vefik Pirinçcioğlu 

Orhan Köprülü Okunamadı 
Feyyaz Koksal Celâl Sungur 

Cevdet Geboloğlu Avni Yurdabayrak 
Sırrı Atalay Fehmi Alparslan 

Yekta Karamustafaoğlu Bahri Çolakoğlu 
Kâmil Başaran Yusuf Ziya Yüce bilgin 

Okunamadı Muharrem îhsan Kızıloğlu 
Esat Çağa Daniş Koper 
Ali Eren Emin Soysal 

Seyfi öztürk 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
# Kemal Türkoğlu - Necip Bilge 

Madde 66. — Yirmi bir yaşını dolduran ve 
kısıklı veya kamu hizmetinden yasaklı olmıyan 
her Türk, Millet Meclisi seçimlerinde seçmen
dir. 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkrasının 

bu maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
ismail Ulutaş Zekâi O'Kan 

Abdulkadir Okyay Ferruh Güven 
Rauf Gökçen Hüseyin Ataman 
Halim Önalp Sadi özdem 

Sayın Başkanlığa 
66 ncı maddede her hangi bir yaş şartını 

aikredilnıömesini seçmen yaşının özel kanuna 
bırakılmasını arz ve teklif ederim. 

.Fethi Çelikbaş 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
66 ncı maddenin 2 ve 3'ncü fıkralarının çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Hüseyin Ataman Halim önalp 

Etem Boransü 
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Yüksek Başkanlığa 

Madde 66 nm 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şevki Aysan 

Madde 66. Fıkra: 2. - «Subay, astsubay ve 
askerî öğrenciler, oylarını, karargâh ve kışlalar 
dışında ve diğer seçmenlerle birlikte kullanır
lar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle, 66 ncı mad

denin aşağıdaki şekilde yazılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Raif Aybar 
Madde: 66. 
(Kısıtlı veya kamu hizmetinden yasaklı ol

mıyan her Türk, ilgili Seçim Kanunundaki diğer 
nitelikler saklı kalmak şartiyle, Millet Meclisi 
seçimlerinde seçmendir.) 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddenin ikinci fıkrasının şöyle olma

sını arz ve teklif ederim. 
Fahri Belen 

iSubay, askerî memurlar ve astsubaylar oy
larını karargâh, kışla ve askerî müesseseler dı
şında ve diğer seçmenlerle beraber kullanırlar. 

Er ye erbaşlar oy kullanamazlar. 

Yüksek Başkanlığa 
1. 66 ncı madde 2 nci fıkrada (Kışlalar) 

kelimesinden sonra (Askerî kurumlar) terimi
nin ilâvesini. 

2. Son fıkrada (Erat) kelimesi yerine, Si
lâhlı Kuvvetler îçhizmet Kanununa uygun ola
rak (Er ve erbaşlar) kelimelerinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Etem Boransü 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddenin son fıkrasındaki (Erat) ke 

limesi yerine Seçim Kanununda olduğu gibi 
(Erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askerî öğ 
renciler) kelimelerinin konulmasını arz ve tek 
lif eyleriz. 

Necmi Akçasu "Ferda Güley 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 66 nm aşağıdaki şekilde değiştirilme 

sini saygı ile arz ve teklif ederim. 

«Madde 66. — Ergenlik yaşına gelen ve ki-
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sıtlı veya kamu hizmetinden yasaklı olmıyan 
her Türk, Millet Meclisi seçimlerinde seçmen 
subay ve astsubaylar oylarını görev yerlerinin 
dışında ve diğer seçmenlerle birlikte kullanır
lar. 

Erler ve erbaşlar oy kullanamazlar.» 
Vahit Turhan 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
66 ncı maddedeki subay ve astsubayların oy 

vermelerinin bu maddeden çıkarılmasını arz §re 
teklif ederim. 

Emin Soysal 

(Fethi Çelikbaş'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Aynı mahiyete yakın üç önerge daha vardır. 
Atalay Akan ve arkadaşlarının takririni ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi maddenin tamamen çıkarılmasına dair 
iki önerge vardır. 

(Hüseyin Ataman ve iki arkadaşiyle Zekâi 
O'Kan ve 7 arkadaşının önergeleri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Bu iki önerge de tamamiyle 
aynı mahiyettedir. Yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir, efendim. 

(Emin Soysal'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
(Vedat Dicleli ve 18 arkadaşının önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi

yettedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Vahit Turhan'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Alp Kuran'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Yüksek oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Muhittin Gürün ve altı arkadaşının öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yüksek oylarınıza sunuyorum. » 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

(Raif Aybar'ın önergesi tekrar okundr,.) 
BAŞKAN — Önergeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... (Aynı mahiyette
dir, sesleri) iyice anlaşılmadı. Sayın Raif Ay
bar'ın önergesini bir kere daha okutuyorum. 
(«Aynı mahiyettedir, lüzum yokj» sesleri) 

(Raif Aybar'ın önergesi tekrar okundu.) * 

BAŞKAN — Esasen daha evvelki 2 Önerge 
tekrar okunmuş ve .18 yaşı istiyen bu önergeleri 
red buyurmuştunuz. Bu önerge de aynı mahiyet
tedir. Bunu tekrar oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar, efendim. 
Sayıldı, kabul edenlerin sayısı 63, kabul etmi-
yenlerin sayısı ise 75 tir. önerge reddolunmuş-
tuı\ 

(Şevki Aysan'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiştir. Bu
yurun, Turan Güneş. 

TURAN GÜNEŞ — Efendim, komisyonun 
katılıp katılmadığı hakkında bir soruda bulunul
madı. Bu takrire biz katılmıyorduk. Bunun ko
misyona iadesi gerekirdi. Bu, hukukî bir mec
buriyettir. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvelki oturum-
]arda olduğu gibi önergeler okunurken komis
yonun bunlardan katıldıklarına işaret etmeleri
ni, katılıyorlarsa bunu söylemelerini rica etmiş
tim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

(Şevki Aysan'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

(Fahri Belen'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor. Öner

geyi yüksek oyunuza sunuyorum. "Kabul eden
ler... Etmiyenler... Habul edilmiştir. 

Komisyonun iştirak ettiği terimlerin bu ma
hiyette değiştirilmesini istiyen üç önerge' daha 
vardır. Maddeyi üç önergeyle birlikte komisyo
na iade edelim efendim. 

RAÎF AYBAR — xUsul üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RAİF AYBAR — Efendim; yanlış bilmiyo-

sam benim takririm mevcut maddenin tadili 
şeklinde değildir. Ben takririmde 66 ncı mad
denin arz ettiğim esbabı mucibe ile şöyle yazıl-
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masını teklif ediyorum, dedim. O da ekseriyetle 
kabul edildiğine göre, ister istemez komisyona 
gönderilerek başka bir madde tanzim edilir, j 
Başka türlü muameleye imkân yoktur. Binaen-, j 
aleyh! Başkanlık neden bu şekilde müzakereye 
devam ediyor, anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — önergeler, nazarı dikkata alın
ma esasına göre oya arz' ediliyor, efendim. Bu
yurun Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER — Muhterem arkadaş
lar. îster istemez mesele bir usul meselesi haline 
gelmişti, iki konunun halledilmesi gerekiyordu. 
Bunların birisi yaş meselesi, diğeri de subay
ların, askerî şahısların ve astsubayların oy ver
mesi meselesidir. Bunlar ayrı ayrı oya kondu 
ve reddedildi. Bunların reddedilmesi demek 
maddenin olduğa gibi yerinde kalması demektir. 
Fakat sonradan Aybar arkadaşımız, Yüksek Mec
lisin oyuna iktiran etmiş olan bir konuyu, bir baş- j 
ka yoldan; yeni bir teklifle ortaya attı. Arka- ; 
daşlarımız zannettiler ki, bir başka teklifte bu- I 
lunuluyor. Böylece teklifler tekrar reyinize 
vaz'edildi, yani demek istendi ki, evvelki oyla- . 
ma yanlış olmuştur. Tasarı metni yerine otur- j 
muştur, buna göre yeni takrirler reye 
konmuştur. Aksi taktirde sonraki oylama
nın hukukî mesnedi olmamak icap ederdi. Bir 
mesele bir karara bağlandıktan sonra onu yeni 
takrirle tekrar karara bağlanması hukuk ve man
tık bakımından doğru olmaz. Binaenaleyh ayrı 
ayrı neticelendirilmiş bir meselenin sonradan bir 
başka takrir dolayısiyle yeniden reye konması 
demek tasarının iade ve tahkimi demektir. Bu 
bakımdan Raif Aybar arkadaşımın teklifinin 
redded'.miş sayılması icabeder. Bunun böyle 
mütalâa edilmesi lâzım geldiğine kaaniim. (Doğ
ru sesleri) 

BAŞKAN — . Efendim, önergeler Heye
ti Umumiyenin nazara alması kaydı ile Yüksek 
oylarınıza sunulmaktadır. Her önergeyi oya arz-
ederken, aynı tâbini tekrar etmemek için, (öner
geleri kabul edenler... Etmiyenler...) şeklinde 
dikkatinize sunuyorum, önergeler için takibe-
dilen esas, nazarı dikkate alma meselesidir. Na
zarı dikkate alınmış olan önergeleri komisyona 
veriyoruz. 

ETEM BORANSÜ — Önergemi geri alıyo
rum, efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Etem Boransü takririni 

geri almıştır efendim. 
Bir önerge daha var; maddenin açıkoya kon

ması hakkındadır. Fakat kabul edilen esasa göre 
komisyonun takrirler üzerinde durması gereKti-
ğinden bunun tekrar sırası geldiğinde ilgili 66 ncı 
maddede oya konması lâzımdır. Binaenaleyh 
sayın arkadaşların bu önergelerini şimdi tatbika 
koymuyorum efendim. 

Bundan evvelki 65-nci madde açık oya sunul-
muftu. Neticesi şudur : 186 kişi oya katılmıştır. 
152 kabul, 30 ret ve 4 çekinser. 

Şimdi madde 67 ye geçiyoruz. 
Bu maddenin ikinci fıkrasının dördüncü sa

tırında komisyon iki kelime ilâve etmiştir. Bu 
değişiklikle maddeyi okuyoruz. 

Milletvekili seçilme yeterliği 
MADDE 67. — Otuz yaşını dolduran her 

Türk milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlılar, 

kamu hizmetlerinden yasaklılar, ağır hapis ceza
sını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hü
küm giymiş olanlarla, taksirli suçlar haricolmak 
üzere, beş yıldan fazla hapis veya müebbet 
sürgün cezasiyle veya zimmet, ihtilas, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızar
tıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş 
olanlar milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri 
kanunla düzenlenir. / 

Subay ve astsubaylar, askerlikten çekilmedik
çe, aday olamazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Son fıkrada subay, askerî memurlar ve 
astsubaylar demek lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Sami Coşar söz isti
yor mu? (Yok sesleri) 

Efendim, şimdi söz istiyen arkadaşlardan so
racağım, lehinde, aleyhinde, üzerinde diye karşı
lık verecekler. 

Bülent Ecevit? 
BÜLENT ECEVÎT — Aleyhinde. 
BAŞKAN — îhsan Kabadayı? 
İHSAN KABADAYI — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Oktay Ekşi? 
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OKTAY EKŞİ — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Ahmet Karamüftüoğlu? ' 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU — Üzerinde. 
BAŞKAN — Cevdet Aydın, (Yok sesleri), 

Ferda Güley? 
FERDA GÜLEY — Üzerinde. 
BAŞKAN — Burhan Akdağ, (Yok sesleri), 

Galip Kenan Zaimoğlu? 
GALÎP KENAN ZAİMOĞLU — Üzerinde 

efendim. 
BAŞKAN — Abdülkadir Okyay? 
ABDÜLKADİR OKYAY — Üzerinde, 
BAŞKAN — Mehmet Hazer? 
MEHMET HAZER — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bülent Ecevit. 
BÜLENT ECEVlT — Muhterem arkadaşla

rım, ben bu maddenin . yalnız birinci fıkrası 
aleyhindeyim. Bildiğiniz gibi, birçok demokra
tik memleketlerde seçme yeterliği, seçilme ye
terliği ile aynı şekilde düzenlenmiştir. Ekseri 
memleketlerde seçilme yeterliği 25 yaş olarak 
kabul edilmiştir. Bizde seçme yeterliği ile seç
men yeterliği arasındaki fark zaten oldukça bü 
yüktür : Dokuz yaştı. Şimdi seçme yeterliği 21 
den 18 e indirildikten sonra, bu fark daha da 
büyümüş, 12 ye çıkmıştır, öyle sanıyorum ki, 
bir kimsenin milletvekili seçilebilecek duruma 
geldiğini kabul ettikten sonra onun seçilme ye
terliğini kabuF etmek için 12 yıl daha beklemek 
pek mantığa uygun olmaz. 

Arkadaşlar, bizim memleketimizde seçilme ye
terliğinin 30 'yaşında tutulmak istenmesinin baş
lıca 3 sebebi vardır : Birincisi, politikayı kötü 
göstermektir, bizde çok kullanılan bir tâbirle 
politika «çamur» sayılmaktadır. Gençler de, 
«politika çamurundan koruma gayretiyle» siya
setten uzak tutulmak isteniyor. 

İkinci sebep, bizde gençlerin, henüz genç 
yaşta o çağın şartlarına gereği kadar intibak 
etmiyen aile sistemimizin etkisi görülebilir. 

Üçüncüsü alışkanlıktır. 
Politikayı kötü görmenin yersizliği üzerinde 

uzun uzadıya durmanın lüzumunu, dün burada 
yapılan müzakerelerden sonra, duymuyorum. Po
litikayı çamur saymak, politikacıları kötü gör
mek, öyle zannediyorum ki, halk iradesine daya
nan rejimleri kötü görmekle, hiç değilse netice 
itibariyle, müsavidir. Şimdiye kadar dünyada 
politikadan teeerrüt etmiş bir demokrasi keşfet
mek mümkün olmamıştır. Politikaya katılmamak-
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la gençlerin mutlaka boş vakitlerini daha yapıcı 
bir şekilde geçirdiklerini farz etmek de yanlıştır. 
Bugün partilerin gençlik kollarında vazife gören 
birçok gençler, kendi yaşlarındaki başka gençler
den birçoğu gi'bi, boş zamanlarında havali şeyler
le meşgul olmuyorlar. Hafta tatillerini çok daha 
faydalı meşgalelerle, içtimai konularda seminer 
kadar ciddî faaliyetlerle geçiriyorlar, halk ile 
temas ediyorlar. 

Bunun faydası çok büyüktür. Genç yaşta, 
yüksek öğrenim çağlarında, memleket realiteleri 
ile karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Memleket me
selelerini yakından takibetmenin verdiği gerçek
likle genç yaşın ülkücülüğünü, heyecanını bağ-
daştırabiliyorlar. Hayata atılmadan, hayatı ya
kından öğrenmiş oluyorlar. 

Gençleri, türlü sebeplerle, tehditlerle politi
kadan uzak tutmak istiyen memleketlerde, bu, 
normal politika hayatı dışında bir .gençlik politi
kası yaratmaktan, tâbir caiz ise, bir talebe ce
miyetleri politikacılığı yaratmaktan başka işe ya-
ramamaktadır. Fakat, bir memlekette demokra
sinin esenliği, sağlamlığı için ilk şart o memleket
te politika faaliyetinin bir 'bütün haline gelme
sidir. Normal demokraside gencin ayrı, işçinin 
ayrı, partinin ayrı politikası olamaz. Demokrasi
de politika bir küldür. 

Öyle sanıyorum ki, bu yıllarda gençliğin siya
set alanında memlekete büyük hizmetleri dokuna
bilmiş, rejimin korunmasında büyük rol oynaya-
bilmiş olmasının bir sebebi bir kısım gençlerin 
partiler yoliyle aktif politika yapabilmeleri, de
mokratik hayatımızı içinden etkileyebilmek fırsa
tını bulmuş olmalarıdır. 30 yaş tahdidine sap
lanıp kalmamızın ikinci sebebinin genci küçük 
görüşümüz olduğunu söylemiştim. Halbuki biz 
insanların bilhassa genç yaşta erginlettiği bir böl
gede yaşıyoruz. Yunanistan gibi komşu bir mem
lekette seçim yeterliği 25 ten başlar. Birçok Ku
zey İskandinav memleketlerinde de bu yaş 25-
tir. Şu bir gerçektir ki, insana ne kadar erken 
sorumluluk yüklerseniz insanı o kadar erken ol- • 
gunlaştırmış olursunuz. Bugün 12 - 13 yaşların
da ev geçindirmek mecburiyetinde kalan çocuk- _ 
lar vardır. Bunlar 25 yaşında olduğu halde, ha
yata atılmamış gençlerden daha olgun bir hale 
geliyorlar, sorumluluk duygusuna sahiboluyor-
lar. Seçilme yeterliği yaşınm25 e indirilmesi için 
bir önerge takdim ediyorum, takdirlerinize arz 

- ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Karamüftüoğlu. 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLU- — Muhte

rem arkadaşlarım, bu madde 1924 Anayasasının 
aşağı - yukarı aynıdır. Bu itibarla birçok yön
leri ile gayet makbuldür. Ama, bir noktasına ta- ^ 
•kılıyorum. Bu maddenin ikinci fıkrasında, mil
letvekili seçilmeye mâni haller tesbit edilirken, 
askerlik yapmış olma şartı konmamıştır. Demek 
oluyor ki, vazifesini yapmamış olma milletvekili 
seçilmeye mâni değildir. Halbuki mâni olmakta
dır. Daha dün Âli Meclisten yoklama kaçağı mil
letvekilinin arandığı unutuldu mu? Her halde 
yüz kızartıcı bir haldi. Biz artık bunun teker
rürünü istemiyoruz. 1924 Anayasasında bu bir 
boşluk olarak kalmıştı. Şimdi burada da yine 
bir boşluk olarak kalmaktadır. Bu boşluktan 
mukaddes Meclise asker firarilerinin sızdığı ya
kın mazinin acı bir hâtırasıdır. Bunun da böy
le bilinmesi lâzımdır. Kaldı, ki; şerefli ve mutla
ka yapılması lâzım gelen ve vatana bağlılığın bir 
örneği, ölçüsü olan bu. mukaddes askerlik vazife
sini yapmıyan insanlar milletvekili olamamaJıdır. 
Bu kaydı açıkça koymaktan neden kaçmıyoruz? 
Bundan kaçınışımızın sebebi nedir? Benim bildi
ğim (askerliğini yapmamış olan milletvekili ola
maz.) kaydı bulunur da bunu kaldıralım demek
ten çekinilir. Bu maddede komisyon ne derse 
desin bâzı milletvekillerinin asker kaçağı olabile
ceği zannı kaydı vardır. Elbette ki, böyle bir hal 
bir Meclise şeref getirmez. Bu itibarla bundan 
sonraki hayatımızda bu kabil hareketlere imkân 
vermiyecek şekilde bir Anayasa hazırlamak du
rumundayız. 

Bunu düzenliyen bir önerge veriyorum. 
Yüksek takdirlerinize arz ederken, şunu da 
ilâve etmek isıterinı k i ; bu noktanın kabulü-
ile, Anayasamız bundan sonra gelecekler için 
bir dersi ibret odaeaktıV. Hükmü böyle tedvin 
etmek de sizin için bir şeref olacaktır. Yüksek 
takdirlerinize arz eder, hepinizi selâmlarım. 
(Alkışlar/) 

BAŞKAN — Söz komisyonundur. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlarım, Karaımüftüoğlu 
arkadaşımızın tekliflerine bütün kalbimizle 'ka
tılıyoruz. Burada düşünülmeımiş ama, arka
daşlarımızın önergeleri vardır. Bu maksadı 
sağlamıya yeter görürseniz, samimiyetle iltihak 
edeceğiz. 
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Takrirler okuns\m arz ederiz efendim; 
Muhterem arkadaşlar, Bülent Ecevit arka

daşımızın dediklerinde ciddî bir hakikat payı 
var. Fakat 30 yaş alışılmış bir yaştır. Bu 
itibarla 30 yaşın kalmasını daha yerinde bu
luyoruz. 

BAŞKAN — İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI — Normal bir parlâ

mento, muhtelif sınıf ve mesleklerden seçilip 
gelen üyelerden terekkübedeıı müstesna bir 
topluluktur. Eğer o parlâmentoya falanca mes
lekten temsilciler gelmezse parlâmentonun o 
m eslek e taallûk eden kısımlarında ki, çalışma
lar kısır kalır. Bu meslek memleket ve millet 
müdafaasına taallûk eden kısımda olursa işin 
ehemımiyeiti büsbütün artar. Hele o kısma bir 
göz atalım; bir tarihte bir kumandan verdiği 
emir kadar keskin ve sert bir madde bu. Mad
de şöyle : «Subay ve askerler askerlikten çe
kilmedikçe aday olamazlar ve sekilemezler!» 

Hukukçular, kendileri gayet iyi bilirler, 
hazan öyle maddeler korlar ki, her istikamete 
çekilebilir. Burada iş aksine olmuştur. Kesin 
bii' madde hazırlamışlar, «subay ve astsubaylar, 
askerlikten çekilmedikçe aday olamazlar ve seçi
lemezler» demişlerdir. Şu veya bu tarafa çe
kilmesine mahal bırakmamışlardır. Askerleri 
seçilme hakkından tamaımiyle yoksun bırak
mışlardır. 

Bu madde böyle kalacak olursa, askerler 
parlâmentoya girmekten mahrum bırakılacak
lar demektir. Bu hüküm, savunma bakımın
dan zararı olan ordu mensupları için halklı 
görül emiyecek bir hüküm olarak kalacaktır. 

Bir subay, 8 - 9 senede yetişir, 14 - 15 yıl 
•mecburi hizmet; yapar, 23 - 24 yıl orduda ka
lır ve yaşı 30 - 40 a gelir. Böyle olduğu halde, 
sub aylıktan çekil m e d en ad aylı ğını koyanı a z. 
Koydu mu, kazanıp kazanamıyacağı kesin de
ğildir. Belki kazanamıyacaktır. 

Bugünkü demokrasilerde seçilebilmek, halk 
kütleleriyle temasla, sıkı çalışma ile mümkün
dür. Hizmetlerde bulunmak, kendini lanse 
etmek, empoze etmek ister. Bu bakımdan as
kerî hizmetin ağır olması mensuplarını bun
lardan mahrum eder. Onlar, sabahın erken 
saatlerinden itibaren insan gücünün üstünde 
çalışan kimselerdir. Halk kütleleriyle temasta 
bulunmak, propaganda yapmak, kendilerini 
onlara tanıtmak, halk kütleleri üzerinde tesir 
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etmek imkânından mahrumdurlar. Onun için 
kazanamıyacaklardır. Kazanamıyaeak bir insa
nın da kendi rızasiyle ayrıldığını gösterinceye 
kadar seçime iştirak edememesi zaruridir. Siz
ler arkadaşlar, ıstırapları artırmak için değil, 
onları tahfif etmek için geldiniz. 

Bir Hint liderine muhabirler Hindistan'ın 
kaç meselesi var diye sormuşlar. «400 milyon 
meselesi vardır» diye cevap almışlar ve nasıl 
olur diye hayret etmişler. Buna da cevap ola
rak denmiştir k i ; 400 milyon Hintlinin ken
dine göre derdi ve ıstırabı vardır. Ferdin dert 
ve ıstırabı giderilmediği müddetçe milleitin ıstı
rabı giderilemez. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. 
Ferda Gül ey. 
FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşla

rım, Karamüftüoğlu arkadaşımız, 'bendenizin 
ifade etmek istediğim (bir meseleyi ifade etmiş
lerdir. Komisyon da bunu kabul etti. Mesele bu 
şekilde kalsaydı, söz almıyacaktım. Fakat ar
kadan İhsan Kabadayı arkadaşımız konuştu
lar. İleri sürdükleri görüşlere karşı ben de gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Subay ve askerî memurların, astsubayların 
seçilme hakkını, ancak istifa zaruretine bağlı-
yan hükme arkadaşımız itiraz ediyor, diyor ki, 
«istifa etmek zaruretinde kalmaksızın, diğer si
vil memurlar da olduğu gibi subaylar da as
kerî memurlar ve astsubaylar da seçilme şansını 
deneyebilsin. Nasıl oTsa % 90 - 95 seçilmiyecek-
ler. Seçilmek için kendini geniş halk kütlele
rine empoze etmek, takdim etmek ve parti kad
rolarında sivrilmek, birtakım barajlardan geç
mek mecburiyeti vardır. Bir subayın da, bu 
yollardan bu barajlardan geçmesi imkânı zaten 
olmadığı için nasıl olsa kaybedecektir. Kaybe
dince de ortada kalacaktır ve bu durumda, Dev
let kapıları önüne iş ariyan subaylar yığılacak-
tır. Binaenaleyh diğer sivil sektörlerde olduğu 
gibi; subay ve astsubaylar da kazanamadıkları, 
seçilemedikleri takdirde tekrar geldikleri kıta
ların a,# veya müesseselerine dönsünler.»' 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz içimde 
Kabadayı arkadaşımın aksine komisyonumuzun 
bu maddeyi tedvin ederken sivil sektördeki 
memurlara tanınan bir hakkı askerlerimize ta
nımamış olmasından dolayı hiçbir üzüntü duy
muyorum. Evet bir kaymakam istifa etmeden 
feeçime gider kazanamazsa döner, yîne makamı- 1 
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na oturur. Fakat subaylar kazanamayınca ne
reye dönerler1? Kıtaya. Düşününüz, bir binbaşı 
X partisinden bir general de A partisinden 
aday olmak için her hangi bir seçim çevresinde 
karşı karşıyadır. Aday olalbilme veya mebus 
olabilme savaşını halkın önünde veriyorlar. Bir
birlerine karşı, ne kadar askerlik terbiyelerine 
sadık kalsalar yine de mensup bulundukları ay
rı siyasi teşekküllerin kadrolarında konuşuyor
lar, belki birbirleri hakkında da konuşuyorlar. 

Şimdi seçilemediklerini kabul edelim, ikisi 
de dönüyorlar kışlalarına. Seçimi veya aday
lığı kazanamıyan bir kaymakam, döner, yine 
görevini pekâlâ yapabilir. Ama, bunlar, a'skerî 
şahıslar, birbirine' karşı ast veya üst durumun
da oldukları halde seçim sırasında karşı fikir
leri savunmuşlardır, aralarında siyasi mücade
le, parti ve hattâ şahsı çekişmesi-çeşitli derece
lerle - olmuştur. 3 - 5 subayın, .bir alayda, bir 
taburda, bir tümende seçimden sonra toplan
dıklarını düşününüz; bu alayda alaylık, bu ta
burda taburluk, bu tümende tümenlik kalır 
mı? Kalmaz. Onun için daha evvelki kanunda 
da olduğu gibi, burada da komisyon pek haklı 
olarak; subay, a'skerî memur ve astsubaylar için 
istifa mecburiyetini şart koşmuştur. 

Arkadaşlar, vaktiyle 57 seçimlerinde, ka
nundaki bu haktan faydalanarak herkes seçim 
çevresinde elini kolunu sallıyarak seçime giri
yordu. Ordu'nun bir kazasında, bir kayma
kam da istifa etmeden bizim saflarımızda se
çime aday olarak girdi. Ben o vakit binbaşı 
idim, altı ay evvelinden istifa ettim. Seçim 
çevremde mücadele ettim bu suretle listeye gir
dim. Partice kazanamadım. Fakat, tekrar vazi
feme dönmedim. Dönseydim olur muydu? Ola
mazdı. Bu madde çok iyi hazırlanmıştır. Başka 
türlü düşünmek silâhlı kuvvetler ve ordu di
siplini anlayışiyle kabili telif değildir. 

Karamüftüoğlu 'nun beyanları istikametinde 
bendeniz de bir önerge verdim. Kabulünü rica 
ederim. 

• BAŞKAN — Sayın Oktay Ekşi. 
İHSAN KABADAYI — Adım geçmiştir, söz 

istiyorum. 

BAŞKAN— Sayın Oktay Ekşi, buyurun. 
OKTAY EKŞİ — Efendim, huzurunuzu müm

kün olduğu kadar kısa süre işgal etmek niyetin
deyim. 
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Seçim yeterliği hakkında, Sayın Bülent Ece-

vit gibi düşünmekteyim. Bu noktayı arza çalışa
cağım. Peşinen şunu arz edeyim ki, her hangi bir 
menfaat kaygısı ile bunu söylemiyorum. Tama-
miyle umumi menfaatleri gözönünde tutarak ko
nuşuyorum. 

Seçilme yeterliğinin 25 yaş .olmasiyle 30 yaş 
olması arasındaki fark nedir? Bir başka ifadey
le 30 yaşın kerameti nedir?- Arkadaşların söyle
diklerine göre, 30 yaşa alışılmıştır. O halde bu, 
sadece alıştığımız yaş olmasından ibarettir, bu bir. 
İkincisi bu yaşa gelince insanların durulması ve 
kâfi derecede tecrübe sahibi oldukları mülâhaza-
sıdır. Yasama hayatımıza 2 nci bir Meclis girmek
tedir. 30 yaşın getirdiği tecrübe, teenni bu 2 nci 
Mecliste her zaman tahakkuk etmektedir. 25 ya
şın dinazmini 1 nci Meclise getirmek mümkün 
olursa, 40 yaşın tecrübesi, teennisi 2 nci Meclise 
kâfi gelebilir kanaatindeyim. 

Bu vesileyle, diğer milletlerde durumun ne 
olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Hukuk ilmi
ni yayma Kurumunun yayınladığı ve Ethem Me-
nemencioğlu'nun derlediği esas teşkilât kanunla
rı kitabında mevcut 19 aded anayasadan bu me
seleyle ilgili yaşları çıkardım. Bu 19 memleketin 
sadece isimlerini ve seçilme yeterliği için kabul 
ettikleri yaşları arz edeceğim : Arjantin 25, Boliv
ya 25, Dominik 25, Kolombiya 25, Paraguay 25, 
Salvador 25, Şili 21, (Oooo! sesleri) O halde du
runuz demokratik düzene sahip batı memleketle
rini de zikredeyim. Amerika Birleşik Devletleri 
25, İngiltere 21, Danimarka 25. Dünyanın en iyi 
parlâmento düzenine sahibolan Belçika'da 25!, İs
kandinav memleketlerinde sadece Norveç'te 30 
olarak tesbit edilmiştir. Demek ki, 19 memleket
ten bir tanesi sadece 30 u destekliyor, geri -kalanı 
18 ilâ 25 yaş, veya 21 yaşı kabul etmiş bulunmak
tadır. ! 

Türkiye'deki gençlerin İngiliz yahut Ameri
kan gençlerinden daha az ehliyetli olduğunu söy
lemeye imkân yoktur. O halde komisyonca serd-
edilen «alışılmış» tâbiri kâfi delil değildir. 

Bir noktayı daha dikkatinizi çekeceğim : 
Muhterem Turan Güneş yarım saat kadar önce, 
«İngiltere Parlâmentosunun fonksiyonu ne ise 
Türk Parlâmentosunun fonksiyonu da aynıdır» 
buyurdular. Tamamen aynı kanaatteyim. İngil
tere Parlâmentosuna 21 yaşında genç insanlar 
girebilir. O halde Türk Parlâmentosuna seçile
bilme konusunda da ayni görüşün hâkim olması-
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mn uygun ve doğru olacağı kanaatindeyim. Tu
ran Güneş Bey, Türkiye'de genç nesilleri politi
ka dışına itmekle hiçbir şey kazanılamayacağını 
söylediler. Bendeniz de aynı kanaatteyim. Genç 
nesillerin politikaya girmesinin, demokratik ter
biyeyi genç yaşta almalarının sağlanması için 
25 yaşın seçilme yaşı olarak kabul edilmesi ye
rinde olacaktır. 

Huzurunuzu daha fazla işgal etmek istemi
yorum. Hürmetlerimle.. 

GALİP KENAN ZAİMOĞLU — Ben çok kı
sa konuşacağım. 

Şöyle bir önerge hazırladım : «Mükellef olup 
da askerliğini yapmamış olanlarla kanunen hiz
metten muaf tutulmamış olanlar milletvekili se
çilemezler» Yani muaf tutulanlar milletvekili se
çilirler. Meselâ sıhhi arızalarla veya kanunen 
makbul sayılacak sebeplere muaf tutulurlar mil
letvekili seçilebilirler. Memuriyet istiyen bir 
gence bizde evvelâ sorulur : Askerliğini yaptın 
mı? Hayır dedi mi derler ki, öyleyse önce as
kerliğini yap, ondan sonra gel. 

Millî iradeyi temsil edecek mebus olacak ama, 
askerliğini yapmamış olacak. Bu olmaz. Bu ba
kımdan askerliğini yapıp yapmadığını aramak 
çok yerindedir. Sayın Komisyonda bu teklifime 
katılıyor mu, tasviplerinize mazhar olacağını 
Ümütediyorum. Şimdiden candan teşekkürler 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, seçilme ya

şının Anayasada yer almasının lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Nitekim, bunu tasarı da teyidet-
mektedir. Seçme yaşının yeri burası olduğu 
gibi, seçilme yaşının da yeri Anayasada olmuş 
oluyor. 

Arkadaşlar, kısaca, bir iki cümle ile de aday
lık meselesine temas etmek istiyorum. 

2 nci fıkra : «Aday olmak, memurluktan 
çekilme şartına bağlanamaz.» diyor. Yani, aday 
olan memurların istifa etmek mecburiyeti yok
tur, diyor. Fakat, bundan sonra gelen fıkra 
bendenizi endişeye sevk etti. Hiç olmazsa, 1950 
Seçim Kanununda tanzim edilen hükümlerden 
geri düşünmemek, onun üzerinde olsun bir te
zada düşmemek lâzımgelir, kanaatindeyim. 
Halbuki bu fıkra yeni bâzı şartlarla istifa ser
bestisini kayıtlamaktadır. Aday memuriyetin
den çekilme şartına bağlanamaz. Bir de (ka
nunla düzenlenir) dedikten sonra başka bir ;lâ-
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veye lüzum kalmaz. 1950 Seçim Kanunu isti
fayı ancak, memurun vazifeli bulunduğu daire
de, yani seçim çevresinde şart koymuştur. Bi
rinci fıkra çok yerindedir. (Bu husus kanunla 
tanzim edilir) demek, kâfidir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Burhan Akdağ. 
BURHAN AKDAĞ — Muhterem arkadaş

lar, 67 nci maddeyi vaz'ederken zannediyorum 
bizim komisyon bundan sonra görüşülecek olan 
71 nei madde ile bağdaşmıyacak bir şekil ka
bul etmiş, 71 nci maddede vaz'ettiği hususlarla 
tenakuza düşmüş oluyor. 

67 nci maddeye göre, «30 yaşını dolduran 
her Türk milletvekili seçilebilir.» bundan sonra, 
ikinci cümle var. «Türkçe okuyup yazma biJni-
yenler..» deniyor. Bu cümlenin yerine, «ilkokul 
mezunu olmıyanlar» şeklini teklif ediyorum. 
Esbabı mucibesini arz ettim. Kabulünü rica 
edeceğim. 

Sonra arkadaşlar, ikinci Meclis meselesi var. 
Orada «Yüksek öğrenim yapmış bulunan» kay
dı koymuş. Esıbabı mucibesi nedir, belli değil. 
İkinci Meclis için ne gibi bir tefrik yapılıyor? 
Üniversite mezunu olmayı şart koşuyor, öbür 
okul mezunlarını almıyor. 

Bir âmme müessesesi olan dairelerin odacı
lığına talip olunduğu zaman, ilkokul mezunu 
olma şart koşuluyor. Buna karşılık, Büyük Mil
let Meclisinde, öğrenim şartı aranmıyor, okur -
yazarlık kâfi görülüyor. İlkokul mezunu olma 
şartı konmalı. Esasen ilköğrenim mecburiyetine 
dair kanun vardır. Kanun vaz'edecek bir kim
seden de bu öğrenim şartı elbette aranmalıdır. 

ilköğrenim seferberliği vardır. Siyasi h-uk-
larını temin edebilmek için, mebus adayından 
fbu kadar gayret beklemek hakkımız vardır, sa
nıyorum. Böyle bir hüküm" konursa, bu vatan
daşlarımızı öğrenim yapmaya teşvik edecektir. 
Hiç olmazsa ilkokul tahsili mecburiyeti kon
malıdır. 

67 nci maddedeki ikinci, «Türkçe okuyup 
yazma bilmiyenler» cümlesinin yerine, «ilkokul 
mezunu olmıyanlar» cümlesinin konmasını^ bu 
şekilde değiştirilmesini teklif ediyorum. Bu hu
susta bir önerge veriyorum, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Fethi' Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, Sayın Bülent Ecevit ve Oktay Ekşi arka
daşlarımızın aynı mahiyette vermiş oldukları 
takriri desteklemek maksadiyle söz aldım. 

Arkadaşlar, Avrupa'da katıldığım toplantı
larda çok görmüşümdür, genç parlâmanterler 
fevkalâde dirayetle kendilerine verilen mesuli
yetti işleri, görevleri ve çalışmalara istikamet 
verici konuşmalar yaparlar. Bu bakımdan, bu 
gençler, içine girdikleri işlerin altından kalkan, 
kalkacak kabiliyette" olan arkadaşlardır. Bu 
itibarla, Türkiye'de 2 nci bir Meclisin kurul
duğu bir zamanda, 1 nci Meclisin heyecanına 
karşılık tecrübeden mahrum bulunmasını tabiî 
-görmek gibi, eski görüş ve kanaatlerin yeri 
olmamak lâzımgelir. 450 kişilik bir topluluk 
içinde 8 - 10 25 yaşından yukarı, 30 dan aşa
ğı genç arkadaş girebildiği takdirde, bunlar 
on senelik parlâmento hayatından sonra Tür
kiye'nin birinci sınıf Devlet adamları araş na gi
rebilirler. Sorumluluk almıyan insanların iyi 
yetişmeleri, kolayca tasavvur olunamaz. İnsan 
mesuliyet yükü altında yetişir. Ben genç ar
kadaşların Türkiye'nin siyasi hayatında memle
kete çok faydalı olacaklarına inanıyorum. Bu 
itibarla da 25 yaşında hiçbir mahzur görmü
yorum. Mucip sebep olarak komisyon sözcüsü 
arkadaşımız 30 yaşını bir alışkanlık diyor. Eğer 
Devlet adamı yetiştirmek ve bunları genç yaş
lardan itibaren sorumluluk vermek istiyorsak; 
seçilme yaş nı 25 olarak kabul etmek kabiliyetli 
politika adamı parlamenter adamı yetiştirme ba
kımından çok isabetli ve mühimdir, arkadaşlar. 

Ben rica ediyorum, 30 yaşın alışkanlığını 
bir yana bırakalım, 25 yaş çok faydalı olacak
tır. • . 

Bir de ilkokul tahsilini görme şart] geliyor. 
Bu da ayrı bir meseledir. Ancak, şu kadarı
nı söyliyelim ki, siyaset, kabiliyet bir Allah 
vergisidir. Politika bir mekteptir. Muayyen 
bir , kabiliyette olan kimse, mahallî meseleleri 
kolaylıkla dile getirir, memleketine büyük hiz
met yapabilir. Bunun tahsille ilgisi yoktur. Bu 
yaradılışta öyle insanlar olabilir ki, memleket 
için muazzam faydaları olur. Millete büyük fay
dalar sağlar. O kimsenin tahsili var mı, yok 
mu? Hiç kimse bununla ilgilenmez ve bunun 
üzerinde durmak. Tahsili var mı idi, yokmu idi 
ve var idiyse nedir bilmem ama, benim bildi
ğim, İngiliz İmparatorluğunun en kuvvetli ha
riciye nazırlarından biri olan Bevin maden 
ocaklarında çekiç sallıyarak çalışmış ve yetiş
miş bir adamdı. Onun için politik kabiliyetle
rin sivrilmesine imkân sağlıyacak olan bir niza-
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B : 47 18.4 
mı memlekete sokalım. Samimi olarak Meclis 
müzakerelerini takibettiğim zamanlarda kürsüde 
mükemmel konuşan ve dinleyicileri ikna eden 
kimseler gördüm, albüme baktığım zaman bun
ların bâzılarının fazla tahsili olmıyan milletve
kili olduklarını öğrendim. 

Tekrar 25 yaş haddine dönerek sözlerimi bi
tirmek istiyorum. Partiler gene kabiliyetlere 
muhtaçtırlar. Arkadaşlar, memlekete hizmet 
etmek milletin kabiliyetlerinden memleketi fay
dalandırmak istiyorsak, zaten ikinci Meclis fren 
vazifesi görecektir. Birinci Meclise varsın beş, 
on, yirmi genç gelsin. Tecrübeli parti liderle
rinin tecrübelerinden çok genç yaşlarda fayda
lanma imkânlarını kazansınlar. Bundan ancak 
fayda hâsıl olur. Bu itibarla takririn kabul 
edilmesini ben de muhterem heyetinizden rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Abdülkadir Okyay. 
ABDULKADİR OKYAY — Muhterem arka

daşlar; askerlik yapmamış olanların mebus ol
mamaları hakkında kuvvetli sebepler arz edilmek-
mektedir. Seçilmenin gerçekleşmesi için 30 ya
şa kadar tecil imkânları vardır. 29 ilâ 30 yaş 
arasında, 29 yaşma kadar tecil etmek imkânın
dan istifade etmiş olan kimse askerliğini yap
mamış olabilir. Bunun dışında askerliğini yap
mamış olan bir kimsenin ancak saklı, firari 
veya bekâyaj'a kalmış olması lâzımdır. Bu üç 
halde bulunan bir kimsenin seçilmesi halinde 
kendisi askerlikçe takibedilmekte olduğundan, 
Meclise geldiği zaman suçlu halde olacağı için 
hakkında ne suretle takibat yapılacağı malûmu
nuzdur. Bunu bir tarafa bırakıyoruz. 58 nci 
maddede «Yurt savunmasına katılma, her 
Türkün hakkı ve ödevidir.» denildiğine göre 
yurt savunması vazifesini yapmıyan kimse Ana
yasa hükmüne aykırı hareket eden kimsenin me
bus olmaması lâzımdır. Mebus olduğu takdir-. 
de, bu 58 nci maddeye mahal yoktur. 

Sayın Fahri Belen, bir takrir .vererek, as
kerî memurların subaylar arasına zikredilmesi
nin zühul eseri olarak unutulduğundan bahse
diyor ve askerî memurların subaylar arasına 
alınmasını istiyorum. 

Askerî memurlar zatişlerinde, subaylar mi-
sillû muameleye tabidirler. Burada zikredilme-
melen doğru olabilir. Çünkü tüfekçi ustası ve 
(saire de askerî memurlar meyanma dâhildir. 
Askerî memurlar girsin veya girmesinler, bun- | 
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l an maddeye sokmağa lüzum yoktur. Arz et
tiğim gibi Askerî Memurlar Kanununda hüküm 
vardır. (Beye, sesleri) 

v * 
BAŞKAN — Rauf Gökçen. 
RAUF GÖKÇEN — Efendim, benden evvel 

konuşan arkadaşlar, hemen hemen benim söyli-
yeceklerimi söylediler. Yalnız bir mühim nokta 
var : Milletvekilliği seçimine engel olarak «asker
liğin yapılmamış olması» kaydının zikredilmeme-
si biraz komik ıbir şey oluyor. 25 yaş teklif edil
dikten sonra ve hele bu teklif kabul edildiği tak
dirde mahzur çok daha kendisini gösterecektir. 
Meselâ; 30 yaşma kadar askerliğini yapmamış 
olan bir kimse milletvekili seçildi mi, ondan son
raki devrelerde de seçimlerde kazandı mı, o va
tandaş artık hayatının sonuna kadar askerlik yap-
mıyacak demektir. Bir asker kaçağı düşününüz; 
bekleyip bekleyip milletvekili seçildi mi, bu şe
refli hizmet, âdeta asker kaçakları için bir ümit 
kapısı ve belki de bâzıları için askerlik_ hizmetin
den kaçma vesilesi olacak ve böylece, bâzı vatan
daşlarımız, en şerefli vatan vazifesini yapmaktan 
mahrum olacaktır. Binaenaleyh 'bu maddenin 
ikinci fıkrasında yapılacak tadil teklifine oy ver
menizi rica ederim. 

ISÖZOÜ TURAN GÜNEŞ — Muhterem arka
daşım Hazer'in Anayasanın 58 nci maddesi hak
kındaki mütalâasına cevap vermek isterim. Aday 
olanın memurlukla alâkasını kesemeyiz. Kanun 
aday olmasına mâni olabilir, evvelce 'böyle idi. 
Bu sebeple Anayasaya hüküm kondu. Bâzı me
murların gördükleri hizmetlerle adaylık bağdaş
tırabilir. Hizmetlerimi değiştirip memuriyetle 
rabıtasını muhafaza ederek aday olmasını sağlı-
yacak bir memuriyette çalışabilir. Kanunun tan
zim ederken daha geniş hüküm konabilir. Bu ba
kımdan bir ihtilâf yoktur. Şimdi muhterem ar
kadaşlarımız tahsil hakkında da noktai nazarları
nı arz ettiler. Anayasamızda hiçbir tahsil şartı 
mevcut değildir. Okuyup yazma diye yazılmış
tır, tahsil şartı diye konulmamıştır. Ancak Mec
lislerde kendilerine verilen kâğıtları okumasını 
bilme ihtiyacı vardır,- teknik bir husustur. Hiç 
tahsil şartı 'bahismevzuu değildir. Onun için uzun 
uzadıya tahsile lüzum görmüyorum. îlkokul, 
ortaokul bilâhara lise ve saire aranabilir. Bura
sını aristokrasi Meclisi haline getirmeye lüzum 
var mı? Onun için tahsil' şartlan diye bir şey 
mevzuubahis değildir. 
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25 - 30 yaş meselesine gelince; 30 yaşın mü

dafaa edilir tarafı vardır. Gökçen arkadaşımızın 
mevzııubahsettiği 25 yaşında henüz askerliğini 
yapmamış insanlar çoktur. Milletvekili seçiliyor, 
teşriî masuniyet örtüsüne bürünüyor ve bir da
ha Mecliste bulunduğu müddetçe askerlik yap
ması imkânı ortadan kalkıyor. Bu birinci mesele. 

tkinci mesele; Türkiye'de pratik olarak Mec
lise tahsili yüksek öğrenimden gelmiş kimseler 
% 85 i buluyor. İngiltere'de, Fransa'da rüşt ya
şı yüksektir ama öğretimi bitirme yaşı bize na
zaran düşüktür. 25 yaşında öğrenimini bitirmiş, 
hayata atılmış insanlar orada, bizdekinden fazla
dır. Diyeceksiniz tasalıda öğrenim şartı yoktur 
ki, bunu soyuyorsunuz. Onlar bilginin verdiği 
olgunluktan değil, tecrübenin verdiği olgunluk
tan istifade ederler. Tecrübe bilirsiniz ki, yaş 
ile elde edilir. Binaenaleyh memlekette millet
vekili olabilmek imkânına sahibolan büyük kütle
nin olgunluğunun tahsilde değil de yaşta, tecrü
bede olduğunu düşünürseniz 30 yaş kaydı Türki
ye için anormal kabul edilmemesi iktiza eder. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAÎT BARLAS — Efendim, bizim 

komisyonumuzun hoş bir tarafı var. İcabında 
Avrupa'dan misal getiriyor, icabında kendimiz
den Avrupa'da hiçjbir- memlekette askerlik kay
dı aranmaz. İngiltere'de 21 yaş seçme ve seçmen 
yaşıdır. Almanya, Fransa seçimlerinde askerlik 
mükellefiyeti vardır; mebuslukta yoktur. Komis
yonun zihniyetini tebarüz ettirmek için arz edi
yorum. Almanya, Fransa, İngiltere'de ilk tahsil 
aranmıyor. Okuyup yazma deyince ilk tahsil 
medburidir, okuyup yazma; 7 - 8 Hasanpaşa tah
sili değil. 

25 yaş için arkadaşımız takrir verdi. Seçme 
hakkını haiz olan seçilme hakkını haiz olacaktır. 
Rey veren bir kimse elbette vekilini bilir. Fran
sa'da Napolyon, Türkiye'de Ali Paşa 22 yaşında, 
İstanbul Fâtihi 28 yaşında, Talât Paşa Dahiliye 
Nâzın 28 yaşında. Birinci Mecliste yaşıyan bü
tün ihtilâlciler, millî Mücadele kumandanları ve 
Enver Paşanın tâyin ettiği kumandanlar... Hep
sinin yaşı malûm. Bir kimse 24 - 25 yaşında ken
disini empoze edebiliyorsa buna neden mâni ola
lım? Yerimize gelecek diye kıskanmıyalım. Çünkü 
Şark'm biricik kusuru kıskanmaktır. Yerime geç
me korkusu, iskemle korkusu vardır. Bu bakım
dan 25 yaşını tamamlıyan bir kimsenin mdbus 
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seçilmesi normaldir. Türkiye'de ömrü vasati az
dır. Bunun için kabiliyetlerin milletvekili olma
sına mâni olmıyalım. Bu bakımdan 25 yaşta İs
rar ediyorum. 

Ben, okuyup - yazma bilmeyi ilk tahsil ile 
tev'em addediyorum. Alelûsul hocadan imtihan ol
mak değil. Okuma - yazmanın ölçüsü ilk mek
tep diplomasından başka şeydir, demenin 
imkânı var mı? ölçü, lik mektep dip
lomasidir diyorum. Milletvekili olan kim
senin okuyup yazması, iltimas ile, para vererek 
bir kâğıt alması değildir, arkadaşlar. Hürmet
lerimle. 

KOMİSYON BAŞKANI ENVER ZİYA KA-
RAL — Muhterem arkadaşlarım, biraz tarihten 
bahsedildiği için arz edeceğim. Cemil Sait Bar
las arkadaşım birçok isimler söyledi, üzerinde 
durulabilir. Enver Paşadan bahsedildi, doğru
dur. Ama Enver Paşa bu memleketi nereye gö
türdü. kendisi bilir. Napolyon'dan bahsetti. Na
polyon'u kendisi iyi bilir. Ben küçük yaş, büyük 
yaş üzerinde duracak değilim. Yalnız yabancı 
milletlerin sistemlerini nazarı dikkate almak lâ
zımdır. Bizim memleketimizde çok kere 25 yaşın
daki adam anasından, babasından para alır, mes
lek sahibi değildir. İkincisi, ilköğrenim mesele
si ilköğrenim diploması almış bulunması mev-
zuubahsoldu. Eğer Devlet memleketin her tara
fında ilköğretimi aynı şekilde yürütmüş olsay
dı, memleketi hürriyete gark ederdi. Bâzı böl
geler, bâzı yerler ilk tahsilden mahrum kalmış
tır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci madde üzerindeki görüşmenin yeter

liğinin oya arzını rica ederiz. 
C. Reşit Eyülboğlıı 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak istiyen?... 
EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 

tahsil meselesi üzerinde durulması lâzımgelen 
bir meseledir, konuşmamız lâzımdır. Tahsili ol-
mıyan bir reisicumhurun memleketi ne hale ge
tirdiğini gördünüz. Bunun için bu mese*e ay-
dmlanmalıdır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 
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Sayın Başkanlığa 

67 nci maddenin birinci fıkrasının, «25 ya
şını dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir.» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şevki Aysan 
Selâmi Savaş 

Kemal Zeki Gençosman 
Cevat Dursunoğlu 
îmadettin Elmas 
Babür Ardahan 

Bülent Eeevıt 
Ferit Celâl Güven 

Oktay Ekşi 
Alev Coşkun 
Tahsin Argun 

Ömer Sami Coşar 
Hüseyin Onur 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
67 nci maddedeki, milletvekili seçilmesi ye

terliğinde, (okuyup - yazma bilmiyenler) fık
rası yerin'"! «Ortaokul mezunu olmıyanlar» kay
dının konmasının reye arzını rica ederim. 

Suphi Doğukan 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekili seçilebilmek için en az lise ve

ya eşidi bir öğrenim görmüş olma şartımn 67 
nci maddeye ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

î. Selçuk Çakıroğlu Muhittin Gürün 
Ferhan Arkan Seyfi öztürk 
S. Naci Ergin îhsan ögat 

Âdil Toközlu 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin ikinci fıkrasının başındaki 

(Türkçe okuyup - yazma bilmiyenler) ibaresi ye
rine (lise veya dengi okulları bitirmiyenler) iba
resinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Kemal Türkoğlu Necip Bilge 

Yüksek Riyasete 
67 nci maddenin ikinci fıkrası başındaki; 
«Türkçe okuyup - yazma bümiyenlerı» cüm

lesinin, 
(ilkokul mezunu olmıyanlar) olarak değişti

rilmesini ?rz ve teklif ederim. 

Burhan Akdağ 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
67 nci maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Şevki Aysan 

Madde: 67 - Fıkra 1: 
«Otuz yaşını dolduran ve ortaokulu bitirmiş 

her Türk milletvekili seçilebilir.» 
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Yüksek Başkanlığa 

67 nci maddenin subay ve astsubaylara ait 
son fıkrasının «Subay ve astsubaylar seçime gi
recekleri zaman, kanunla belirtilecek bir süre 
dâhilinde izinli sayılırlar, bu süre içinde ünifor
ma giyemezler, emir ve komuta edemezler.» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

ihsan Kabadayı 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin 2 nci fıkrasının nihayetin-

deki, «yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin ola
rak hüküm giymiş olanlar» ibaresinden sonra 
mükellef olup da muvazzaflık askerlik hizme
tini yapmıyanlar veya yapmış sayılmıyanlar 
ibaresinin eklenmesini, son fıkrasındaki (su
bay) kelimesinden sonra «askerî memur» keli
mesinin de ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Hüseyin Ataman 
Etem Boransü 

Halim önalp 
Yusuf Âdil Egeli 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 67 nci maddesinin ikinci 

fıkrasının başına «özürü olmadan askerlik öde
vini yapmamış olanlar» ibaresinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

18 . 4 .1961 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin 1 nci fıkrasına kamu hizme

tinden yasaklıları kelimesinden sonra (Mükellef 
olup da askerliğini yapmıyan veya kanunca yap
mış sayılmıyan) ifadesinin de ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Hüseyin Ataman 
Abdülkadir Okyay 

Halim Önalp 
Rauf Gökçen 

Etem Boransü 
Sadi Erdem 

Münir Aktepe 
Rauf Bayındır 
Şevket Aslansoy 
Nef'i Demirlioğlu 
Bahir Ersoy 

ismail inan 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 

E. Yaşar 
A. öymen 

Cemal Yıldırım 
Enver Sökmen 

Zekai O'Kan 
Burhan Akdağ 
Ahmet Akar 

Abdullah Ibşiroğlu 
ihsan Kabadayı 

Rifat Çini 
Ferda Güley 
Ethem Serim 

M. ^Tekin Çullu 
Fikret Pamir 

Nazif Çağatay 
Ömer Sami Coşar 
Abdülkadir Göğüs 
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Cemal Yavuz Zeki Tekiner 

H. Salim Hazardağlı Eahmi Güney 
Nurettin Akyurt Bahri Yazı Mustafa Kepir 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin 2 nci fıkrasında hüküm 

giymiş olanlar kelimesinden sonra «Askerlik 
hizmetini yapmamış olanlar veya yapmış sayıl-
mıyanlâr» tâbirinin de eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Feyyaz Koksal Sadi Erdem 
Abdülkadir Okyay Hüseyin Ataman 
Dr. Celâl Sungur Ahmet Akay 
Halim Özalp Zeki Baltaeıoğlu 

Necip San 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki (yasak

lılar) kelimesinden sonra (Mükellef olup da as 
kerliğini yapmıyan veya kanunen yapmış sayıl -
mıyan) kelimelerinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Ferda Güley 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

arz ve teklif ederiz. 
(Mükellef olup da askerliğini yapmamış 

olanlarla, kanunen askerlik hizmetinden muaf 
tutulmamış bulunanlar milletvekili seçilemezler.) 

Bahri Yazir G. Kenan Zaimoğlu 
Cemal Yavuz Fehmi Yavuz 
Esat Çağa A. Hikmet Onat 

ihsan Kabadayı Necip San 
Nurettin Akyurt Mehmet özbay 

Zeki Tekin Eahmi Günay 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin birinci cümlesinin aşağıda

ki şekilde tanzimini arz ve teklif ederiz. 
Ahmet Şener Abdullah Ipşiroğlu 
Eauf Bayındır imza okunamadı 

Otuz yaşını dolduran ve en az lise veya 
muadili bir tahsil gören her Türk milletvekili 
seçilebilir. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
67 nci maddeye «kanunen tecviz edilmiyen se 

heplerle askerliğini yapmamış olanlar» m da 
milletvekili seçilemiyeceklerinin oya konmasını 
arz ve teklif ederim. 

Emin Soysal I 
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(Bülent Ecevit ve 12 arkadaşının önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA TUEAN GÜNEŞ — 

Hayır efendim, katılmıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmemiştir. 

(Suphi Doğukan'm takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON ADINA TUEAN GÜNEŞ — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Kabul 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Üç önerge liseyi bitirenler hakkındadır. Ko

misyonun bir mütalâası var mı? 
KOMİSYON ADINA TUEAN GÜNEŞ — 

Hiçbir tahsil kaydına katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeler muhteva itibariyle 

birdir. Bu itibarla her üçünü birden oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Burhan Akdağ'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON ADINA TUEAN GÜNEŞ — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner

geyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(ihsan Kabadayı'mn önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yeni önerge muhteviyatı, askerlik mükellefi
yetini yapmamış olanların seçilmemesi hakkın
dadır. Bunlardan birisini okutuyorum. 

(Galip Kenan Zaimoğlu ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu.) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TUEAN GÜNEŞ — 
Fikre katılıyoruz. Tasvip buyurulursa bu yedi 
önerge komisyona havale edilsin, tetkik edelim. 

BAŞKAN — Esas prensip kabul edilirse ko
misyona madde ile birlikte veririz. 

Evvelâ ayni mahiyette olan yedi takriri oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Nazarı dikkate alınması kabul edilmiştir. Komis
yona veriyoruz. 

- 4 0 9 
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a) Millet Meclisinin seçim dönemi 

MADDE 68. — Millet Meclisi seçimleri dört 
yılda bir yapılır. 

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenme
sine karar verebilir. Süresi biten milletvekili ye-' 
niden seçilebilir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetki
leri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.... Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
68 nci maddelerin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tashihini arz ve teklif ederiz. 
Kamil Başaran Mehmet Alttınsoy 

Maddee 68. — Son fıkra. 
Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetki

leri, yeni Meclisin vazifesine başılamasına kadar 
sürer. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
KOMİSYON ADINA TURAN GÜNEŞ — Ka

tılmıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuzla arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. . 

IV. Cumhuriyet Meclisi 
a) Kuruluş 

MADDE 69. — Cumhuriyet Meclisi, genel 
oyla seçilen yüzelli üye ile Cumhurbaşkanınca 
seçilen on üyeden kuruludur. 

Eski Cumhurbaşkanları ve Anayasa Mahke
mesine en az yedi yıl başkanlık yapmış olanlar, 
ömürleri boyunca, Cumhuriyet Meclisinin tabiî 
üyesidirler. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Meclisi; Cumhuri
yet Senatosu olarak düzeltilmiştir. Söz istiyen 
arkadaşlarımıza Fahri Belen?... (Yok sesleri) 

Hıfzı Oğuz Bekata, buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA — Muhterem arka
daşlar; iki Meclisten birinin adı Millet Meclisi
dir, buraya seçilecek kimselerin sıfatlarında mil
letvekili olacaktır. 

ikinci Meclisin adı ise; Cumhuriyet Senato
su olarak kabul edildiğine göre, buraya seçilecek 
kimselere artık «üye» denilemez, bu uygun düş
müyor. Bu itibarla «üye» yerine Cumhuriyet Se
natörü demek lâzımdır. Bu hususta bir takrir 
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verdim. Teklifimin kabul edilmiş olan «Senato» 
tâbirinin tabiî bir neticesi olduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlar, Senato Yüksek Heyetin 
tasvibine mazhar olmuş bir terimdir, komisyon 
da bu terimi benimsemiştir. Fakat Senato teri
minden müştak Fransızca olan Senatör demeye, 
komisyon olarak, katılmıyoruz. (Ne diyeceğiz? 
Sesleri) Cumhuriyet Senatosu üyesi diyeceğiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
69 ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini teklif ederim. Saygılarımla. 
Sait Erdinç 

Mıadde 69. — Cumhuriyet Senatosu, genel 
oyla, illerden her beş yüz bin nüfus için bir üye ol
mak üzere seçilen üyeler ile Cumhurbaşkanlığın
ca seçilen on üyeden kuruludur. 

Nüfusu beş yüz binden az dahi olsa her il bir 
Cumhuriyet senatörü seçer. 

Yüksek Başkanlığa 
69 ncu maddenin aşağıdaki şekilde kabulü

nü arz ve teklif ederim. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Madde 69. — «Cumhuriyet Senatosu, genel 
oyla seçilen yüz elli Cumhuriyet senatörü ile 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilen on Cumhu
riyet senatöründen kurulur. Eski cumhurbaşkan
ları ve Anayasa Mahkemesine en az yedi yil Baş
kanlık yapmış olanlar ömürleri boyunca tabiî 
Cumhuriyet senatörleridir.» 

Yüksek Başkanlığa 
69 ncu maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Fehmi Alpaslan 

«Eski Cumhurbaşkanları ve başbakanlar ile 
Anayasa Mahkemesine en az yedi yıl Başkanlık 
yapmış olanlar, ömürleri boyunca, Cumhuriyet 
Senatosunun tabiî üyesidirler.» 

(Sait Erdinç'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
TURAN GÜNEŞ — Dondurma kaidesine ay

kırı. Kabul etmiyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

— 410 
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kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Hıfzı Oğuz Bekata'nm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON ADINA TURAN GÜNEŞ — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Fehmi Alpaslan'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası?... 
KOMİSYON ADINA TURAN GÜNEŞ — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

b) Cumhuriyet Meclisine üye seçme hakkı 
MADDE 70. — Millet Meclisi seçimlerinde 

seçmen olan her Türk, Cumhuriyet Meclisi se
çimlerinde de aynı şartla oy kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

e) Cumhuriyet Meclisi üyeliğine seçilme 
yeterliği 

MADDE 71. — Kırk yaşını doldurmuş ve 
yüksek öğrenim yapmış bulunan ve milletvekili 
seçilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, 
Cumhuriyet Meclisine üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve kırk 
yaşını bitirmiş kimselerden olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..-. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

d) Cumhuriyet Meclisi üyelerinin süresi 
MADDE 72. — Cumhuriyet Meclisi üyeliği

nin süresi altı yıldır. Süresi biten yeniden seçi
lebilir. 

Cumhuriyet Meclisinin genel oyla seçilen üye
lerinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
ıbiter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple 
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I boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde 
I yeni üyeleri seçer. 
I Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine se-
I çildiği üyenin süresini tamamlar, 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. 
MEHMET HAZER — Efendim, bu madde

de üq|e birinin iki senede yenilenmesi kaydı 
vardır. İki senede bir temsilci seçmek heını 
ağır masrafı istilzam edecek, hem de bu heye
tin temsil salâhiyeti güdük kalacaktır. Bu iti
barla bendeniz üç senede bir olarak değişti-
rilmesini ve altı senede yenilenmesini, uygun mü
talâa ediyorum. 

Üç senede bir seçilirse hem talebi tahrik 
eder ve hem de kaliteyi temin eder. Komisyon 
lütfetsin; İsrar etmesin. Bu esasa göre müna
kaşasın kabul edelim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Muhterem arkadaşlar; maalesef noktai na
zara katılmak imkânına sahip değilim. Gerek
çede de izah etik, ara seçimleri de aynı zama
na gelmektedir. Yarısının yenilenmesi Meclise 
ruh getirmek değil, ekseriyet getirmek demek
tir. 

Maddenin aynen kalbulünü rica edeceğim. 
BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi yük-

I sek oyunuza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmi-
I yenler... Madde kabul edilmiştir., 

I V. T. B. M. M. seçimlerinin geriye bırakılması 
I ve ara seçimleri 
I • MADDE 73. — Savaş, sebebiyle yeni seçim

lerin yapılmasına imkân görülmezse, seçim] er 
kanunla bir yıl geriye bırakılabilir. 

I Meclislerin ara seçimleri her iki yılda bir 
Cumhuriyet Meclisi seçimiyle birlikte yapılır. 

Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala 
I ara seçimi yapılmaız. 

I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
SADIK ALDOĞAN — Söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Komisyonda üyesiniz, muhale
fet şerhiniz var mı?.. 

SADİK ALDOĞAN — Savaş yerine harb 
I kelimesinin konmasını istiyorum. Başka bir şey 
I değil. Maddeyi aynen kabul ediyorum. Ancak 
I harb başka, savaş başka. Harb sözü çok geniş 
I anlamdadır. Savaş ise muharebenin karşılığı-
I dır. Onun içiin harb sözünün kullanılması lâ-
I zımdır. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Komisyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

VI. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
MADDE 74. — Seçimler yargı organlarının 

genel yöneıtim ve denetimi altında yapılır. Se
çimlerin başlamasından bitimine kadar, se
çimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile 
ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, se
çim süresince ve seçimden sonra seçim konu-
lariyle ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve 
itirazları inceleme ve kesin karara bağlama 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek 
Seçim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim 
kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzen
lenir. 

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört ye
dek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargı
tay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi 
üyeleri arasından üye tam sayalarının salt ço
ğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt 
çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan 
ve bir Başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Ku
ruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üye
ler arasından adçekme ile ikişer yedek üye 
ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Baş
kanvekili, adçekmeye girmezler. 

BAŞKAN — Bir tek önerge vardır okuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin aşağıdaki şekilde kabul 

buyurulmasını arz ve teklif ederim : 
«Madde 74. -r~ Seçimler yazılı organlarının 

genel yönetim ve denetimi altında yapılır» 
Alp Kuran 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası?.. 
KOMİSYON ADINA TUBAN GÜNEŞ — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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B) Meclislere ait müşterek hükümler 
I. T. B. M. M. üyeliğiyle ilgili hükümler 

a) Milletin temsili 
MADDE 75. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendile
rini seçenleri değil, bütün milleti temsil eder
ler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok., önerge de 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

b) Andiçme 
MADDE 76. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyeleri, görevlerine başlarken şöyle and 
içerler : 

«Yurdun bağımsızlığını, ülkenin ve milletin 
bütünlüğünü koruyacağıma; Milletin, egemen
liğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkeleri
ne bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için 
çalışacağıma namusum üzerine söz veririm.» 

HIFZI OĞUZ BEKATA — Arkadaşlarım, 
yemin, milletvekili sıfatını taşıyan bir kimse
nin, millete karşı, son derecede az kelime içinde ve 
fakat çok mâna ifade eden bir taahhüttür. Bu 
itibarla kelimeler üzerinde durmak zarureti 
vardır. Bu yemin ile Cumhurbaşkanının yemini 
arasında farklar var. Miletvekili «yurdun bağım-
sıhğı,» için yemin ediyor. Devlet Başkanı ise 
«Türk Devletinin bağımsızlığı» için yemin eder. 
iki yemin arasındaki zaruri ahengi tesis etmek 

v lâzımdır. 
Sonra, eski yemin metninde (Milletin kayıt

sız şartsız egemenliği) diye kayıt vardı. Burada 
sadece (Milletin egemenliği) deniyor. Eski 
metindeki (kayıtsız, şartsız) tâbirinin kendisine 
mahsus bir mânası vardır. Bu itibarla bu mâ
nayı yine ifade etmemizi temin için bir önerge 
kabul buyurulduğu takdirde, hem ahenk tesis 
edilmiş olacak, hem de eski metinde bulunup ta 
burada olmıyan ve bir noksanlık arz eden boş
luk doldurulmuş bulunacaktır. Kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Kenan bey . 

KENAN ESENGlN — Muhterem arkadaş
lar; belki tuhaf olacak. Bir hakikattir ki, tarih 
boyunca hangi meclis yemin etmişse birisi de 
yeminlerinde durmamışlardır. Bunlar bir for-

! malite oluyor. Biz içimize, izanımıza bakalım. 
Tarih boyuca bir Mecliste her hangi bir toplum 
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yeminini tutmamıştır. (Gülüşmeler) Bu bakım- ı 
dan yeminin fuzuli olduğuna kaaniim. Beyhude 
insanlara eziyet çektirmiyelim. Zira herkes 
vicdanının nesi varsa onu yapıyor, kimse yemi- ı 
nini tutmuyor. («Subaylar tutaı» sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Muhterem Kenan Paşam tesir altında kalmış. 
Kendileri de yemin ettiler. Sadakat yemini et
tiler. Ve yeminlerini mükemmel tutuyorlar. Ye
minin faydalı olacağına kaaniiz. Maalesef ken
dilerinin «yemin ettirmiyelim» şeklindeki fikir-

> lerine iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Bir ciheti rica edeceğim. Ke
nan Paşa değil, Kenan Esengin. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Affedersiniz 
Başkanım, Anayasa tasarısında yasak edilen bir 
deyimi kullanmakla hata ettim. Uyarmanıza te
şekkür ederim. Efendim, yurdun bağımsızlığı 
teriminin Devletin begımsızlığı şeklinde değişti
rilmesini komisyon kabul ediyor. Sonra, (mille
tin kayıtsız ve şartsız egemenliği), bunu da ka
bul ediyoruz. Ancak, (Türkiye Devleti) şeklin
de demeyi kablu etmiyor, uygun bulmuyo
ruz. Bilhassa dış münasebetler bakımından 
(Türk Devletinin) denmesinde ufak bir nüans 
farkı bulunabilir. Arkadaşımın müsadesiyle, 
(Devletin bağımsızlığı) ve (Milletin kayıtsız ve 
şartsız egemenliği) olarak değiştirilmesini ka
bul ediyoruz. 

CELÂL SUNGUR — Andiçerim yerine ye
min ederim denemez mi? 

BAŞKAN — Evvelâ takriri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
76 ncı maddedeki yemin metninin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

«Türk Devletinin bağımsızlığını, vatanın ve 
milletin bütünlüğünü koyruyacağıma; Milletin 
kayıtsız ve şartsız egemenliğine, demokratik ve 
lâik Cum'huriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve I 
halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum 
üzerin söz veririm.» I 

BAŞKAN — Evvelâ önergenin nazarı dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önergenin nazan dikkate alınması kabul 
edilmiştir. J 
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Şimdi, yeminin düzeltilmiş şeklini yenideo-

okutacağım. 
«Türk Devletinin bağımsızlığım, vatanın ve 

milletin bütünlüğünü koyruyacağıma; Milletim 
kayıtsız ve şartsız egemenliğine, demokratik ve 
lâik Cumhuriyet ilkelerine foağlı kalacağıma 
ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum 
üzerine söz veririm.» 

(«Türkçe ve gramer yok» sesleri ) 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Burada ülke ke

limesi vardır. «Yurdan bağımsızlığını, ülkenin 
ve milletin bütünlüğünü..»1 deniyor. Ülke keli
mesini, yemin maddesinde doğru bulmuyorum. 
Öteden beri «vatan ve milletin»1 şeklinde ye
min ediliyordu. Ülke kelimesini niçin doğru 
bulmadığımı izah edeceğim. 

Hemen arz edeyim ki arkadaşlar, ülke ke
limesini esbabı mucibede bizzat komisyon şöy
le ifade ediyor. «Türk ülkesinin 'bölünmezliği, 
bütünlüğü ve saire..»1 

Türk ülkesi tâbirinin yanlışlığını açıkça an
latabilmek için, bir .başka örnek vereceğim: 
Meselâ, «Arap ülkesi» bütünlüğü dense Arap 
ülkesi ifadesiyle Mısır mı, Irak mı, Suriye mi... 
Kasdedildiği belli olmaz. Biliyorsunuz k i ; (ül
ke) kelimesinin şâmil bir mânası vardır. Türk
lerin başka ülkeleri de mevcuttur. Bizim Ana
yasasını yaptığımız memleketin adı ise Türki
ye'dir. Bunu 'biz «vatan»' diye ifade ediyoruz. 
Mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanununda da «va
tan» diye yemin ediyorduk. Ülke kelimesi bu
rada vatan kelimesinin yerini alamıyor. Bu iti
barla «vatan»1 demek lâzımdır. Bunu teklif edi
yorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Cevap arz edeyim: Arap diye bir Devlet yok* 
tur ki ülkesi olsun. Mısır deyince, Mısır ülkesi, 
Suriye deyince Suriye ülkesi anlaşılır. Türk 
Devleti tektir, ülkesi de tektir, milleti de tek
tir. (Ülke) kelimesi; hukui mâna taşıyan bir 
şeydir. Türkiye'nin sınırları içindeki toprak 
parçası Türk milletinin ülkesidir. Bu ülke ne 
parçalanabilir, ne de insanların bir kısmı millet 
anlamının dışına çıkarılabilir. (Tamamiyeti), 
Bütünlüğü mânasında kullanılmıştır. Ülke keli
mesinin bütünlüğünü 'bozrnıyalım, esasen teklif
leri hukuki Mr deyim de değildir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Maddenin komisyonca düzeltil

miş yeni şeklini «okutuyorum. 
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b)' Andiçme 

MADDE 76. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, görevlerine başlarken şöyle andiçer-
ler: 

«Devletin 'bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bütünlüğünü koruyacağıma; Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğine, demokratik ve lâik Cum
huriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın 
mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine 
söz verimim.»1 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

e) Üyelikle • bağdaşmıyan.(işler 
MADDE 77. — îki Meclis üyeliği bir kişi

de hirleşemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Dev

let ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara 
bağlı kuruluşlarda, JDevletin veya diğer kamu 
tüzel kiş/ilerinin 'doğrudan doğruya veya dola-

yısiyle katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda gö
revlendirilemezler ve bunların her hangi bir 
yükleme işini doğrudan doğruya veya dolayı-
sıiyle üzerlerine alamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yü
rütme organının teklif, inha, atama veya ona
masına bağlı resmî veya özel 'her hangi bir iş
le 'görevlendirilemezler. Bir üyenin 'belli 'konu
da ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kuru
lunca verilecek geçici bir görevi kabul edöbil-
mesi, kendi Meclisinin kararına bağlıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 
bağdaşamıyan diğer görev ve işler kanunla gös
terilir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, vakit çok 
ilerlemiştir, sayın arkadaşlar da ifade ediyor
lar. yarın saat 9.30 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

* 
Kapanma saati : 23.30 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1, — Temsilciler Meclisi Üyesi Abdülhadi 
Toplu'nun, Malazgirt kazasında inşasına başla
nılmış olan evler hakkındaki sorusuna İmar ve 
İskân Bakanı Rüştü özai'm yazılı cevabı (7/16) 

'Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
. 7269 sayılı Kanun çerçevesi dâhilinde Malaz

girt kazasında beheri 15 000 liraya mal edilecek 
550 evin inşasına başlanmış ve 1960 yılında ikmal 
edileceği hususu öğrenilmişti. 

Bu binaların ikmal edilip edilmediği, ikmal 
edilememişse halen durumun ne merkezde bulun
duğunun, kaç evin yapıldığının ve bu yıl kaç ev 
yaptırılabileceğinin, şimdiye kadar ne miktar tah
sisat ödendiğinin ve bu inşaatın ne zaman bitiril
miş olacağının İmar ve tskân Bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi rica 
ederim. 

2 8 . 3 . 1961 
Temsilciler Meclisi Âzası 

Abdülhadi Toplu 

T. C. 
imar ve İskân Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı / 4 / 1961 

Sayı: 8/226-5257 
özü: Abdülhadi Toplu'
nun yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankarai 
'30 , 3 . 1961 gün ve 7 -16/411 - 60698 sayılı 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazılariyle «Malaz
girt kazasında yapılmakta olan inşaat hakkında» 
Temsilciler Meclisi Üyesi Abdülhadi Toplu ta
rafından verilen önerge ile istenilen yazılı cevap
lar aşağıda arz edilmiştir. 

1. Jeolojik sebepler mülâhamsiyle Malaz
girt merkez halkının başka yere nakli hususun
da Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünün 
teklifi ve Bakanlar Kurulunun 2 . 12 . 1958 gün 
4/1JL011 sayılı karariyle 550 evin şehre mücavir 
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<bir sahada inşasına ve bu miktar ev için malze
me ihzarına başlanmıştır. Bilâhare 25 . 5 . 1959 
günlü 7269 sayılı Kanunun muvakkat 1 ııci mad
desine (F) fıkrası ilâve olunmuştur: (Yer sar
sıntısından zarar gören Muş vilâyetinin Malaz
girt kazası hakkında da bu kanun hükümleri tat
bik olunur.) 

Bu kanun usulllerine göre beyanname veren 
549 aileden 105 aile hak sahibi olmadığından 
ancak 444 aileye ev yapılması mümkün görül
müştür. 

2. Formaliteler tekemmül ederken emanet 
suretiyle inşaata da başlanmıştır. 

3. inşaatın devamı sırasında yapılması lü
zumlu tetkiklere göre 17 . 6 . 1960 tarihinde 
inşaat mahaMinin zemininin çürük olduğu müte
hassıs raporlariyle tesbilt edilmiştir. Umumi ha
yata müessir âfete mâruz (kalmış, ağır hasara 
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uğramış ve yapılması zaruri yüzlerce köy mev
cut bulunduğundan, Malazgirtlin ise halihazır 
durumu itibariyle müstaceliyet ve zaruret göster
mediğinden, bakiye inşaattan vazgeçilmesine, 
yalnız başlanmış olan 40 evin bitirilmesine ka
rar verilmiştir. 

4. Halen 40 ev ikmal edilmek üzere olup bü
tün noksanlar Temmuz 19ı61 nihayetine kadar 
tamamlanacaktır. 

'5. 550 ev için yapılan ihzarat bedelleri de dâ-
nil olmak üzere inşaata 3 457 253,45 TL. sarf 
edilmiş olup 40 evin ihtiyacından sonra bakiye 
malzeme satılacak veya başka inşaatlarda kulla
nılacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim, 

imar ve îskân Bakanı 
R. özal 



Türkiye Cumhuriyet 

• . > 

— A — 
Şevket Adalan 
Lûtfi Akadlı 
Ataılay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Buııhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal 
Münir Aktepe 
Nurettin Akyurt 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alioan 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıgoğlu 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan 
Şevket Asbuzoğlu 
Doğan Avcıoğlu 
Raif Ay bar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 

Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
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i Anayasa tasarısının 65 nci maddesi için verilen oyların sonucu 

(T 
Üye sayım 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

272 
182 
148 
30 

4 
90 

0 

[Kabul edenler] 
Ratıp Tahir Burak 

o 
Alev Coşkun 

Nazif Çağatay 
İsmail Selçuk Çakır-
oğ'lu 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 
Mahmut Tekin Çullu 

_ D — 
Hazım Dağlı 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Efesi 
Fethi Elgün 
İmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
Kenan Esengin 
Cemal ReşH Eyü-boğlu 

• — P — 

Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Göker 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Abdurraıhman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

— I — 
Rıza Isıtan 

— î — 
taufltJ 
Şefik İnan 
Abdullah Ipşiroğlu 

— K — 
ihsan Kabadayı 
Bedri Karafalkıoğlu 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Ahmet Karamüftüoğlu 
F . Lûtfi Karaosmanoğl^ 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 

asan kabul edilmiştir.) 

Şahap Kocatopçu 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Zeki Kumrulu 
Sahir Kuruftluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğiu 

_ . L — 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— 0 — 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 

AtLf Ödül 
İhsan ögat 
ibrahim öktem 
Mehmet özbay 
Şinasi özdenoğlu 
Orhan öztrak 

— P — 

Emin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Vefik Pirinçeioğlu 
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— s — 
llhami Sancar 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
Mümtaz Soysal 

— A — 
Ahmet Akar 
Mehmet Altınsoy 
Hüseyin Ataman 

— B — 
Kâmil Başaran 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Bel'ger 
Hakiki Kâmil Beşe 
Ahmet Bilgin 
Lûtfi Biran 
Osman Bö'lükbaşı 

• — A — 

Sırrı Atalay 

— A — 
Neemi Akçasu 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Abdülkerim Akyiiz 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Fuat Arna 
Âmil Artus (B.) 
Fethi Açkın (B.) 
Ahmet Atılgan 

_ B — 

Cihad Baban (B.) 
Şeref Bakşık 
Adnan Başer 
Avni Başman 
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Enver Sökmen 

Ahmet. Şener 
Mehmet Şişman 

— T — 
Reşat Tardu J 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
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Abdülhadi Toplu 
Tarık Zafer Tunaya 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 

TT 
*~•* \J ——* 

Hüseyin Ulusoy 
- Ü -

Feridun Üstün 

[Reddedenler] 
— C _ ' 

Ömer Samih Coşar 

Esat Çağa 
Bahri Çoia!koğlu 

__ D — 
Suphi Doğukan 

— 0 — 
Cevdet Geboloğlu 
Rauf Gökçen 

[Çekin 
_ B — 

Etem Boransü 

[Oya katıl 
Remziye Batırbaygil 
Mehmet Baydur 
Hikmet Bioıark 
Arslan Bora 

— 0 — 
Hızır Cengiz 

Behçet Kemal Çağlar 

_ D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vahap Dizdaroğlu 
Avni Doğan 
Necati Duman (î.) 

— E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 

K 
Yekta Karamustafaoglu 
Muharrem tlısan Kızıl-
oğlu 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Ahmet KÖseoğlu 

ö 
Halim önalp 
Seyfi öztürk 

serler] 
— E — 

Ali Erel 

bntyanlar], 
Abdullah Ercan 
Feridun Ergin 
Alaetftin Ergönene 
Nedim Ergüven 
İlhan Esen 

F 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
İsmet Giritli 
Abdülkadir Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Göfcsu 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Ferruh Güven 

— Y -
Bahri Yazar 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 

S 
Necip San 
Ragıp Sarıca 

— T — 
Bedrettin Tuııcel 

— U — 
İsmail Ulutaş 

_- V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— y — 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— p — 
Bödî Feyzioğlu 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

- î -
M. Rauf İnan 
İsmet İnönü (1.) 

_ K -~ 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Müoci Kapanı 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Tevfik Kâmü Koperler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Alp Kuran 
Kemal Kurdaş (B.) 
Muin Küley 
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— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mtuncuoğlu (B.)] 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Hüseyin Otan 

Feridun Şakir öğünç 
Altan öymen 
Eügtü özal (B.) 
ilhan özdil 
Fakih özfakih 
Mazhar özkol 
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Halil özmen 

— P — 
Hayrettin Şakir Perk 

a 
Âdil Sağıroğiu 
Nihat Sargmalp 
Selim Sarper (B.) 
Kemal Satır 
Ethem Serim 
Dündar Soyer 
îlhami Soysal (t.) 
Celâl Sungur 
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- S -

Mehmet Şengün 
— T ~ 

Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Salâhattin Tandal (t.) 
Derviş Sami Taşman 
(t) 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk (I.) 
Sadettin Tokbey 
Osman Tosun (B.) 
Vecihi Tönûk 

Ekrem Tüzemen 
- Ü -

B&gıp Üner (B.) 

_ V — 
Âdil Vardarlı 

_ Y — 
Gemal Yavuz 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 


