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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu. Birleşimde dört oturum yapan Genel 
Kurulda; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
Komisyondan gelen maddeleri üzerinde görüş
melere devanı olundu ve 59, 93 ncü maddelerin 
komisyona gerivesrilımesi, 66 neı maddenin tasa
rıdan çıkarılması ve tasarıya 51 nci madde ola
rak yeni bir hüküm ilâvesi kabul edildi. 

28 Nisan 1961 günü İstanbul'da Beyazıt 
Meydanında ve Ankara'da Anıt - Kabir'de ya
pılacak törene Temesilciler Meclisinden de üye
lerin katılmasını talebeden teklifler üzerine ad 
çekme suretiyle : Nüvit Yetkin, Enver Sökmen, 
Hüseyin Ulusoy, Ali İhsan Göğüs, Kaludi Las-
karis ve halen İstanbul'da bulunan Hüseyin 

Onur'mı İstanbul ve Burhan Akdağ, Sait Er
dinç, Nihat Reşat Belger, Bahri Çolakoğlu, 
Mehmet Hazer, Cemal Yıldırım, Hazım Dağlı, 
Ömer Karabasan, Muammer Aksoy, İhsan ögat, 
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu, Mehmet Salim ila-
zerdağlı, Ahmet Oğuz, Eauf Gökçen ve Dâniş 
Koper'iıı Ankara'daki törende Meclisi temsil 
etmeleri kabul olundu. 

28 Nisan 1961 Cuma günü saat 9,30 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekil i ' Kâtip 
Lûtfi Akadh Rıfat Çini 

Katip 
> Şahap Kitapçı 

Sorular 

Yazılı sorular 

1. — Temsilciler Meclisi üyesi Derviş Sami 
Taşman'm, Yugoslav'yada bulunan emlâkinin 
bedelini alamıyanların haklarının derecesini 
tesbit için bir komisyon kurulup kurulmadığı
na dair yazılı soru önergesi Dışişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/33) 

2. — Temsilciler Meclisi üyesi Sait Erdinç'
in. Özalp'ta nezarete alınanlara dair yazılı so
ru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/34) 

3. — Temsilciler Meclisi üyesi Sait Erdinç'in, 
tekrar mesleke dönmek istiyen eski hâkimler 
hakkında Ayırma Komisyonunca ittihaz edilen 
karara dair yazılı soru önergesi Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/35) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 

İt 

maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/109) (Gündeme) 
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BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ibrahim Senil 

KÂTİPLER : Rifat Çini, Alev Coşkun 

BAŞKAN —. Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, 
kerelere başlıyoruz. 

rauza-

4. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden Sadık Aldoğan'a izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi (2/83) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 
27 . 4 . 1961 

Genel Kurula 
Sadık Aldoğan'm, hastalığına binaen, 26 Ni

san 1961 tarihinden itibaren altı gün izinli 
sayılması Başkanlık Divanının 27 Nisan 1961 

tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

Kâzım Orbay 

BAŞKAN —- Arkadaşlarımıza izin verilme
sine dair okunan bu kararı yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

BAŞKAN —• Efendim, Anayasanın daha 8 
maddenin müzakere ve kabul edilmesi lâzımgel-
mektedir. Yüksek Meclisin kabul ve tasvip bu
yurduğu çalışma programına göre bu 8 madde
nin bugün bitmesi zaruridir. Bugün öğleden 
sonra icabederse gece de çalışılacaktır. 

Yarın sabah 9,30 dan itibaren Milletvekili 
Seçim Kanununun görüşülmeye başlanması Baş
kanlık Diavnınca uygun görülmüştür. 

Yüksek ıttılaiarınıza arz olunur. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 

görüşülmesine devam ediyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyondan v gelen 105 ne i 

maddenin son şeklini okutuyorum. 

IV. Bakanlıkların kurulması ve bakanlar 
MADDE 105. — Bakanlıklar, kanunun koy

duğu esaslara göre kurulur, 

İzinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer 
bir Bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, 
bir Bakan birden fazlasına vekillik edemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi karariylc Yüce 
Divana verilen bir Bakan, bakanlıktan düşer. 

Her hangi bir sebeple boşalan Bakanlığa en 
geç on beş gün içinde atanma yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...' 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 119 ncu maddenin son 
şeklini okutuyorum. 

MADDE 119. — Üniversiteler, ancak Devlet 
eliyle ve kanunla kurulur. Üniversiteler, bilim
sel ve idari özerliğe sahip kamu tüzel kişiieridir 
ve kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim 
üyelerinden kurulu organları eliyle yönetilir. Bu 
organlar ve öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
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üniversite dışındaki makamlarca, her ne suret
le olursa olsun, görevlerinden uzaklaştırılamaz-
lar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
serbestçe araştırma ve yayımda bulunabilirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişlerini, or
ganları ve bunların seçimleri, görev ve yetkileri, 
öğretim ve araştırma görevlerinin üniversite 
organlarınca denetlenmesi, bu esaslara göre ka
nunla düzenlenir. 

Siyasi partilere üye olma yasağı, üniversite 
öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu
lanamaz. 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Geboloğlu. 
CEVDET GEBOLOĞLU — Muhterem arka

daşlarım, muhtelif hatipler bu madde üzerinde
ki görüşlerini gayet iyi niyetle açıkladılar ve 
bâzı üniversite hocalarının partiye kayıtlı olma
larını kabul ettiler. Siyasi parti kademelerinde 
görev almamaları için bir önerge verdi. Bunu 
Muhterem Heyetiniz ayakta ve alkışlarla ka
bul etti ve o şekilde önergemiz komisyona tev
di edildi. Her halde komisyonun işleri arasında 
bu önerge dikkatlerinden kaçmış olabilir. Yok
sa çoğu üniversite mensubu olan kıymetli He
yetin üniversite hoealarma karşı hürmetimiz 
bakidir. Üniversitelerin esas vazifeleri bilhassa 
ilim yapmak, eser neşretmek ve muhtelif mevzu
larda, etütlerde bulunmak gibi mühim vazife
lerdir. Bu arada memleket hizmetinde vazife 
alacak kıymetli ihtisas adamları yetiştirmek gi
bi ehemmiyetli bir vazifeleri de vardır. Bu kıy
metli vazifelerden vakit bulup da halk hizmeti 
bakımından eserleri ile konferanslariyle halka 
hizmet etmek imkânı bulabilirlerse bu da mü
him bir boşluğu doldurana bakımından kıymet
lidir. 

Şimdi bilhassa üniversite hocasının siyaset 
sahasında serbestçe fikirlerini konüşabilmesi, 

•yazabilmesi ve neşredebilmesi imkânından mah
rum etmemek lâzımdır. Biz Devlet İktisadi Te
şekküllerinde çalışanlardan bu hakiki aldık, fa
kat üniversite hocasının her hangi bir şeyde ser
bestçe konuşabilmesini, kendi kürsüsüne ve il
mine bağlanmasını arzu ediyorsak bunu serbest 
bı rakmalıyız. 

Arkadaşlar, politika kolay bir meslek değil
dir. Her hangi bir politikacının bir üniversite 
profesörü kadar bilgi sahibi olması lâzımdır. 
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Hem üniversitede hocalık yapmak hem de poli
tika ile uğraşmak ise bir profesör için kolay bir 
iş değildir. Çünkü bir «tarafı yapayım derken 
diğer taraf ihmal edilecektir. Üniversite hoca
sının büyük bir kıymet olması, gerek milletimi
ze, ve gerekse dünya milletlerine faydalı bulun
ması lâzımdır. Üniversiteyi ihmal edip parti • 
kongrelerine giderse bu sefer hiçbir tarafı da 
yapamıyacak hale gelir. Binaenaleyh üniversite 
hocasını bırakalım, kendi kürsüsünde yükselsin, 
şeref ve kıymet sahibi olsun. Eğer bu kıymeti 
politika sahasında görmek istiyorsak o takdirde 
üniversiteyi bırakıp politikaya atılması daha 
muvafık olur. içimizde birçok kıymetler vardır. 
Bunları saymaya bilmem lüzum var mı? Bu 
kıymetlerin kendi kürsüsünde bu kıymetlerin 
kalmasını istiyoruz. Eğer bu kıymetler kendile
rini politika sahasına harcamak istiyorlarsa ho
calığı bırakıp oraya gitsinler. Daha evvel kabul 
edilmiş olâ n önergelerin aynı şekilde kabulünü 
arz ve teklif ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim, müsaade buyurursanız, hük
mün mucip sebebini izah etmemiz, müzakereleri 
kısaltma bakımından faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon söz istemiştir, veri
yorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Komisyonun eski metin üzerinde ısrarı 
bahis konusu olunca, önce bizim mâruzâtta bu
lunmamız lâzımdı. Bu suretle görüşmelerin bey
hude yere uzamasına sebebiyet verilmemiş olur
du. 

Komisyonumuza havale buyurulan önerge ve 
iade olunan madde, ancak bir rey farkla kabul 
edilmiştir. (4 farkla sesleri) Farz edelim ki 
dört, yahut on, veya yirmi fark olsun, öyle de 
olsa, biz kanaatlerimizi -değiştirmedikçe, aynı 
surette ısrar ederdik. 

Biz, bir meslekin hakkını müdafaa etmekte 
değiliz. Hangi hal suretini, hangi sebeplerle 
kabul etmek memleketin menfaatine olur; biz 
onun münakaşasmdayız. Müzakerelerden sonra 
birçok arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda 
tesbit etmiş bulunuyoruz ki, bu fıkra hükmü 
kabul edilirken, onun şümulünün nereye kadar 
gideceği, birçok arkadaşlarca fark edilmemiştir. 
Halbuki öyle bir hüküm sevk edilmiştir ki, «ka
deme» tâbirinin kullanılması, bir üniversite ho-
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casmın meselâ parti meclisi üyesi olamıyacağı 
sonucuna kadar ulaştırabilecektir. Arkadaşlar, 
istediğiniz hususa karar verin; takdir size ait
tir. Ama kabul edeceğimiz hal suretinin ne mâ
naya geleceğini ve nasıl bir karakter arz etti
ğini, önce iyice tesbit etmek zorundayız. Hem 
üniversite hocası bir partiye kaydolunabiür di
yoruz ; hem' de o partinin içinde her hangi bir 
faaliyette bulunamaz diyoruz. Bir arkadaşımı
zın, birbirine hiç benzemiyen iki hâdiseyi aynı 
imiş gibi göstermesi karşısında, bizim cevap ver
meyi dahi lüzumsuz hissetmemiz neticesinde, bu 
zararlı hüküm Yüksek Heyetinizce kabul edil
miştir. Dünyanın her demokrasisinde, profesör
ler, partilerde aktif vazife alabilirler. Bu alan
da Türkiye'nin ihtiyacı, Batı âlemindekinden 
çok daha fazladır. Devlet hayatının muhtelif 
alanlarını, ilmin ışığından mümkün olduğu ka
dar faydalandırabilmek için, birçok memleket
te, üniversite hocalarının yalnız partilerde faa
liyette bulunabilmeleri değil, aynı zamanda ya
sama meclislerinde üye olmaları ve hattâ yük
sek hâkim olmaları dahi kabul edilmektedir. 

Demek ki, üniversite hocaları, bilhassa siyasi 
hayat bakımından diğer memurlardan farklı 
bir muameleye tâbi tutulmuştur. Zira onların 
siyasi hayata katılmalarının yaratacağı mahzur
lar, diğer memurlarınkine nazaran çok az; bu
na karşılık faydalar pek fazladır, önce üniver
site hocaları, tipik memurlarda olduğu gibi, her 
gün âmme gücüne katılmakta ve bu suretle onu 
kötüye kullanma imkânına sahip bulunmakta 
değildirler. Faaliyetlerinin büyük kısmı, objek
tif, ilmî esaslara dayanan ve bir konferans ma
hiyetini arz eden dersler ile ilmî beyanlardan 
ibarettir. Ders ve yayınlan ile, memleketin belli 
bir alanındaki ihtisas adamlarını yetiştiren bir 
şahsın, aynı zamanda siyasi hayata katılarak 
bilgisinden memleketi faydalandırması, sadece 
ve sadece memleket için bir kazanç teşkil ede
bilir. Eğer bâzı hocalar bu imkânı kötüye kul
lanırlarsa, hususi kanunlar ve bizzat üniversite 
organlarının kararları, bu yolu kapayabilir. 
Üniversite hocalığı ile bağdaşamıyan hareketler
de bulunan bir şahıs, hukuki müeyyidelere el
bette mâruz kalacaktır; bu hususta bir engel 
yoktur. Bu memlekette üniversite hocası oldu
ğu halde, siyasi hayatta da çok faydalı olmuş 
birçok insan vardır. İşte size hepinizin tanıdığı 
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bir misal : Profesör Tahsin Bekir. Onun bir par-

; ti içinde faaliyette bulunmasından memleket za-
! rar mı görmüştür? Yoksa büyük Ölçüde fayda-
! lanmış mıdır? Niçin her hangi bir partiye men

sup bir üniversite hocası, o partinin meselâ par-
j ti meclisinde, veya merkez idare kurulunda üye 

olamasın. Bu alandaki bir memnuiyette, memle-
i ketin en küçük bir menfaati yoktur. Demokrat 
I Parti zamanında çıkarılan ve antidemokratik ol-
I duğu genel olarak teslim edilen 6180 sayılı Ka

nunla bile, üniversite hocalarııim siyasi faaliyet
leri toptan menedilmemiştir. Meselâ o partinin 
iktidarda bulunduğu devrede dahi, bir Tahsin 
Bekir Balta'nın parti meclisi üyeliği, 6185 sa
yılı Kanuna rağmen devam etmiştir. Biz, ka-

j bul edeceğimiz demokratik bir Anayasa ile, o 
demokrasiyi baltalıyan devredeki tatbikattan 
daha mı geri gitmek istiyoruz? Bu hiçbir zaman 
bahis konusu olamaz. İki gün önce rey veren 
arkadaşlarımızın, bütün bu ihtimalleri ve özel
likleri göz önünde bulundurmadığı kanaatinde
yim. Yoksa, antidemokratik bir kanun olan 
6185 sayılı Kanundan daha ileri giderek, Ana
yasaya, onu bile aratacak bir hüküm konulma
sını kabul etmeye elbette ki imkânı yoktu. 

Bizim getirdiğimiz maddede, kötü ihtimal
leri önliyebileeek hükümlerin vaz'edilmesi im
kânı açıktır. Tatbikatta, bu hürriyetin kötüye 
kullanılmasından mahzurlar doğarsa, hususi 
kanunla sınırlama yoluna gidilebilir. Şu halde, 
asla demokratik olmıyan bir hal suretini bir 
Anayasa hükmü haline getirerek dondurmak, ne 
hukuka uyar ve ne de böyle bir yolu tutmakta 
her hangi bir içtimai menfaat vardır. Daha bir 
ay önce memleketimize gelmiş olan Ame
rika'nın Liberal Parti Başkam, aynı zamanda 
üniversite profesörüdür. İngiltere'nin eski îşçi 
Partisi Başkanı Laski de profesördü. Diğer mem
leketlerde de, birçok partinin ileri gelenleri, 
üniversite öğretim üyeleridir. Siyasi hayatımız, 
profesörlerin yardımından müstağni kalamaz. 
Nihayet demokratik bir Anayasa yaptığımızı 
unutmıyalım. Arkadaşlar, hem demokrasinin 
icaplarına ve hem de bilhassa bu memleketin 
ihtiyaçlarına uygun olarak getirilen bu hal su
retini kabul ediniz. Bu hürriyetin kötüye kul
lanılmasının ortaya çıkaracağı meselelerin hal
lini, ilgili kanunlar ve üniversitenin kendi dav
ranışına bırakınız! Sert bir Anayasa hükmü ile, 

I mesut bir sonuca ulaşılamaz. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın İsmail Ulutaş. 

ISMAÎL ULUTAŞ — Muhterem arkadaşlar, 
Muammer Bey arkadaşımız gayet güzel konuştu 
Ve bizi ikna etmeye çalıştı. Fakat bu kadar gü
zel konuşmasına rağmen bâzı örtülemez taraf
lar ortada kaldı. Bunları da bu güzel cümleler
le kapatamadı. 

Kapatıiamıyan bu hakikatler nelerdir? Biz 
burada realist bir düşünce ile Muammer Beyin 
savunduğu fikirleri ele aldık. Üniversite hoca
ları partilere kayıt olunabilir, fikirleri ile par
tileri irşadedebilir dedik ama illâki, biraz da
ha ileri giderek, hem kendi üniversitedeki öğ
retim ve araştırma işlerini sevk ve idare etsin, 
hem de bâzı hallerde parti kademelerinde vazi
fe alarak politikanın eziei yıpratıcı yüküne omuz 
versin demedik. 

Bunun sonu ne olabilir, biliyor musunuz? 
İler zaman olmamakla beraber, kendi üniversite 
hocası seviyesi ile rnütenasibolmıyacak umul
madık şeylere sebebiyet verebilir. Bunun akıbe
tini gözönüne alalım. Burada üzerinde ısrarla 
duracağımız bir taraf vardır, o da ordunun 

...siyasetle uğraşmamasına ne kadar ehemmi
yet veriyorsak, talebe kütlesine de bugünden 
ehemmiyet vermeliyiz. Arkadaşlar bendeniz şim
diye kadar H üniversitede bulundum : istanbul 
Üniversitesinde 6 sene, Ankara Üniversitesinde 
10 sene ve Eğe Üniversitesinde 6 sene. Rahmet
li Kâzım Karabekir Paşanın bir kitabı neşrolun
muştu. O zaman bu kitap üzerine talebeler bir
birleriyle mücadele haline gelmişlerdi. Bunu 
hatırlıyan arkadaşlar iyi bilirler. İhtilâlden ev
vel talebeler arasında da gruplaşmalar olmuş
tu. Şimdi dahi üniversitelerde bâzı gruplar var
dır. Meselâ; öncüler, İdealistler, Bozkurtlar v. 
s. gibi. Bundan, sonra bu grupların başında ho
calar bulunacak, o hoca veya profesör bu grupu 
öteki hoca ve talebe diğer grupu benimsiyeeek. 
Daha ileri giderek bazı talebeler bazaıı da hoca
larının politik fikirlerini benimsiyeeek. Belkide 
bu talebeler bâzı zaman aralarında birleşerek 
grev yapacak, Hükümetin icraatına karşı gelme
ye çalışacaktıı*. Fakat çok eskiden olduğu gibi 
sık sık çizmeden yukarı çıkıldığı olacaktır. O 
zaman hocalardan bir kısmı bir tarafla diğer bir 
kısmı diğer tarafla bir olmak ihtiyacını duyacak 
ve memleketimiz de bu yolda sıkıntıya düşecek-
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' tir. Bu gibi ahvalde hiçbir partiye mensubolnü-

yan bir profesörün oymyaeaği rol aşikâr şekil
de müsbettir. Halbuki şimdi biz üniversite öğ
retim üyelerini partilerde siyasetin içerisine atı
yoruz. Arz ettiğim ahvalde durum ne olacaktır? 
Diğer taraftan bir öğretim üyesi kendisi için bi>* 
mevki elde etmek gibi bir zaafa kapılabilir. O 
mevkii elde ettikten sonra daha ilerilere geç
mek arzusuna kapılabilir. Sonra hâdiseler ge
nişler, onları bâzı istikametlere sürükleyebilir. 
Bunun çok mahzuru vardır. Bu hâl talebeye de 
sirayet ederse, durum ne olacaktır. Bugün ol
maz ve olamamıştır, ama tarihte misalleri var
dır. Sultanahmet Meydanında anarşiye sebeb-
olaıi medrese mollalarının durumuna düşebi
liriz. Buna çok dikkat etmeliyiz. 

Bundan sonra söylemek istediğim bir cihet 
de, sizler biz üniversite hocalarından ne arzu edi
yor ve ne bekliyorsanız biz size onu vermeliyiz. 
Lâboratuvar ve ilmî çalışmalarla başbaşa bıra
kılmalıyız. Hocaya, sen siyaset işi ile uğraşmaya
caksın demeliyiz. Siyaset işi ile uğraşan bir kim
se derslerini ihmal eder, talebesini ihmal eder, 
l.m yüzden üniversitelerimizin kalitesi düşer. 
Mademki biz burada bir tahdidata gitmek arzu
sundayız. Sayın arkadaşımız Muammer Aksoy'-
un söylediği gibi neden, bunu Anayasada belirt-
miyelim. Bu saydığım mahzurlar daha çok ola
bilir. Bunun için bu hususları Anayasaya koya
lım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlar-. 

BAŞKAN — Sayın Bülent Ecevit. 
(BÜLENT (ECEVİT — Muhterem arkadaş

lar, ben, komisyona maddeyi ibu şekilde getir
mekte ısrar ettiği için bilhassa teşekkür ederim. 
Demokratik memleketlerde profesörlerin politi
ka ile ezilmeleri pek tabiî sayılırken, kendi pro
fesörlerimizi politika ile ilgilenemiyeeek seviye
de ıgörecek kadar aşağılık kompleksine düşmüş 
görünmek istemeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 'İstanbul'da hazırlanan 
Anayasa tasarısı münasebetiyle basında ve bu
rada tarizlerde bulunuldu. Neden profesörlerin 
on yıl boyunca memleketin nasıl bir Anayasaya 
ihtiyacı olduğunu düşünmedikleri soruldu. Bu 
memlekette ıbir rejim (buhranı 10 yıl sürüp (gider
ken niçin bu konuda hazırlık yapmadılar da ihti 
İMden sonra îbir Anayasa hazırlamakla /görevlen
dirildikleri zaman bunun altından aylarca kal-
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kanladılar, dendi. Aslında üniversite mensupla
rımızın ilmî değerlerinde hiçbir eksiklik yoktur. 
fakat birçokları memleket realitelerinden uzak 
kalmışlardır. Halbuki yalnız gazete sayfalarında 
siyasi olayları takibetmek memleket, realitelerini 
öğrenmek için yetmez. Size bu hususta bir misal 
arz edebilirim. 

Bir ordinaryüs profesör tasavvur buyurun. 
Bu memleketin siyasi hayatında demokrasi mü
cadelesinde çok mühim roller oynamış olabilir, 
fakat siyasi hakikatlerden uzak kalmışsa bu sa
yın profesör meselâ ocak ve bucağın ne demek 
olduğundan bihaberdir. Böyle ıbir profesör, .par
tilerin ocak bucak teşkilâtı olmadan da, yani hal
kın yüzde 80 ini teşkil eden köylüye partiler 
içinde söz ve oy hakkı verilmeden de, demokra
sinin işliyebileeeğini söyliyebilir. Bunun ne ka
dar imkânsız olduğunu görmesi için ise siyasetin 
içine girmesi lâzımdır. 

Profesörler, siyaset adamı olarak buraya gel
dikleri zaman bizim onlardan pek çok öğrene
ceklerimiz olacaktır. Fakat politikaya katılacak 
bütün adamlarla memleket realiteleri ve siyasi 
realiteler hakkında pek çok şeyler öğrenmek im
kânını bulacaklardır. Ancak bu suretledir ki. 
memleket realiteleri ile üniversiteler, üniversite 
araştırmaları arasında ihtiyaç duyulan sıkı bağ
lılık kurulabilecektir. 

Benden önce konuşan arkadaşımız aktif poli
tikaya giren ve faydalı olan profesörlere dair 
misaller -verdi; ben de bir misal vereyim : 

İtalya'da Panfani (Başbakanlık yaparken üni
versite derslerini vermeye devam etmiştir ve 
başka partilerde bulunan hiçbir kimse kendisi
nin hocalığı sırasında partizanlık yaptığını id
dia etmemiştir, isveç'te milletvekili, ilkmektep 
hocalığına bile devam edebilmektedir. Üniversite 
hocalığı seviyesine gelmiş bir kimsenin siyasi ka-
naatleriyle ilmin gerektirdiği objektifliği bağ-
daştırabileceğini lütfen kabul buyurunuz. (Al
kışlar) 

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

bendeniz meseleyi biraz başka zaviyeden ele ala
cağım. Benden evvel konuşan Bülent Ecevit ar
kadaşımız aşağılık kompleksi içinde bulunduğu
muzu ileri sürdü. Bu, Meclis içinde vâki değil
dir, her halde bir sürçü lisan olsa gerektir. Biz 
Atatürk'ün dediği gibi, sağa, sola veya geriye 
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j değil daima ileriye gideceğiz. Bu zaviyeden bu 
i Mecliste her şey mütalâa edilmektedir. Bir fik-
1 rin leh ve alevlimde mütalâa serd eden arkadaş-
| lanınız fikirlerinde serbesttirler. Binaenaleyh 

Meclisimiz her hangi bir kompleksin tesiri altın-
I da çalışmamaktadır. 

Muammer Aksoy arkadaşımız dedi ki, «Biz 
fikrimizde ısrar ediyoruz ama, bu Mecliste el 
kaldırarak sayı sayarak Ibu işe karar verdik ve 
Reis de Meclisin kararma göre maddeyi tedvin 

j edin getirin dediği zaman komisyonun Meclisin 
| kararma göre maddeyi tedvin edip getirmesi va-
i zifesi idi. öteden beri meclislerin hayatında 
I (-alışmalar ıbu şekilde devam etmiştir. Meclisleriı: 
i hayatında, Meclis çalışmalarında bu âdettir. Bu-
! nun böyle olması lâzımdır, aksi halde Yüksek 
j Meclisin mevcudiyetine ihtiyaç yoktur. Komis-
| yon istediğini getirir. Meclis bir karara vardığı 
, zaman komisyonun, o karara göre maddeyi ha-

zırlayıp getirmesi lâzımdır. Fakat komisyon, 
; «Sizin arzu ettiğiniz şekilde maddeyi getirdik, 

fakat fikrimizde ısrar ediyoruz» diyebilir. Mec
lis isterse, fikrini değiştirip komisyonun noktai. 
nazarına iştirak edebilir. Sen Meclisin kararını 

; değiştir, ondan sonra gel, «ısrar ediyorum» de! 
! Olmaz böyle şey. Eğer Meclisin kararını hiçe sa-
! yıyorsan, kendi kanaatinin Meclisinkindcn üstün 
I olduğunu zannediyorsan, o zaman oradan çeki-
i lirsin. Meclis kararının aleyhine komisyon çalı-
| samaz. Komisyon bizim canımız, ciğerimiz, onu 
j çok severiz, ama komisyon Meclis kararlarına 
i göre maddeyi tedvin etmekle mükellef. Tatbikat 
i böyledir, böyle olması lâzımdır. Böyle olmazsa, 
I demokrasiye gidemeyiz. Bakanlar Kurulu gelir, 
j benim kararım budur, der. Meclis, bu kararı iste-
| miyoruz, der. Geçmişteki diktatorya buna taal

luk ediyor. 

! Simdi, gelelim üniversite meselesine : 
I Evet, Tahsin Bekir Balta, C. H. P. de faal 
i vazife görüyordu. Nihat Reşat Belger, İstanbul'--
i da D. P. ilçe başkanı idi. Sonra, Fahrettin Ke-
i rim Oökay, O. H. P. de faal görevde idi. 

Arkadaşlar, deniyor ki; profesörler, partiye 
girer ama, teşkilât kademelerine girmez, bara-
larda görev almaz. 

i Bir profesör, il başkanı, üçe başkanı olursa, 
J ders veriminden de bin kere uzak kalır. Zamanı 
j kalmaz çalışmaya, ilim yapmaya. Yani, il baş* 
S kanlığı, ilçe başkanlığı ilim yapmaya zaman bı-
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raknıaz, memleket çocukları da, kendisi de ceha
lete gider. Bu memleketin aydına, ilim adamla
rına ihtiyacı var. Bırakınız böyle şeyleri. Çocuk
ça şeyler bunlar! Çok rica ederim, Meclisin kara
rma uymak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti, efendim. 
EMÎN SOYSAL -~ Peki efendim, hürmetle

rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, komisyonun. f 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI EN
VER ZİYA KARAL — Muhterem arkadaşlar, 
Emin Soysal arkadaşımızın bu ateşli konuşma
sından ve Heyetinizin bunu tasvibeden alkışla
rından sonra hatalı bir görüşü belirtmek için 
söz aldım. Kararınız ne olursa olsun, görüşü ifa
de etmek benim için borçtur : Gerçi, arkadaşla
rımız çok güzel, çok etraflı açıklamalar yaptı
lar, fakat, bir üniversite hocası olarak, üniversite 
hocaları aralarında bulunmaktan büyük şeref 
duyarak, şunu belirtmek isterim ki, 20 nci asırda 
ilim, ilim içindir, nazariyesi çökmüştür. Bugün 
ilim hayat içindir, ilim memleket içindir, ilim 
millet içindir. (Bravo sesleri, alkışlar) İlim ada
mı artık bir ipekböceği durumunda değildir. 
İlim adamı, kendi kendisini hayattan tecrideder-
se, ilim adamı, memleket meselelerine arkasını 
çevirirse millet için, memleket için bu bir kayıp 
olmaz mı? (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, ilim adamı, naçizane de olsa, 
memleketin, politik hayatına katılırsa, bundan 
ancak fayda hâsıl olur. 

Biz, çoğu zaman, demokrasimizi organize 
ederken, bâzı meselelerde, medeni dünyanın ka
bul etmiş olduğu usulleri örnek tutarak hareket 
etmekte ve muvaffak olmaktayız. Tartışma ko
nusu olan meseleyi de bu açıdan görmek doğru 
olur. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekte ilim adamla
rının politikaya müdahalesi, diye bir konu yok
tur. İlimle uğraşan insanların, memleketin siyasi 
hayatında vazife alması, diye bir olay vardır. 
İlim adamlarının böyle bir vazife almaları doğ
ru mu, değil mi; faydalı mı, değil mi? Bu husus
ta bir kanaate varmak lâzımdır. Bu münasebetle 
bir müşahedemi arz etmek isterim. 

Bendeniz İran'da bulundum, orada üniver
site hocalarının siyasi hayatta vazife aldıklarını 
gördüm. Bu demek değildir ki, bütün hocalar 
vazife alır. Fakat siyasi partilerden, öyle ilim 
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branşlarımız vardır ki, lâboratuvarı Meclistir. 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin hocası, memleketin 
siyasi hayatında, gerektiği vakit aktif bir vazife. 
almaktan çekinirse, doğru 'bir hareket yapmış 
olur mu? Hukuk Fakültesinin ilim branşlarının 
çoğu siyaset ve Devlet idaresi ilmi ile ilgilidir. 
Hal bu iken Hukuk Fakültesi öğretim üyelerini 
siyasi hayat dışında bırakırsak acaba bu memle
ket için daha mı faydalı olur? 

Bendenizin naçizane kanaatim şudur ki, bu 
kapıyı açık bırakmada hem üniversite profesör-
'leri, hem partiler, hem de memleket için ancak 
fayda vardır. 

Şurasını da arz edeyim ki, parti kademelerin
de yer almak demek, mutlaka il, ilçe başkanı 
olmak demek, değildir. Bu yerlere geçmek bir 
seçim meselesidir. Bir üniversite hocasının, bir 
parti kademesinde bir görev alması üniversite 
mevzuatı ile de sınırlanmıştır. Bilindiği gibi, 
.4936 sayılı Üniversiteler Kanunu bu kapıyı açık 
bırakmıştır. Ama kaç kişi parti kademelerinde 
bugüne kadar çok az vazife almıştır Çünkü Üni
versitenin de kendi kendisini denetliyen bir niza
mı mevcuttur. Üniversite bu hususta lâzımgelen 
tedbirleri almıştır; mensuplarına bildirmiştir. On
lar da buna saygı göstermişlerdir. 

Bendeniz, Yüksek Heyetinizin, hürriyetleri tes-
bit ettiği bir sırada, Üniversite hocalarının hür
riyetini kısmıyaeağını ve bütün dünyanın kabul 
etmiş olduğu yolların dışında bir yol kabul etmi-
yeceğini ümidetmekteyim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu. ' .-

MUHARREM İ H S A N KIZILOĞLU — Sayın 
Başkan, arkadaşlarım. 

Bu madde üzerinde evvelce de görüştüm. İlim 
ve ilim adamı cemiyet içinde bir kutuptur. Onlar, 
kendi ilim hüviyeti, şahsiyeti, karakteri ve eser
leriyle cemiyetten, içimizden çıkarlar. Bir insa
nın bir siyasi partiye girişi ve orada aktif ola
rak bir görev alması, memleketin siyasi mukad
deratı ile ilgilenmesi bakımından ve bunun böy
le mütalâa edilmesi lâzımgeldiğindendir. Modern 
âlemlerde, parti disiplinine tâbi bir ilim adamı
nın, ilmî hüviyetinin; siyasi bir tüzük ve prog
ramla ve parti disiplini ile nasıl bağdaşabileceği 
bir sorudur. Fakat, memleketin bütün siyasi 

' mukadderatı ile yakından ilgili bir ilim adamı 
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büyük bir fayda, büyük bir ışıktır. (Bravo ses
leri) Bu millet onu nasıl olsa seçecektir. Mutlak, 
politika ile uğraşmak demek, bir partinin rijit 
sistemi ve çerçevesi içine girmek demek değildir. 
(Bravo sesleri) Buraya girerse, demir perde geri
sindeki profesörler gibi, yalnız sosyal ideoloji
nin dışında kalınamaz. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Şu halde, bir siyasi parti içerisinde ve o parti
nin bütün prensiplerine sadık ilim adamının, 
bunun dışında objektif bir mütalâayı yayması 
parti disiplinini bozar, partide yarıklar meyda
na getirir. İlmin muhtariyeti bizzat kendisin
de mündemiçtir. Hiçbir zaman ve tarih bo
yunca ilim adamına tecavüz edilmemiştir. En 
otokrat zamanlarda ilim adamları ıglâdiyatör-
lere götürüldüğü zaman dahi tarih onları teb
cil etmiştir. • • 

Sayın sözcü, dünyadan misallar verdi..Dün
yanın neresinde bizim üniversite statüsüne 
benzer bir statü vardır? Teşkilât, finansman 
ve saire bakımından bizim üniversiteye benzi-
yen bir örnek verebilirler mi? O halde Devle
tin eliyle kurulan, ve Devletin elinde bulunan 
bir üniversite, Devlet murakabesine tâbi olmak 
zorundadır. Bu murakabe idari olacaktır. İlme 
tecavüz olmaz, olamaz, ilme esasen kimse te
cavüz edemez. Bu bakımdan, madde komisyo
na Yüksek Meclis tarafından havale edilmiş 
olmasına rağmen, tekrar dönüp dolaşıp aynı 
şekilde gelmiştir. 

Arkadaşlar, bugün Yassıada'da profesörler 
vardır. İnsan olarak herkes düşebilir. Benim 
arz ettiğim gibi, profesör olmak, öğretim üye
si olmak kâfi bir şey değildir. Bu bakımdan; 
üniversite öğretim üyelerinin gençlik kolları 
teşkilâtında, aynı cemaat içinde nötr vazife 
görebilmesi için, bir parti bakımından da bü
yük mesuliyetleri lâzımdır. 

Maddede bu hususta bir kayıtlandırma ge
rekir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hızır Cengiz. 
HIZIR CENGlZ — Çok muhterem arkadaş

larım, bendeniz de müzakeresini yaptığımız 
119 neu maddenin son fıkrasındaki hüküm hak
kında söz almış bulunuyorum. Son fıkra ma
lûmlarınız olduğıı üzere, «siyasi partilere üye 
olma yasağı, üniversitede uygulanmaz.»1 de
mektedir. Bundan anlaşılıyor ki, üniversite öğ
retim üyeleri ve yardımcıları siyasi parti ka.de-
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melerinde vazife alabileceklerdir. Çünkü ka
nunda hilâfına bir kayıt mevcut değildir. Bu 
mesele, madde Komisyona verilmeden önce 
uzun boylu' konuşuldu ve tartışıldı. Leh ve 
aleyhindeki fikirler ariz amik ortaya döküldü. 
Neticede Heyeti Celilenizin -oyuna sunuldu. 
Evvelâ eller kalktı. Ahiren de neticenin tam 
ve sıihfhatle tâyini için, ayağa kalkmak suretiy
le oylama yapıldı. Katî netice belirtildi. On
dan sonra, önergelerle birlikte, madde Umumi 
Heyetin kanaat ve temayülüne göre yeniden 
yazılması için komisyona geriverildi. Mesaile
rini şahsan çokytakdir ettiğim, çok mümtaz in
sanlardan kurulu sayın komisyon, bu defa da 
bize yine maddeyi bu hüviyetiyle verdi. Kendi
sine şaJhsan cjok hürmet beslediğim saym sözcü 
Muammer Aksoy kalktı; «efendim, komisyon 
olarak, eski noktai nazarımızda ısrar ediyoruz 
ve ısrar sebeplerini arz edeceğim»' dedi ve uzun 
beyanlarda bulundu. 

Bendeniz, komisyonların hakikaten noktai 
nazarlarını açıklamaları lâzımgeldiğine ve ıs
rar haklarına şahsan inanıyorum, ama şu da 
var k i ; komisyonumuzca, genel görüşme ve 
önergelerin muhtevalarının ışığı altında bu 
maddenin tekrar ele alınıp, yeniden getiril
mesi lâzınıgeldiğine de inanıyorum. Maddeyi 
geri isterler, buna göre bir formül getirirlerse, 
amenna ve saddakna, fakat, böyle olmayıp; bu 
husus Heyeti Celilenin oyuna sunulup, vuzuh 
kazandığı kadar hüviyet iktisabettikten ve sa
yın Umumi Heyetin• bu baptaki sarih fikri te-

, bellür eyledikten sonra, yani komisyon madde
yi, «bunu sizin arzu ettiğiniz şekilde size niya-
beten yazalım, bu vazifeyi yapalım.» diye geri 
aldıktan sonra, birkaç gün geçirip maddeyi es
ki hüviyeti ile tekrar getirmek; «belki eski ek
seriyetin yerine, bizi destekliyen yeni bir ekse
riyet hâsıl olur.» düşüncesinde olduklarını his
settiren bir fikre bizi götürürse, pek haksız 
olmaz mı? Gönül isterdi ki, bu madde böyle 
gelmesin. 

Sonra arkadaşlarım, sayın sözcü, «arkadaş-. 
lnr bu mevzua rey verirlerken, şu veya bu hu
susları belki düşünmemişlerdir. Biz bu cihet
leri açıklarsak belki kanaatler değişir.» mea
linde bir ifadede bulundu. Arkadaşlar, hiç kim
senin Heyeti Celilenizin verdiği oyları küçüm
semeye hakkı yoktur. Biz bilerek ve inanarak 
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reylerimizi kullandık. Hepimiz vazifemizi müd
rik insanlarız. Reylerimizi verirken her hususu 
ariz ve amik düşündük ve ona göre ayağa kal
karak reylerimizi verdik. Ben Heyeti Oelile-
nize karşı bu sözü bir bühtan sayanın. Fakat 
bunun bir süren lisan olduğunu kabul etmek 
temayülündeyim. 

Hürmeti erimi arz ederim efendim. (Alkış-
lar) 

Yeniden söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz komisyonun efendim. 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Muhterem 

arkadaşlar, kendisi ile en kolay anlaşabildiğim 
ve vazife şuuruna âzami ölçüde sahibolan Cen
giz Hızır arkadaşımızla, bu noktada tamamen 
ayrı fikirdeyim. Bu ayrılık, içtüzüğün bir hük
münden, birimizin belki haberi olmamasından 
ileri geliyor -. 

Bir hükmün görüşülmesinde, yapılan tekli
fin doğruluğuna kaani olursak, ısrar etmeden 
«katılıyoruz» demekteyiz. Bu şekilde, birçok 
önergelere, tekliflere katıldık. Eğer, tetkik bu
yurursanız, tesbit edersiniz ki, kabul edilen 154 
maddenin yarısından fazlası, şu veya bu ölçüde 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Ama, sayın arkadaşlarım, ikna edilnıezsek; 
İçtüzüğün komisyona verdiği yetkiyi kullanarak 
ısrar etmemiz, sadece bir hakkımızı kullanmak 
değil, aynı zamanda bir vazifeyi ciddî olarak ye-, 
rine getirmektir. Böyle bir vazifeyi ifa ettiğimiz 
için, nasıl olur da, size karşı hürmette kusur et
miş sayılabiliriz? O zaman İçtüzüğü değiştir
memiz lâzım. Eğer saygısızlık varsa, İçtüzükte 
vardır. İçtüzükte, «encümen isterse, filhal ka
bul eder» diyor. «İsterse!». Demek ki, isteme
mesi yani kabul etmemesi de mümkün. (Aynı 
maddeyi okumaya devam et sesleri) 

Müsaade buyurun. Bu hususta 67 numaralı 
tefsir, bakın ne diyor : «Komisyon dikkate alı
nan değiştirgeye uymak zorunda değildir.» Say
fa. 110; lütfen tetkik ediniz! 

Maddeye devam et, diyen arkadaşların, faz
la sabırsız olduğunu söylemek mecburiyetinde
yim; maddenin tamamını okudum. Lütfen ken
dileri de bir defa okusunlar. Bu Mecliste daha 
önce çalışmış arkadaşlara da sorsunlar. Nasıl 
hareket edilmiştir, onlar da bilir. Bir önerge ve
rirsiniz. Münakaşa edilir. Karara bağlanır. Ka
bul edilir. Bunun üzerine madde komisyona geri 

verilir. Komisyon isterse kabul edilen bu hal su
retine iltihak eder. isterse etmez. Ve eski hal su
retinde ısrar eder. Genel Kurulun ikinci defa yi
ne önergedeki h'al suretini kabul etmesi halin
dedir ki, mesele kalmaz. Biz içtüzüğü böyle anla
dık. Aynı zamanda, arkadaşlarımızın çoğunun 
da, bunu böyle anladıklarından emin bulunuyo
ruz. 

Binaenaleyh, belirttiğimiz gibi, Komisyonun 
İçtüzüğün kendisine vermiş olduğu yetkiyi kul
lanmaktan başka bir harekette bulunmadığı ka
naatindeyiz. 

Şimdi, muhteva hakkında da, müsaadenizle 
bir iki cümle arz edeyim : 

Tasarıdaki hükümde niçin ısrar ettik 1 Biz 
şuna inanıyoruz ki, Genel Heyetinizin pek kü
çük bir çoğunlukla kabul ettiği hal sureti, çe
şitli yönlerden mahzurludur. Bir inat mahsulü 
olarak değil, sadece objektif esaslara dayana
rak, bu hükmün düzeltilmesini, yani yanlış ka
rardan dönülmesini talebediyonız. Ve bu mak
satla da Genel Kurulun kabul ettiği önergenin 
ne mânâlara geldiğini, dilimizin yettiği kadar 
ortaya, koymaya çalıştık. Daha geniş maruzatta 
bulunacağımız zaman, «Oya, oya» diye bağırı
yorsunuz. 6185 sayılı Kanun, Demokrat Par
tinin bir adamdan kurtulmak için, o zamanki 
Nihat Erim'den kurtulmak için çıkardığı bir ka
nundu. 1945 ten 1953 e kadar tatbik edilen ve 
suiistimale meydan vermiyen Üniversiteler Ka
nunu, sırf Demokrat Partinin hoşlanmadığı bir 
kalemden kurtulmak için değiştirilmişti. Daha 
önce de arz ettiğimiz üzere, bu 6185 sayılı Ka
nun bile, şimdi kabul edilmek istenilen sert Ana
yasa hükmü kadar ileri giden bir nıemnuiyet ge
tirmemişti. 

tur zaman, mânâsız bir mahcubiyet gös
tererek, bâzı gerçekleri ifade etmekten çekin
me yoluna gidecek değilim -. Bir parti var ki, 
bunun parti meclisinde 4 tane üniversite Öğretim 
üyesi vardır. Bu üniversite öğretim üyelerinin, 
bu partinin parti meclis üyesi olamaması için 
ne gibi mâkûl bir sebep tasavvur eclilebilir? 
Bunda, memleket için hiçbir mahzur tasavvur 
olunamaz. Bugüne kadar da bahis konusu olma
mıştır. Zira bir şahsın partilerde vazife görmesi, 
onun parti mücadelesine kendisini kaptırması 
demek değildir, tlnutmıyalım ki, üniversite öğ
retim üyesi deyince, yasama meclislerinde- üye 
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oimıyan bir şahıs bahis konusudur. Eğer o, si
yasi hayatı kendisine meslek yapmak istiyen 
bir şahıs olsa idi, üniversitede kalamaz parlâ
mentoya girmeyi tercih ederdi. Demek oluyor 
ki, koyacağımız hüküm, kaide olarak, milletve
killiği ve senatörlük mücadelesine karışmayan 
üniversite hocalarına ilişkin olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz, bir par
tinin parti meclisi üyesiyim ve bunu pek şerefli 
ve o nispette mesuliyetli bir vazife telâkki edi
yorum. Bundan sonraki devrede de, bir parti 
içinde, memleketin siyasi hayatında faydalı ol
maya çalışacağım. Hiç kimsenin, «böyle bir du
rumda, üniversite hocası tesir altında kalır ve 
talebelere mensup oldukları partiye göre mua
mele eder» demeye hakkı yoktur. Üniversitede 
ders verirken veya imtihan yaparken, talebenin 
siyasi kanaatlerini bizi ilgilendirmez. Talebe, 
partisiz, benim partimden veya karşı partiden de 
olsa, alacağı not verdiği cevaba göre olacaktır. 
(Bravo sesleri) Ama, eğer parti meclisi üyesi ol
makla durum değişecekse, o zaman partiye ka
yıtlı olmakla, hattâ bir partiye sempatizan ol
makla da durum değişebilecek demektir. O hal
de, üniversite hocalarının partilere kaydedilme
sini ve sempatizan olmalarını da reddedin! Ya
ni hiçbir üniversite hocası, her hangi bir beya
nat veya yazı ile, bir parti baklandaki görüşü
nü de ifade edemesin. Bunu da men edin. Hattâ 
aynı mantığın zaruri neticesi olarak, üniversite 
hocaları, bir partinin belli bir meseledeki gö
rüşüne muvazi fikirler de ileri süremesin! Gö
rülüyor ki, demokratik oimıyan bir yola giril
di mi, adım adım en abes neticelere'kadar sü
rüklenmek zarureti ile karşılaşılıyor. Birtakım 
vehimlerle hareket edildi mi, ilim hürriyetinin 
inkârına kadar ulaşılabilir. Hatırlatalım ki, Kü
balı, beyanatı ile Halk Partisinin tezini destek
ler görünüyor, gerekçesiyle vazifesinden uzak
laştırılmıştı. Hülâsa : Bir hak, bir hürriyet ya 
tanınır, ya tanınmaz. Demokrasi ya istenir ya 
istenmez. Gülü seven dikenine de katlanır. 

Üniversitelerinize biraz itimat buyurun. (Al
kışlar). 

BAŞKAN —• Sayın Adnan Başer 

ADNAN BAŞER — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Komisyon Sözcüsünün temas etmediği bir 
konuya temas edeceğim : ^ 

- a 
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Hüseyin Nailî Kübalı partisiz olmadığı için 

üniversiteden uzak tutulmak istenmedi bu mem
lekette. (Bravo sesleri) 

Şunu da ilâveten arz edeyim üniversite ho
casının kudreti nereden gelirse gelsin, bu görü
şü muhafaza edebilmek için, üniversite hocası
nın parti politikası yaptığı iddia edildiğine gö
re ; neden partisiz üniversite talebesine not ver
mesin? 

Bütün mesele üniversite talebesi, üniversite 
hocası için de bu noktayı nazarı itibara almak
tadır. 

Biz, böyle bir (şey düşünmedik, dedik k i : 
Üniversiteden gelecek bir ses olarak, ilmî bîr 
mütalâa olarak, bir hakikatin, bir gerçeğin ne
reden gelmiş olduğunu Türk efkârı umunuVesi 
sezer. Ama, üniversite profesörlerinin il başka
nı, ilçe başkanı olarak her hangi bir mevzuda 
ileri süreceği mütalâaya Türk umumi efkârının 
ehemmiyet vereceğini sanmıyorum. Bütün mese
le ise Türk efkârına hâkim olabilecek bir üni
versite meydana getirmektir. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cevat Dursun oğlu. 
CEVAT DURSUNOĞLU — Muhterem arka

daşlar, ben, usul hakkındaki hususlarda maru
zatta bulunacağım, üst tarafı benim için çizme
den yukarı olacak. Çizmeden yukarı çıkanların 
burada halini gördük. 

îşin esası şu: Üniversite hocası parti kade
melerinde vazife alsın veya almasın, arkadaş
lar, Türk Milletinin tarihinde bu mesele bun
dan 50 sene evvel müsbet olarak halledilmişti. 
Rahmetli Ziya Gökalp, hem Ittihad ve Terak
kinin Umumi Merkez Âzası idi, hem de üni
versitede hoca idi. 

EMİN SOYSAL —' Yanlış fikirleriyle Os
manlı İmparatorluğunu yıktı, Turanızmi kur
du! 

CEVAT DURSUNOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, memleket onun hem üniver
site hocalığından istifade ediyordu, hem de po
litikasından. Aranızda, o devirden kalmış olan
lar çok azdır. 

Bu arada şunu da arz edeyim ki, bu aynı 
zamanda birçok memleketlerde hâkim olan bir 
kanaattir. 

Arkadaşlar, seviyeli adamdan endişe etmiye-
lim. Seviyeli adam bir kötü taraf getirmez bu 
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•memlekete. Arz ettim, 2îiya Gokalp misali or
tada. 

Müsaadenizle, bir hususu daha arz edeyim; 
hatırlıyamazsmız, yoğunuzun yaşı buna müsait 
değildir. 

1918 de, Mondros Mütarekesine tepki olarak 
ilk ışık üniversite profesörlerinden geldi. Sul
tan Ahmet Mitingi bunun mahsulüdür. Politi
kamız, ilimden ve ilini adamlarından hiçibir 
vakit zarar görmemiş, daima fayda görmüştür. 
Dünya tarihi de bunun misalleri ile. doludur. 
Sokrat'tan bağlar, G alil e'yi nıi sayayım, hangi 
birini sayayım, İlim adamı olup da memleket 
meseleleri üzerine eğilmiyen, memleket dertleri 
ile ıstırap çekmiyen adam yoktur. 

Bugünkü dünyaya gelince, Brchard, düne 
kadar Bismark, yahut da en dar zamanlarda, 
Bismark'tan sonra ondan daha dar düşünen bir 
adam olarak AVilhelm.. Reichestag tessüs ettiği 
zaman, bir Wirsehok geldi, - doktorlar iyi ha
tırlarlar bu zatı - bu zat melbııs oldu ve daha 
sonra da. mebusluğu terketmedi, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Yarım dakikanız kaldı efen
dim. 

CEVAT DURSüNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, vakit çabuk geçiyor. Netice olarak ben 
bunlara karışmadım. 

Arkadaşlar, bir esası, bir usule kurban et-
miyelim. Bu memlekette, ilim gibi politika da 
biraz seviyeli kalsın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rauf Bayındır. . 
RAUF BAYINDIR — Muhterem arkadaş

lar, bir taraftan lâboratuvarda bir saksı, içinde 
fasulya ekerek zirai tecrübe yapan kimse bun
dan şikâyet ederken, bir,taraftan gençliğin tec
rübesiz yetiştiğinden şikâyet edilir. Bir fizik -
kimya lâiboratuvarı ne demekse, başka meslek 
erbabının bütün tatbikat sahaları ne demekse, 
içtimai hayatın lâiboratuvarı da insanlardır. Bu
nun ne aşağı kademesi, ne de yukarı kademesi 
vardır, 

Şimdi arkadaşlar, tecrübe mevzuu üzerinde 
iki misal vereceğim : 

Üniversitede talebe nazari yetiştiriliyor, di
ye iddia edilir. Talebeyi tatbikatta yetiştirmek 
için bir ilân yapıyorlar, diyorlar ki, bir tene
ke içine su koyuyorum, içine taş atıyorum taşı
yor, balık atıyorum taşmıyor, sebebi nedir. Na
zari binlerce cevap geliyor. Bir bahçıvan bir 
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teneke alıyor, içini su ile dolduruyor, içine ba
lık koyuyor, tenekedeki su taşıyor. Diyor ki, 
nazariyeniz yanlış, balık koydum taşıtı, diyor. 
Mükâfat da koymuşlar; «Gel biz de seni arıyo
ruz, diyorlar. Bu netice üniversiteden çıkmıyor. 
Fakat bir bahçıvan suyun içine balık atıyor ve 
neticeyi buluyor. 

İkinci misal: Hoca kitaptan balığın bünyesini 
öğreniyor, hoca olarak liseye geliyor, ders veri
yor. Balığın sağında kaılbi arıyor bulamıyor, 
yanlış diyor. Balığın kalbini solunda arıyor bula
mıyor, balığı kesiyor balığın içinde kalbe benzer 
bir şey bulamıyor, bu balık yanlış diyor ve atı
yor. Tcrüıbeleriıı aşağıdan gebne safhaları bunlar. 

Yukarı kademelere gelince, Cevat Dursun Bey 
ifade buyurdular, İstanbul'da Sultanahmet Mey
danında; Riza Nur ve Âkil Muhtar Beyler ko
nuştular. Bütün İstanbul halkı ayağa kalktı. Bun
ların! hepsi kürsü sahibi insanlardı. Memleketin 
çocukları olarak, münevverleri olarak doğrudan 
doğruya vatan müdafaası için toplanılmış, ha
zırlıklar1 olmuştu. Ne olursa olsun bir içtimaiyat 
hocası, kendi lâiboratuvarı olan insanlar arasın
dan ayrılır mı, cemiyetin teşkilâtı olan parti 
teşkilâtından ayrılır mı? Arkadaşlar, ayrıldığı 
takdirde erir, kaybolur diye düşünürler. 

Bir gün bir ilim adamı karbon di oksidin 
vücutta yaptığı tahribatı tesbit için mangala kö
mürü koyarak yakıyor, kapalı bir odaya bırakı
yor, kendisi de ' içeriye girerek orada ne â'raz 
geçireceğini tecrübe ediyor. Tabiîdir ki, nihayet 
düşüp ölüyor, bir gaye için hayatını feda etmek
ten katiyen sakınmıyor. 

Diğer bir şey, birçok hastalıkların mikropla
rının uzviyette ne şekilde tahribat yaptığını... 

BALKAN — Madde ile alâkası yok bunların... 
RAUF BAYINDIR _ Madde ile alâkası var

dır efendim. 
BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
RAUF BAYINDIR — Vakit dolmuş ise ben 

do bırakıyorum. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
119 ncu madde hakkında evvelce de bir hayli 

konuşma'yapılmış ve madde hakkındaki fikirler 
vuzuha ermiş bulunduğundan müzakerelerin ki
fayetinin oya konmasını arz ve teklif ederim 

Fethi Elgüıı 
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EMÎN SOYSAL — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMÎN SOYSAL — Muhterem arkadaşlar, 

gerek komisyon, gerek diğer arkadaşlar başka 
başka meseleleri ortaya attılar. Bu meselelerin 
aydınlanmasına ihtiyaç vardır. Onun için yeter
lik önergesini kabul etmemenizi rica ederim. 

Meselâ Cevat Dursunoğlu Sokrat'tan bahsetti, 
Ziya Gökalp'tan bahsetti? îttihadü terakkiden 
bahsetti. Ziya Gökalp'ın bu memlekete ettiği hiz
meti bilmek lâzımdır. Bu gibi yanlış mütalâa
larla yanlış neticelere varmak ihtimali vardır. 
Müsaade ederseniz bu noktada ileri geri söylenen 
sözlerin aydınlanması lâzım. Sonra memur, 
hürriyet gibi şeyler geçti. Bunları konuşa
lım, önergeyi kabul etmemenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi madde hakkında verilmiş takrirler var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
119 ncu maddenin evvelki müzakeresinde üni

versite öğretim üyelerinin parti kademelerinde 
vazife almaması hususu kabul edilmişti. Buna 
rağmen komisyon yeniden ısrar etmektedir. 

Memleket realiteleri ve profesörlerin mesaileri 
icabı faal politikayla iştigalleri çok mahzurludur. 
Bu itibarla 119 ncu maddenin son fıkrasının 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Zeki Tekinet- ^ Suphi Doğukan 

Yüksek Başkanlığa 
119 ncu maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde yazılmasını arz ve teklif ederiz : 
Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları 

siyasi partilere üye olabilirler, parti kademelerin
de görev alamazlar. 

Cevdet Geboloğlu 
Orhan Köprülü 

Ferda Güley 
Fikret Pamir 

Yekta Karamustafaoğlu 
Süleyman Bilgen 

Ethem Serim 
Dr. \Y. Ziya Yücebilgin 

Abdülkadir Okyay 
Halil Akyavaş 

Abdülhadı Toplu 
Mehmet Altmsoy 

Şerafettin Yaşar Eğin 
Şefik İnan 

Sadettin Tokbey 
Raşit Beşerler 

Sırrı Atalay 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
119 ncu maddenin son cümlesinin aşağıda 

yazılmış olduğu gibi tadil en oya vaz'edilmesi 
hususundaki önergemi saygılarımla Yüce Baş
kanlığa arz eylerim. 

Siyasi partilere üye olma yasağı, üniversite 
öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu
lanamaz; ancak parti kademelerinde aktif vazi
fe alamazlar. 

İsmail Ulutaş 

Yüksek Başkanlığa 
Topluluklarda çektiğimiz büyük sıkıntı, iç, 

murakabeyi tesis ve temin edememekten ileri 
gelmektedir. 

Bu gerçek, üniversitelerimiz için de doğru
dur. 

Bunu sağlamak için, 119 ncu maddenin bi
rinci fıkrasında; «yönetilir» kelimesinden sonra 
«ve denetilir» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

' Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda yer almış bulunan Yargıtay, Da

nıştay ve Sayıştay gibi adlarla ahenkli bir man
zume ve terim birliği sağlanabilmesi için tasa
rının 119 ncu maddesindeki «Üniversite» ve 
«üniversiteler» sözcüklerinin «bilgitay» ve 
«bilgitaylar» olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Vecih i Tönük 

BAŞKAN — Maddenin son fıkrasının çıka
rılması hakkında bir önerge vardır. Oyunuza 
arz edeceğim. 

(Zeki Tekiner ve Suphi Doğukan'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu.! 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — İltihak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi, profesörlerin parti kademelerinde va

zife alamıyaeaklarına dair önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(Cevdet Geboloğlu ve arkadaşlarının önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
MUAMMER AKSOY — İltihak etmiyoruz 

efendim. 
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BAŞKAN — Kabul edenler 61, etmiyenler 83. 

Kabul edilmemiştir. 
(Hıfzı Oğuz Bekata'nm önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu 

efendim?. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY -— İltihak ediyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon iltihak ediyor. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Vecihi Tönük'ün takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddenin 4 ncü satırının başında yö
netimden sonra ('Denetim) kelimesinin ilâvesi 
Yüksek Meclisimizce kabul edilmişti. 

Bu ilâve ile maddeyi oyunuza arz edeceğim. 
Ancak bu maddenin açık oya sunulmasına dair 
•bir teklif vardır. 

FEHMİ ALPASLAN — Efendim, vaziyet 
tavazzuh etti. Takriri ben hazırlamıştım, şimdi 
»eri alıyorum. 

BAŞKAN — önergede birçok imzalar var
dır, teker teker imzaları okutup igeri alıp alma
dıklarını tesbit etmek lâzım. 

Fehmi Alpaslan, siz alıyorsunuz. Vedat Arı-
kan? 

VEDAT AıİUKAk — Alıyorum. 
BAŞKAN — Alp Kuran, siz? 
ALP KUKAN — Alıyorum. 
BAŞKAN — Remziye Batırbaygil, siz? 
REMZİ YE BATIRIBAYGİL — Alıyorum. 
BAŞKAN — Avni Yurdabayrak, siz? 
AVNİ YURDABAYRAK — Alıyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Acık oyla ilgili önergedeki im

zalar on beşten aşağı düşmüş olduğu için okut
muyorum. Diğer ibir önerge daha vardır, onlar 
da açık oya arz edilmesini istiyorlar. Bu öner
gede imzaları olan arkadaşlar, geri alıyorlar mı? 
(Almıyoruz sesleri) önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
119 neu maddenin acık oya sunulmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Cevdet Geboloğlu Abdülkadir Okyay 

Fikret Pamir Tekin Cullu i 
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Abdülhadi Toplu 
Orhan Köprülü 

Süleyman Bilgen • 
Mehmet Hazer 

Şefik İnan 
Sırrı Atalay 

Calip Kenan Zaimoğlu 

Halil Akyavaş 
Ethem Serim 
Yaşar Eğin 

Yusuf Ziya Yücebilgiıı 
Sadettin Tokbey 

Raşit 'Beşerler 
Seyfi öztürk 

Abdullah İpşiroğlu 

BAŞKAN — Okunan önergede imzalarını 
geri almıyanlarm mevcudu 15 i geçmektedir. Bu 
vaziyete göre maddenin açık oya sunulması icah-
etmektedir. Maddenin tamamı, bir kelime deği 
sikliği ile açık oya sunulmuştur. İsimler okun
dukça her arkadaş ıgelip, kutuya oylarını atacak
lardır. Oylamanın nereden başlıyacağmı tesbit 
için kur'a 'çekiyorum : Kenan Esengin. Lütfen 
oylarınızı kullanınız. 

(Kenan Esengin'den itibaren alfabetik sıra 
ile isimler okunarak reyler toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyaıı arkadaş
lar var mı?.. Oy toplama muamelesi bitniktir. 
Netice alınıncaya kadar müzakereye devam edi
yoruz efendini. 

Şimdi 120 ııci maddeye sıra gelmiş oluyor. 

VAHAP DİZDAROĞLU — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VAHAP DİZDAİİOĞLU — Muhterem ar

kadaşlarım, Heyeti Umumiyedeıı tadilen komis
yona gönderilen maddeler hakkında komisyon 
direniyor. Ve komisyon sözcüleri Heyeti Um il
miyeye gelerek. İçtüzüğe dayandıklarını huzuru
nuzda ifade ediyorlar. Şimdi komisyondan soru
yorum : Heyeti Uınumiye*bir tadil teklifi üze
rinde ısrar ederse, ne olacaktır? 

BAŞKAN — Bu mevzu konuşuldu, komis
yon cevaıbını verdi, tekrarına lüzum yoktur. 

VAHAP DİZDAEOĞLU — Bu mesele hal-
ledilmezse bundan sonra gelecek maddeler için 
de aynı hâdiselerle karşılaşmak mümkündür. 

Madde hakkında Umumi Heyetin temayülü. 
hattâ kararı belli olduğu halde komisyonun ıs
rarı üzerine, komisyonun beyanları üzerine ka 
naatlerde değişiklik oluyor ve sayın üyeler rey
lerini kullanırken bunu selâmetle kullanamaz 
hale geliyorlar. 

BAŞKAN — Komisyon, bunun mucip sebep
lerini anlattı ve komisyona -verilen maddeler üze 
rinde komisyonca ısrar vâki olursa, neticede 

400 
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Umumi Heyetçe verilecek yeni karara ittiha edi
leceğini ifade etti. 

VAHAP DlZDAROĞLU — Bu mevzuda 
vuzuha varılabilmesi için Riyasetçe bir açıkla
ma yapılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — 'Komisyonun izah ettiği şekilde 
yani nihai karar Genel Kurula aidolmak üzere 
kabul edilmektedir. 120 nci maddeye geçiyoruz. 

b) Radyo ve televizyonun idaresi ve haber 
ajansları. 

•MADDE 120. — Radyo ve televizyon istas
yonlarının idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği ha
linde, kanunla düzenlenir. 

Her türlü radyo ve televizyon yayımları, ta
rafsızlık esaslarına ıgöre yapılır. 

Radyo ve televizyon idaresi, kültür ve eğiti
me yardmıcılık görevinin gerektirdiği yetkilere 
sahip kılınır. .( 

Devlet tarafından kurulan veya Devletten 
malî yardım alan haber ajanslarının tarafsızlığı 
esastır. 

©AŞKAN — Buyurun, ıBülent Eeevit. 
BÜLENT EOEVİT — Muhterem arkadaş

lar, ben usul bakımından komisyonun fikrinde 
ısrar etmesini reddetmemekle beraber, geçen se
fer bir önerge vermiştim. Bu önergede basına ta
nınan tekzip, düzeltme ve cevap hakkının radyo 
mevzuunda da tanınmasını arz ve teklif etmiş
tim ve bu husus Yüksek Heyetinizin büyük ço
ğunluğu ile kabul edilmişti. Fakat şimdi komis
yonun bunu reddettiğini görüyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Reddetmedik. 

BÜLENT ECEYÎT (Devamla) — O halde 
komisyonu dinliydim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

AMMER AKSOY — Efendim, biz maddede, Ge
nel Kurulca kabul edilen hal suretini reddetmiş 
değiliz. Bizzat bendeniz önergenin 1 ellinde rey 
veren arkadaşlar arasında bulunuyorum. Komis
yon da, Genel Kurulun kararına uydu. Ancak 
bir redaksiyon meselesi karşısında kaldık. Dü
zeltme ve cevap hakkı, basın ve yayınla ilgili 
hürriyetler grup unun, yani romen rakamı Yi nm 
(e) sini teşkil ediyor. Bu, 24 ııcü maddede hük
münde, düzeltme ve cevap hakkının, yalnız gaze

telere, mahsus olduğuna dair bir kayıt yoktur. Hü
küm aynen şöyledir : «Düzeltme ve cevap hakkı, 
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] kanunla düzenlenir. Gönderilen düzeltme veya 
1 cevap yayınlanmazsa., yayınlanmasının gerekip 

gerekmediğine mahkemece karar verilir». Eğer 
«Yayınlanması» tâbiri bir tereddüt yaratıyorsa, 
«yayımlama» tâbirini istiyorsanız, bu düzeltmeyi 
de yapalım. Basın ve yayınla ilgili 27 nci madde
de belirtilen «basın dışı haberleşme araçları» 
mefhumu içinde, radyo da vardır, işte bu mülâ
hazalara dayanarak diyoruz ki, 24 ııcü maddenin 

i tanıdığı düzeltme ve, cevap hakkı, radyodaki ya
yımlara da şâmildir; bu sebeple ayrıca zikredil
mesine lüzum yoktur. Fakat arkadaşlar, «hayır 
tereddüdü müeibolur, komisyonun bu beyanı kâl:i 
değildir» derlerse; bu hüküm ayrı bir fıkra ola
rak kalır. Ama kanaatimiz odur ki, bu hüküm. 
bir tekrar mahiyetinde olacaktır. «Yayın» yerine 
«yayım» kelimesinin konulmasiyle mesele kolay
ca halledilebilir. 

BAŞKAN — Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Efendim: komisyonun dedi

ği gibi anlamaya imkân yoktur. Çünkü, düzelt
me ve cevap hakkı 25 nci maddededir. Yani doğ
rudan doğruya basından sonra gelmektedir. Hal
buki temas ettikleri 27 nci madde, basın dışı ka
lan araçlar 27 nci maddeden sonra gelmektedir'. 
Binaenaleyh, evvelâ gelen bir hükmü sonra gelen 
maddeye teşmil etmeye imkân yoktur. Mademki, 
cevap ve düzeltme hakkının Radyoya da şâmil 
olacağını söylüyorlar, hiç olmazsa bu maddeye 
«düzeltme ve cevap hakkı 24 ncü maddeye göre 
cereyan eder» diye bir fıkra ilâve etmeleri vuzuh 
bakımından lâzımdır. Yoksa ilerde iş mahkemele
re intikal ettiği zaman 24 ncü madde hükmü 27 
nci madde için de caridir derse olmaz, sarahate 
lüzum vardır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Maksat arz edildi. Tereddüde mahal 
varsa, alınacak başka tedbirler var. Meselâ mad
delerin sırası değiştirilebilir. Yani cevap hakkı 
27 nci maddeden sonra gelebilir. Kaldı ki, yu
karda (a) dan (f) ye kadar geldiğine göre, (f) 

-nin içindeki 27 nci maddede basın yayınla ilgili
dir. Kabul edilen önergeye komisyon katıldığı 
halde, tekerrüre ve redaksiyon hatasına mâni ol
ma bakımından, bu şekilde kabul edildiği hususu 
zapta geçtiğine göre, tereddüt kalmaz zannediyo-

j rıını. Aksi kanaat varsa, Yüksek Heyetinizin mad-
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delerin sırasını değiştirmesinde bir mahzur yok
tur. Cevap hakkı 27 nci maddeden sonra gelebi
lir. Bunu, 2 nci müzakerede o şekilde düzenliye-
r?k huzurunuza gel irebiliriz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Sayın 
Bülent Ecevit verdiği takrirde ısrar ediyor mu? 

BÜLENT ECEVlT — Sayın Komisyon Söz
cüsünün tutanaklara geçen sözleri ile düzeltme ve 
cevap hakkının radyoyu da kapsadığı belli olmuş
tur. Onun için ısrar etmiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul 
edilmiştir. 

RAUF GÖKÇEN — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RAUF GÖKÇEN — Sayın arkadaşlar, bugü
ne kadar yaptığımız bütün konuşmalarda komis
yon daima son sözü almayı itiyat edinmiştir. Fil
vaki şimdi Komisyon Sözcüsü Muammer Aksoy 
«daha evvel söz almış olsa idim izah edecektim, 
fakat geç kaldım» dedi. Ben şöyle bir usul arz 
•ediyorum. Bundan sonra getirilen maddelerde 
evvelâ komisyon bu maddenin gerekçesi şeklinde 
kendi görüşünü, niçin değiştirdiklerini ifade bu
yursunlar. O zaman belki birçok arkadaşlarımız 
konıışmalctan vazgeçeceklerdir. Böylece vakit de 
kazanılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Zaten umumiyetle böyle cere
yan ediyor. Mamafih bundan, sonra Başkanlık 
buna dikkat edecektir. 

Şimdi Komisyondan 122 nci madde gelmiştir, 
okuyoruz. , 

a) Olağanüstü haller 
MADDE 122. — Olağanüstü hallerde vatan

daşlar için konulabilecek para, mal ve çalışma yü
kümleri ile bu hallerin ilânına, yürütülmesine ve 
kaldırılmasına ilişkin usuller kanunla düzenle
nir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. O halde, maddeyi bu şekliyle oyunuza 
•sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul •edilmiştir. 

Şimdi, komisyondan gelmiş bulunan 129 ucu 
maddeye dair olan yazıyı okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

129 ncıı madde komisyonca kaldırılmıştır. Say
gı ile arz olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
(Başkan 

Enver Ziya Karat 

(BAŞKAN — Bu yazı hakkında söz istiyen?. 
Yok. O halde, maddenin kaldırılmasını istiyen bu 
teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle 129 nem 
madde; kaldırılmıştır, efendim. 

119 ucu madde üzerinde yapılan, açık oylama 
neticesi şöyledir : Oya katılanlar (184), kabul 
erdenler (110), red (66), cekinser (8). Bu oyla
ma neticesine göre .119 ııcu madde kabul edilmiş 
bulunuyor. (Alkışlar) 

(Şimdi 89 ııcu maddeye geçiyoruz. 89 ncıı mad
de hakkında komisyondan dün tevzi edilen metin
den başka bir metin 'gelmiş bulunuyor. Bu yeni 
metni yavaş yavaş okutacağım ve bu suretle ıttı
laınıza arz etmiş olacağım : 

(MADDL 89. — Başbakan veya bakanlar 
•hakkında yapılacak soruşturma istemleri, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin birleşik toplantısında 
görüşülür ve karara bağlanır. 

Soruşturma her iki Meclisten eşit sayıda seçi
lecek üyelerden kurulu komisyonca yürütülür. 

Yüce Divana sevk hususundaki karar, birle
şik toplantıda verilir.) 

BAŞKAN — Komisyon bu metin hakkında 
izahat verecek mi"? (Lüzum yok, sesleri.) Buyu
run Sırrı At al ay. 

SlliUI ATAbAY — Muhterem arkadaşlarım, 
hemen not ettiğimiz madde, kesin ve açıkça ifade 
edeyim ki, Cumhuriyet Senatosunun yetkilere sa
hip olması hususunda komisyonun anlıyamadığı-
ımız bir çekmserliğinin ve yahut her hangi bir şe
kilde ısrarının bir ifadesidir. Cumhuriyet Sena
tosu Meclis soruşturmasında Millet Meclisine na
zaran yine ikinci plânda bulunmaktadır, soruş
turmada hiçbir yetki verilmemektedir. Soruştur
ma kararı birleşik toplantıda verilecektir. Birle
şik toplantıda 150 veya 180 karşısında 450... 180 
milletvekili 450 milletvekili karşısında eriyip gi
decektir. 

Muhterem arkadaşlarım, siz Senatoya bu hak
kı, salâhiyeti kabul edeceksiniz. Bu hakkı Sena-

I toya. vermediğiniz takdirde ne olacaktır? Lütuf 



B : 58 28. 
buyurdukları husus sadece şudur: Eğer birleşik 
toplantıda (bir soruşturma açılmasına karar veri
lirse ve bunun için bir komisyon kurulacaksa an
cak o komisyonda eşit üye sayısı bulunacaktır. 
Ama komisyonun kararı birleşik toplantıya elbet
te bağlı değildir. Yine orada kahir ve ezici ek
seriyet Millet Meclisinin olacaktır. Cumhuriyet 
Meclisine gölgeli, işlemez, bağlı bir yetki veriyo
ruz. İtalya'da Senato güven oyu dallıi veriyor, biz 
bunu da esirgiyoruz. Eski 89 ucu madde yani 
tasarının asıl metninde bulunan ve rahat bir ça
lışma devresinde tedvin edilen 89 ncıı madde da
ha faydalıdır. Zahir, komisyon yorulmuştur; acele 
bir şekilde kaleme alman ve bizlere yazı bakımın
dan dikte ettirilen bu madde doğru değildir. Hiç. 
Olmazsa eski: madde ile Cumhuriyet Senatosunu 
•itibarlı ve müessir kılmak istiyorsak, Meclis so
ruşturması açma yetkisini ona da tanımaya mec
buruz. Soruşturma ayrı ayrı açılsa ne olacaktır? 
Cumhuriyet Senatosunda açılmış ise, sonuna ka
dar mı yürüyecektir? Eğer bir Millet Meclisi 
Âzası açmışsa, o Mecliste yürüyecektir. Dün ar
kadaşlarımızın, bir ihtilâf olur havasını yarattık
ları husus adliyeden geliyorsa Meclis Başkanlığı
na gelecektir. Meclis Başkanlığı onu hangi Mec
lise yakut Senatoya havale edecekse bu havaleyi 
oralara ayrı ayrı yapacak. Bunun için iilıtilâf 
doğmasına imkân yok. Ama nedense Cumhuriyet 
Senatosuna yetki tanımak istemiyorlar. Kelime 
oyunlarına ne lüzum var? Yetki vereceksek vere
lim. Vermiyorsak açıkça bunu söyliyelim. 

BAŞKAN — Fellhi Çelikbaş. 

EETHİ ÇELİKBAŞ, — Muhterem arkadaş
larım, ben bu maddeyi Cumhuriyet Senatosunun 
durumu ile ilgili bir madde olarak mütalâa et
miyorum. Cumhuriyet Senatosunun gerçekten 
bâzı yetkileri mahdut olmakla beraber, Millet 
Meclisinin seçiminin yenilenmesine karar veril
mesi, yanında Cumhuriyet Senatosunun devam
lılığının bir imtiyaz olduğu da reddedilemez. Bu 
mevzuun ve bu telâkkilerin dışında mütalâa edil
mesi lâzımgelir. Ben komisyondan gelen teklifin 
lehinde konuşmak için söz aldım. Sayın ve de
ğerli arkadaşım Sırrı At alay'm üzerinde dur
duğu nokta, Cumhuriyet Senatosu üye miktarı 
ile, Millet Meclisi mevcudu arasındaki tef avut 
clolayısiyle neticenin daima Millet Meclisi ekse
riyeti istikametinde tecelli edeceği noktai naza
rına dayanıyor ki, ben bu noktai nazara katıl a-
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. mıyorum. Daha evvel kabul buyurduğunuz bir 
i maddeye göre Meclis soruşturmasına mütaallik 

mevzular grup kararma bağlanmadan gelecek
tir. Çünkü, siyasi mahiyette bir husus değildir, 

i tamamen kazai mahiyette bir mevzudur. Bu 
i mevzu görüşülürken bütün Senato ve Millet Mec

lisi azaları tamamen vicdani kanaatlerine göre 
j hareket edeceklerdir. Eskiden böyle hareket edil-
I iniyordu, dâva oradan geliyor, soruşturma mese

leleri daima grupta karara bağlanıyordu. Bir
çok mebuslar kafalarını eğe eğe, grup kararma 
bağlı kalarak, vicdan azabı duyarak, rey vermek 
mecburiyetinde kalıyordu. Bugün bu mahzur 

I ortadan kaldırılıyor. Herkes topluca birleşik bir 
I oturumda vicdani kanaatinin sesi ne ise ona 
I göre hareket edecektir. Efendim, bir milletvekili 

iktidar mensubu olursa lehte rey verir; bakanı 
kurtarmaya çalışır. Hayır arkadaşlar, buna se-

ı bep yoktur. Siyasi bir mevzu konuşuluyorsa, 
yani gensoru varsa, o zaman bu doğrudur. Gru-
pu siyasette hükümetini tutmak ister ama, bir 

i grup içinde yolsuzluğu iddia olunan bir bakanı 
soruşturmaya vermekle grupta Hükümet de iti
bar kazanır. Bu bakımdan ben katiyen meseleyi 

j 2 nci Meclisin mürettep mevcudunun nisibetine 
I göre mütalâa etmiyorum. Ben bunu bir ahenk 

meselesi olarak mütalâa ediyorum. Diğer taraf-
I tan soruşturma açılmasına meclisler ayrı ayrı 
i karar verecek, Yüce'Divana sevk kararı da bir

leşik oturumunda verilecek. O zaman adedler 
rol oynamıyacak mı? Şimdi nihai karar madem
ki, birleşik oturumda verilecek, iptidai kararla
rın da yine birleşik oturumda verilmemesi için 

.hiçbir sebep yoktur. Üstelik son karar nasıl olsa 
müşterek toplantıda verileceği için ilk kararın 
da müşterek toplantıda verilmesini kabul ederek 
hukuk bakımından mantıki neticeye varmak 
mecburiyeti vardır. Ben, Sayın Sırrı Atalay'a 
katılmadan, komisyon teklifinin kabulünü uygun 
bulmaktayım. 

BAŞKAN — Cahit Zamangil. 

CAHİT ZAMANGİL — Muhterem arkadaş
larım, yanlışlıkla Anayasa hukukuna taşacak, 
kayacak değilim, fakat başka noktalardan mese
leyi incelemek mümkündür. 

Sırrı Atalay arkadaşıma hitabetmek isterim : 
Görüşleri mâkul olabilir. Bendenizi su. alâkadar 

I ediyordu ve o gözle t akıbettim, 

— 403 — 
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Çift Meclis, evet, fakat işler bir Hükümet ' 

mutlaka lâzımdır. Bir Mecliste bir ithamın mü
zakeresi işi; itham saıbit olacak veya olmıyacak. 
Bu Meclisteki müzakerelerde Meclis heyecan 
imindedir," umum müdürler, müsteşarlar ve me
murlar heyecan içindedir. Bütün gözler Anka
ra'ya Meclise dönmüştür. Nihayet Mecliste iş 
halledilmiş ve heyecan geçmiştir, herkes işine 
gücüne dönmüştür. Üç gün, üç ay sonra veya kı
sa bir zaman sonra bu sefer öteki Meclis işi ele 
alabilecekse buna dayanılmaz. Onun da birta
kım siyasi grupları olacaktır. Mümkündür ki, 
burada Hükümeti mat edemiyen bir kere de ora
da düşürmeye veya itham etmeye çalışacaktır. 
Böylece itham mevzuu kısa bir müddet sonra 
oraya gidecektir. 

Hiç üzülmesinler Anayasa Komisyonu arka
daşlarım, yabancı Anayasaların cevaz verdiği 
veya vermediği bir mesele üzerinde benim alâ
kam yoktur. Ben Türkiye'de yaşıyorum, İtal
yan Anayasası ile ilgili değilim. Bize 'hürriyet
lerimiz lâzımdır, vatandaşlık haysiyeti lâzım
dır; fakat bilhassa Türkiye'ye kuvvetli bir Hü
kümet de lâzımdır. Geçmiş yıllardaki Hükümet
lerin dejenere olmuş olması, bizi böyle bir 
mükemmel Anayasa içinde artık kuvvetli bir 
Hükümetten korkuya sevk etmemesi lâzımgelir. 
Öyle bir mekanizma olmalı ki, itham tahrik 
edilince mesele bir kere de deşilip bitirilmeli. 
Bu itibarla komisyonumuzun getirdiği maddeyi 
beğeniyorum. Müşterek bir toplantıda konuşu
lur, halledilir ve bitirilir, deniyor. 

Bu anlayışla ilgili bir noktayı anlıyamadım, 
aeaba doğru mudur, değil midir? O nokta şu : 
Başbakan veya Bakanlar hakkında yapılacak 
Meclis Soruşturması istemleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin birleşik toplantısında görüşü
lür. Burada bahsi geçen istemleri kelimesi ferdî 
midir, yoksa Meclslere ait istemler midir i Bu
nun 87 nci maddede eski yazılış şekliyle dur
makta olması bunu hatıra getirir. Yani ilk is
temi tahrik eden ya o Meclisin üyesi ya • bu 
Meclisin üyesidir. Fakat, maddeden bütün bu 
İstemlerin mutlaka bir karma komisyonda tet
kik edilip bir müşterek toplantıda karara bağ
lanacağı yapılacağı anlaşılıyorsa, doğrudur. 
Yoksa, ilk safhadaki müzakerenin bir kere bu 
Mecliste bir kere de diğer Mecliste yapılacağını 
tazammun ediyor mu? Ben bunu öğrenmek is
tiyorum, Eğer tazammun ediyorsa gösterişinde 
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görülmiyen fakat fiilen meveudolan ihtilâfı
mız devam ediyor demek olur. 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Muhterem arka

daşlarım, ben görüşümü inandığım bir prensibe 
bağlamak istiyorum. O prensip şudur : Türki
ye'de evvelâ kuvvetli bir Meclis, sonra kuvvet
li bir Hükümet lâzımdır. Evevlâ kuvvetli bir 
Hükümet ve sonra idarei maslahateı bir Meclis 
lâzım, değildir. 

Bu prensipten hareket edildiği zaman, dü
şünce kendiliğinden muayyen bir mantığın içi
ne giriyor. Sözlerime vuzuh vermek için bir hu
susu arz edeceğim. Ben siyasi hayata girdiğim 
yıllar bir müddet Müstakil Grupta vazife al
dım. Bunun iyi ve kötü hâtıralarını içimde ta
şıyorum. Bu Senato mevzuu Önümüze geldiği 
zaman bu hâtıram beni rahatsız ediyor. 

Memleketin umumi huzuru siyasi huzurla 
mümkündür. Bu itibarla siyasi hayatın huzu
runu sağlamak için iki Meclisin ahenkli müna
sebetlerini işin başında düşünmeli ve kurmalı
yız. Aksi halde huzursuzluk Meclislerden Hükü
mete ve memlekete sirayet eder. Bunu önliyebil-
meniri çaresini yetkilerdeki muvazeneyi iyi tâ
yin etmekle Meclislerin müşterek ve ayrı ayrı 
çalışma ahengini iyi kurmakta bulabiliriz. 

Dün huzurunuzda bir önerge vermiştin) ve 
bu önerge ittifaka yakın bir ekseriyetle kabul 
edilmişti. Bilhassa, komisyondaki arkadaşların 
bâzılariyle görüştüm, onlar da tasvibetnıişlerdi. 
Bu önergemin, son iki fıkrası komisyonca teklif 
edilen maddede nazara alınmıştır. Fakat bilinci 
fıkraya bakınız, ne mâna çıkıyor? (Başbakan 
veya Bakanlar hakkında yapılacak Soruşturma, 
istemleri, sadece Millet Meclisi üyelerinden ge
lebilir) deniyor. Bu bakımdan burada bir nok
sanlık vardır. Onun için •"fıkranın «Başbakan ve
ya Bakanlar hakkında her iki Meclisçe yapıla
cak Soruşturma-istemleri» şeklinde olması lâ
zımdır. O zaman Senatonun da bahis konusu 
olduğu anlaşılır. 

İkinci bir nokta : istem yapıldı; ne oluyor 
bu fıkraya göre : Tetkiksiz birleşik toplantıya 
gidiliyor. Birleşik toplantıda ekseriyet 450 kişi
de olduğuna göve 150 kişilik Senatonun durumu 
neticeye, karara müessir değildir. 

Şu hale göre Millet Meclisinin mensubu üye
ler hangi kararı verirlerse o olur. Senato itti
fak etse dahi reyi yürümez. Demek oluyor ki 

404 



B : 58 28 . 4 
başlangıçtan meseleyi aydınlık bir muvazenede 
halletmelidir. 

Teklifimin esprisini arz edeyim : İstem bir 
ithamdır. Bu itham komisyonda hiç tetkik edil
meden Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşte
rek toplantısında karara bağlandığı takdirde 
vuzuha varılmış olmaz. Onun içindir ki benim 
takririmde, bir iki Meclis üyeleri Başbakan ve
ya Bakanlar için Meclis Soruşturması istiyebi-
lir. Soruşturma istediği evvelâ her iki Meclis 
üyelerinden İcarına bir komisyonda tetkik edi
lir. Sonra komisyon raporu birleşik toplantıya 
gelir. 

Bu seyir takibedilmezse müşterek komisyon 
delilleri tetkik ederek, tor kanaate varmadan 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gidilirse Millet 
Meclisinin daha evvelki temayülü neyse karar 
da öyle çıkar. Elinde dayanacağı bir komisyon 
raporu olmıyan Senato tabiî hu toplantının için
de bir tesir icra edemez, gerçek budur. O halde 
meselenin seyri şöyle•..,olmazsa bu iş, pek yürü
mez. 

1. İstem hor iki Meclis üyelerinden gele
cektir. 

2. Bu istem üzerine, her iki Meclisten mü- -
savi adedde karma bir komisyon kurulacaktır. 

'•). Komisyon ithamın yerinde olup olmadı
ğını delillerle birlikte müştereken tetkik edecek 
ve bu tetkikin neticesinde alacağı kararı Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, müşterek toplan
tıya, getirecektir. Nihai karar orada verilecek
tir. ' " 

Karma Komisyonun tetkikinde bütün delil
ler ortaya konacaktır. Bu deliller Soruşturma 
açılması için ya kifayet edecek veya etmîyecek-
tir. Ama deliller incelendikten sonra, müşterek 
toplantı ya])i I m asında isabet olur. Çünkü komis
yon raporu elbette Meclisin takdirine, kararma j 
ciddî vuzuh getirecektir. Bu itibarla benim, dün j 
reylerinizin hemen hemen ekseriyetini toplamış i 
olan önergemin kabulünde, işin selâmetini dü- j 
şünerek ısrar ediyorum. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Söz komisyonun^ 
KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ EMİN 

PAK SÜT — Muhterem arkadaşlarım, komisyon 
adına huzurunuza geç çıkmamız isabetli oldu. 
Çünkü benden evvel konuşan Oelikbaş ve Za
man gil arkadaşlarımız, komisyon adına yapma- i 
m iz icabeden açıklamaların hüyük bir kısmını 
v şıptılar ve işi kolaylaştırdılar. i 
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Şimdi bir noktayı açık açık bir kere daha 
söylüyorum. Açık konuşmak sadece şahsi has
letimiz değildir, komisyonumuz da açıktır, sizin 
gibi acıktır. Bu kürsüde hiçbir hakikati örtülü 
şekilde ifadeye müsait bir komisyonunuz yok
tur. Komisyonda çalışan arkadaşlarınız sizler 
gibi açık insanlardır. Binaenaleyh arkadaşlar 
bâzı noktaları hâlâ müphem buluyorlarsa, bu ya 
müzakerenin kesafetinden doğuyor veya zanne
diyorum arkadaşımız haklı,.komisyonun yorgun
luğundan doğuyor. 

Şimdi arkadaşlar, iki tane Meclisimiz oldu. 
Bu husus çok tartışıldı. Arkadaşlarımız da çok 
güzel misaller verdiler. Biz ne istiyoruz? 600 
kişilik bir Meclis yapıyor, 40 yaşından yukarı 
olanlara ve diplomalarını gösterenlere haydi 
ikinci Meclise mi diyoruz? Hayır. Eskiden ol
duğu gibi bir tek Meclis düşünüp 450 bir ta
rafa, 150 bir. taraf a, âdeta bir Meclisi iki büyük 
komisyon gibi çalıştırmak mı istiyoruz? Hayır. 
Biz başka bir şey istiyoruz. Başka tor şey iste
miştik senelerden beri. Bu ikinci Meclisin lü
zumu hakkında tarafsız çevrelerde ve ilim mu
hitinde demokrasiyi kurmak için değil yerleş
ti L'nıek ve devam ettirmek için umumi-efkârda 
böyle bir -kanaat belirmişti. Şimdi bu vazıyette 
senelerden beri bu millete mal olmuş 2 nei Mec
lis ideali gerçekleşiyor ve ümidediyoruz ki bu 
madde yasama organı bakımından iki Meclisli 
sistemle faydalı olacaktır. Meclisler birbirinin 
rakibi değildir, Meclisler rekabet halinde değil
dirler. Her ikisi bir araya geldikleri zaman Tür
lüye Büyük Millet Meclisi oluyor. Ama bu Mec
lislerin seçilişinde kısmî ayrılık var; terekküp 
tarzlarında kısmî ayrılık var. Eğer şimdi üzerin
de konuştuğumuz 89 ncıı madde sebebiyle yeni 
formüller aramışsak bu ilk düşünülmüş oları 
formülden daha müsait bir formül bulmak hu
susundaki müşterek isteğimizin bir ifadesidir. 

Şimdi huzurunuza gelen formül, aslında 
bu çatının altında olgunlaşmış fikirlere . daya
nıyor. Benim hatırladığıma göre, bâzı müte-
lâalar ileri süren arkadaşlar, takrir sahibi 
arkadaşlar, hattâ Anayasa Komisyonunun bu 
mevzuda kompetan bir değerli üyesi, Çelikbaş'ın 
takririne istihak etmişlerdi. 

Zamangil arkadaşım dedi ki, meseleyi kesin 
olarak halledecek bir formül sahibi olup olma
dığımıza • bakmak lâzımdır. Şimdi daha müte
kâmil bir sistem bulduğumuz inancında deği-
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liz, yanlış anlaşılmasın. Binaenaleyh, iki Mec
lisi birbirinden farklı zaviyeden ele almaya, bi
ri tâbi, biri metbu diye düşünmeye imkân yok
tur. Sadece fonksiyonel münasebetleri düşün
mek lâzımdır. Yüksek Heyetinizde bu Anayasayı 
savunan arkadaşlarınız olarak şu noktaya za
man zaman dikkatinizi celbetmeye çalıştık : 
Anayasanın bütün maddeleri birbiriyle irti
batlı olarak bir sistem içinde mütalâa edilme
dikçe, fonksiyonel rabıtalar gözden kaçırıldıkça 
neticelerin isabeti hakkında, kesin karara var
mak kabil olmıyacaktır. 

Şimdi nedir mesele; «Başbakan ve Bakanlar 
hakkında yapılacak soruşturma.» Burada bâzı 
soruşturmaların birinci Meclis bünyesinde ek
seriyetle önlenmesi ihtimali derpiş ediliyor. 
Bekata arkadaşımız eski çalışmalardan mülhem 
olarak mütalâalarda bulundular. Fakat o gün
kü hayat ile bugünkü arasında büyük farklar 
olacaktır. Bugün Türkiye'nin sayası hayatında 
demokratik düzen içinde birçok partilerin her 
iki Mecliste de yer alması mukadder olacağı 
için, Birinci Meclisi İkinci Meclis muvacehe
sinde 450 kişilik bir bölük gibi görmeye ve gös
termeye imkân yoktur. Bu nasıl düşünülebilir? 
Birinci Meclise muhtelif partiler, aldıkları oya 
göre, seçimdeki şanslarına göre geleceklerdir : 
Yâ bir parti ekseriyete sahibolacak veya hiç
bir parti tek başına Hükümet teşkil edemiye-
cek durumda bulunacaktır. îki Meclisin seçim 
süreleri dahi birbirinden farklı; biri dört sene 
için seçiliyor, diğeri altı. Niçin birisi dört se
nelik vekâlet alıyor, diğeri altı senelik alı
yor denebilir mi? Keza bu iki Meclis nasıl 
farklı bünyeye sahiboluyor, böyle şey olmaz de
nemez. ikinci Meclis için 40 yaş kabul ettiniz. 
Akıl yaşta değil baştadır deyip, öbür Mecliste 
birkaç tane genç var diye 1 nci Meclisin pres
tijini kırıyorsunuz denebilir mi? 

Şimdi şu son metinde tereddüdedilecek nok
ta acaba kalıyor mu? Bir kere Sayın Cahit Za-
mangiPin sualine cevap vereyim. Burada, so
ruşturma talebi her iki Meclisin hakkıdır de
dik. 88 nci madde var. Soruşturma "istendi. Bu 
istem Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir
leşik toplantısında görüşülecek ve karara bağ
lanacaktır. (Soruşturma isteği yerindedir.) So
nucuna varılırsa bu soruşturma işini yürütecek 
bir komisyon teşkil edilecektir. Bu hususta 
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maddede vuzuh sağlanmak isteniyorsa, her iki 
Meclisten eşit sayıda seçilecek komisyonda gö
rüşülür, denebilir. Soruşturma Komisyonu işi
ni bitirecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin müşterek toplantısında müzakere edilecek, 
Yüce Divana sevkı hususunda karar verilecek
tir. 

Şimdi arkadaşlar, bu Anayasa ile Türk si
yasi hayatında, siyasi partilerin demokratik dü
zenin vazgeçilmez unsurları olduğunu kabul 
ettik. Siyasi düzen, siyasi partilerin elinde yü
rüyecektir. Bu, inkâr edilemez, ama seç i inler 
yapıldı, Birinci Mecliste ekseriyeti sağlamış 
olan bir parti daha ilk iki yıllık icraatında va
tandaşın gözünde itibarını kaybetti ise, iki yıl 
sonra yapılacak olan İkinci Meclis seçimlerinde 
o partinin şansının azalması ve dolayısiyle o 
mecliste işgal ettiği sandalyenin azalması, buna 
mukabil daha iyi bir netice elde eden diğer bir 
muhalefet partisinin âzalarının çoğalması tabiî 
bir neticedir. Muvazene nereden başlar, nerede 
biter, görüyoruz. 

Arkadaşlarım, İkinci Meclisin müessiriyctiııi 
az gören arkadaşlarıma şu rakamları bir misal 
olarak ifade edeyim: Farz buyurunuz Birinci 
Mecliste bir siyasi parti 250 - '260 üyeliği elin
de tutuyor. Hükümetin memleket ihtiyaçlarına 
uygun gördüğü bir kanun tasarısı geldi, grup 
tasvibetti ve dolayısiyle bu kanun salt çoğun
lukla kabul edilerek İkinci Meclise intikal etti. 
Hattâ buna diğer küçük partilerden de katılan
lar olur. Farzodelim ki, tasarı 299 kabul oyu ile 
ikinci Meclise gitti, ikinci Mecliste o partinin 
fazla sandalyesi yok. Kanunun 1 nci Mecliste
ki müzakereleri sırasında umumi efkâr mihrak
ları bâzı mahzurlar belirtmişlerdir, ikinci Mec
listeki üyelerin çoğunluğu tasarıyı uygun, gör
medi, bilfarz 120 kişi alehte oy kullandı ve 00 
kişi de lehte. Simidi soruyorum: Kanunun lehin
de oy kullanan 1 nci Meclisteki üyelerin adedi 
299, 2 nci Mecliste lehte oy kullananların adedi 
60. ikisinin toplamı 359 kişi kanunu kabul etti. 
Reddeden 1 nci Mecliste sadece 151, 2 nci Mec
liste ise 120; ikisinin toplamı 271. 

Muhterem arkadaşlar bu kanun çıkmaz. 
Çünkü İkinci Meclisteki 120 kişi üçte iki ek
seriyet olduğu için o yeter sayı tasarı Birine? 
Meclise tekrar geldiği zaman riayeti lâzımge-
len bir yeter sayı olduğu için, Senato tarafın-
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dan reddedilmiş bıı tasarı karşısında 299 oyun 
dahi toplanması hemen hemen muhal olur. Dik
kat buyurulursa kanun lehinde oy verenlerin 
sayısı 359 olduğu halde 270 oy, kanunu adeta 
veto eder. Yok mu, 2 nci Meclisin ağırlığı? İkin
ci Meclisin ağırlığı vardır. Zaten biz 2 nci Mec
listen bu mahiyette ağırlık bekliyoruz. Bunun 
dışında ne düşüneceğiz! 

Şimdi denebilir ki, «Efendim, İkinci Meclis
te aded azlığı var.» Muhterem arkadaşlarım, 
meseleyi eski tek parti anlayışına göre veya 
çok partili, ikiye bölünmüş meclisler durumu
na göre, kabul etmeye imkân yok. Kaldı ki, par
tili olarak gelen unsurlar yanında, seçimle. ge
len üyeler yanında, memleketin teşriî hayatında 
faydalı hizmetler göreceğine inandığım, taraf
sız durumda memleket evlâtları da vardır. Bi
naenaleyh arkadaşlarımızın neyin müdafaasını 
yaptığını bilmukabele ben onlara soruyorum. 
Neyi getirmek istiyoruz? Komisyon şöyle yapı
yor böyle yapıyor. Komisyon sadece bir sistem 
getiriyor ve onu işler bir sistem olarak görüyor. 
Şimdiye kadar kabul edilen maddeler bakımın
dan hakikaten bu sistem Türkiye'nin bünyesine 
uygun bir sistem olarak görülmektedir. înşaal-
lah bu görüşümüz iki meclisli sisteme yararlı 
olsun, gelecek iktidarları işler halden alı koy
masın. 

Nihayet.arz edeyim ki, .getirdiğimiz madde 
soruşturma konusunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisini ilk ve son söz sahibi olarak kabul et
mektedir. Her iki meclise eşit âza durumunu 
sağlamaktadır. Oradaki, buradaki partiler mu
vazenesi ise hazan şöyle, hazan böyle tecelli 
edecektir. Bu da demokrasinin mutlak zaruret-
lerindendir. 

BAŞKAN — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU — Muhterem arka

daşlarım, Sayın Sözcü büyük bir vuzuhla ge
tirdikleri maddenin hangi gerekçeye dayandığı
nı izah buyurdular. Ben de tamamen aynı isti
kamette düşündüğümü arz etmek isterim. Bıı iti
barla da kısa bir konuşma yapacağım. 

• Sırrı Atalay arkadaşımız, her iki meclisin 
ayrı ayrı meclis soruşturması faaliyetine katı-
labilmesiini, Meclis soruşturması açabilmesini, 
fakat Yüce Divana sevk kararının son toplan
tıda verilmesini, bugün burada istediler. Ben
deniz yanlış hatırlamıyorsam dün dinlediğim 
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takrirler arasında Sayın Atalay'ın da bir takriri 
vardı. Ve bu takrir, «Meclis soruşturması her 
iki meclisin birleşik toplantısında açılır ve iki 
meclisin birleşik toplantısında Yüce Divana 
sevk kararı verilir.» diyordu. Yani Komisyon 
teklifinin harfiyen eşidi bir takrir idi. Bu iti
barla çok istirham ederim arkadaşımdan, dün 
komisyonun biraz daha ileri olan şekline karşı 
bugün kendisi -teklif ettiler. Komisyon bu şekli 
getirince buna da razı değildir, başka şekli isti
yor. En sonunda bir arkadaşımızın ve bendeni
zin görüş ve fikirlerine katılmış olacaklar ki, 
böyle bir takrir verdiler. 

Çok rica ediyorum, şundan vazgeçelim: Şim
diden bu Meclisi itibarsız yapmaya çalışmıya-
bm. Şimdiden bizim hangi komisyonda olacağı
mız belli değil. Anayasa Komisyonuna bakıyo
rum, belki de hepsinin İkinci Meclise gitme ih
timalleri var. Yaşları ve tahsilleri müsait. Hiç 
birimizin içinde 1 nci Meclis şöyle olsun, 2 nci 
Meclis böyle olsun diye bir gayretimiz yok. 

Sırrı Atalay'dan rica ediyorum : «İşleri de
mokratik rejimden çıkarmak gayretindesiniz, 
burada fikir ayrılığı var, bu Meclisi ne hale ge
tirmek istiyorsunuz? Müstakil grup mu yap
mak istiyorsunuz?» gibi lüzumsuz sözlerden ka
çınalım. Bu itibarlı Meclisin, mânevi mevkii en 
az birinci Meclis kadar yüksek olacak olan bu 
Meclisin günlük politika üstünde bir Meclis ola
cağı, yetkileri az görülse bile, mânevi otoritesi da
ha yüksek olacağı muhakkak olan bu meclisi bu
günden polemik mevzuu yapmıyalım. 

Müstakil Gruptan bahsedildi. O tek parti za
manında olmuş bir meseledir. İçinde muhtelif 
partileri olan, yetkileri şöyle bir demokratik 
Anayasa ile tesbit edilen bu meclisleri şimdiden 
müstakil gruptan bahsederek, zedelemiyelim ve 
efkârı umumiyeye yanlış fikirler vermivelim ar
kadaşlar. 

Dün burada bâzı hususları zikrettim. Komis
yonun getirdiği şekil Amerika'da, İtalya'da da 
böyledir. Sırrı Atalay arkadaşımız İtalyan Anaya
sasından bahsediyorlar ve oradaki hükmün getiril
mediğinden şikâyet ediyorlar. Komisyonun şimdi 
getirdiği şekil İtalyan Anayasasındandır. Bu se
fer Sırrı Atalay arkadaşımız bunu başka yönden 
ele alıyor. Komisyon İtalyan Anayasası hükmü
nü getirir, bu defa da antidemokratik dersiniz. 
Dün demokratikdir dediğiniz hüküm bu değiı 
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miydi? Çok rica ediyorum, «Bu ikinci Meclis yet
kisizdir, bu meclis ve komisyonun getirdiği her 
şey kötüdür, tasmim neticesidir» demeyiniz. 
Yoktur böyle bir hareket. Tür tok karar ve tas
mim var : Türkiye'de istikrarlı hükümete, iş gö
recek hükümete imkân veren, falca t murakabeye -
ve hürriyete de imkân veren muvazeneli bir de
mokratik rejim kurmaktır amacımız. Nerede gö
rülmüştür ki arkadaşlar, -iki meclis ayrı ayrı so
ruşturma yapsın? Evet bu nerede görülmüştür 
ve nerede başarı ile işlemiştir. Ayrı ayrı karar 
verilirse, bir kazai meselede meclisler birbiriyle 
çatışırsa bu ikinci meclisi kuvvetlendirir mi? 
Doğrudan doğruya halk tarafından seçilerek ye
ni ve taze olarak gelmiş bir meclis karşısında öte
ki meclis aksi istikamette kararlar verir ve bir 

çatışma olursa bu çatışma ikinci meclisi kuvvetlen
dirir mi? Lortlar Kamarası ile Avam Kamarası 
arasında bu şekilde çatışmalar oldu ve zamanla 
Lortlar Kamarası bütün yetkilerini kaybetti. Ama 
kâğıt üzerinde. Mânevi olarak öyle bir itibar mev
kiine ulaştı ki, şimdi bütün İngiltere'nin kulağı 
Lortlar Kamarasmdadır. 

Teklifin kabul edilmesini rica ediyorum. Mâ
ruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
FEHMİ ALPASLAN — İçtüzük hükümleri

ne göre altı kişinin konuşması lâzımdır. 
BAŞKAN — İcabı düşünülecektir. Hızır Den

giz. 
HIZIR CENGİZ — Çok muhterem arkadaş

larım, vakit u»adı ve madde üzerinde uzunboylu 
konuşuldu. Bendeniz gayel kısa konuşmaya ça
lışacağım. 

Burada yapılan konuşmaları tam mânasiyle 
ilgiyle dinledim. Konuşmaların mahiyet ve muh
tevasına tamamen vâkıf olduk. Şimdi müzakere 
edilen madde metni, teklif edilen diğer önerge
lerle Sayın Çelikbaş'm teklif ettiği önergenin bir 
aynı olarak gelmiştir. Demek ki, komisyonun 
önergeleri nazarı itibara almış olduğunu burada 
görmüş bulunuyoruz. Bu itibarla ben sözüme 
başlamadan evvel sayın komisyonu, bu hareketin
den dolayı, tebrik edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu maddenin öteden 
beri yapılan müzakeresinde münakaşa konusu; 
«Cumhuriyet Senatosunun yetkileri Millet Mecli
sinin yetkilerinden daha azdır, niçin kısılıyor, ko-
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misyon bunu niçin böyle yapıyor?» dan ibarettir. 
Böyle olmamalıdır diye uzunboylu savunuluyor. 
Bendeniz buralarına girmiyeceğim. Geçen defa 
her şey konuşuldu ve neticede sayın Hıfzı Oğuz 
Beka'ta'nın Heyeti Celilenizin tasvibine mazhar 
olan, ağyarını mâni, efradını cami olan ve işli-
yeeeği kabul edilen önergesi ittifaka yakın bir ek
seriyetle kabul edildi. Bu önergeyi de savunacak 
değilim. Çünkü Yüksek Heyet bunu kabul etmiş 
vaziyettedir. Şimdi arkadaşlarım bu- önergenin 
aynen kabulü ve madde metninin bu önergede ol
duğu gibi teşkil ve tertibi gayet yerinde olacaktır. 

Yalnız, arz etmek istediğim tek bir nokta 
var : Bu madde metni böyle kabul edilirse gö
rüşüme göre 87 nci madde metniyle bağdaşamaz. 
87 nci madde (Soru, genel görüşme, Meclis so
ruşturması ve Meclis araştırması her iki Mec
lisin yetkilerindedir demektedir.) diyor. Bun
dan anlaşıl/m mana şudur ki; maddede yazılı 
yetkiler her iki Meclisçe müstakilleri istimal edi
lebilecek demektir. Halbuki bu madde bu şekil
de tedvin, edilirse o zaman 87 nci maddedeki so
ru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Mec
lis araştırması her iki Meclisin yetkilerindedir. 
Ancak Meclis soruşturması her iki Meclisin müş
terek yetkilerindedir, demek lâzım. Çünkü 89-
ucu maddede, (Her Meclis .Başbakan veya ba
kanlar hakkında Meclis soruşturması açabilir. 
Yüce Divana verilme Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin birleşik toplantısında görüşülür yo 
karara bağlanır.) denilmektedir. Maddenin bu 
hükmüne göre görüşme beraberdi]-, soruşturma, 

yine beraberdir. Yüce Divana sevk hususunda
ki karar yine beraberdir. O halde bu meclislerin 
buna mütaallik olan salâhiyetinin her iki Mec
lisin müşterek yetkilerindendir demek ieabeder. 
89 ncu maddenin tedvin şekline göre; yapıla
cak soruşturma, deniyor. 87 nci maddede böyle 
bir şey yok. Acaba komisyon bize bu hükümle 
yeni bir müessese mi getiriyor? Eğer böyle ise 
bunu maddeye eklemek iktiza eder. Soruşturma 
istemleri milletvekilleri ve senatörler tarafın
dan mı. istenecek, yoksa meclisler tarafından mı 
istenecek? Bu cihetleri de not almıştım, fakat 
bunları tekrar etmeyi doğru görmüyorum. Zira 
sayın komisyon sözcüsü bu ciheti açıkladılar. 
Yalnız metne girmesinde fayda mülâhaza edi
yorum. Bu şekliyle kalacak olursa 87 nci 
maddenin ışığı altında bu yetkinin Meclise ta-
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umması iktiza ettiği neticesine varmak müm
kün olacaktır. Benim maruzatım bundan ibaret
tir. 

Yalnız İm arz ettiğim hususların komisyon 
tarafından nazarı dikkate alınmasını istirham 

- ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 

gelmiş bulunmaktadır. Komisyon konuşmuş 
bulunuyor, tekrar söz ister mi? Buyurun. 

KOMİSYON BAŞKANVEKÎLÎ EMİN PAK-
SÜT — Muhterem arkadaşlar, soruşturmanın 
Meclis soruşturması olduğunda şüphe yoktur, 
yeni bir müessese değildir, (Meclis) kelimesi
nin eklenmesinde mutabıkız. Burada yaptığı
mız tashihle bu kelime madde metnine eklen
miş oluyor. 87 nci maddedeki bu ifade yukarı-
ki ifade ile mütenakız olamaz. Arkadaşımızın 
yaptığı tahlili yerinde buluyoruz ama, 83 ncü 
maddeye daha çok vuzuh verilsin derlerse onu 
da ikinci görüşmede düşünürüz. 

OSMAN ALÎŞlROĞLU — Üyeler iki defa 
geçiyor. (Soruşturma her iki Meclisten eşit 
sayıda seçilecek üyelerden kurulu komisyon
ca yürütülür.) denilmekte. 

NECİP BÎLOE — Efendim, redaksiyon ba
kımından arz etmek istiyorum; maddenin son fık
rasında birleşik oturumda tâbiri geçmektedir. Bi
liyorsunuz oturum dinlenme ile aralanan kısım
lardan ibarettir. Onun da toplantı olarak yazıl
masını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyondan sonra 
son olarak ibir üyeye söz veriyorum. 

ALP KURAN — Muhterem arkadaşlar, sa
yın Komisyon Başkanvekilinin verdiği misal do-
layısiyle öyle bir durum tahaddüs edecektir ki, 
icabında akalliyetin oyları ve 'iradesi çokluğun 
oylarına ve iradesine tevafuk edecektir. Fara
za 450 kişilik Millet Meclisinden 230 kişi lehte, 
220 kişi aleyhte oy kullansa ve 180 kişilik Cumhu
riyet Senatosundan da 120 kişi aleyhte ve 60 kişi 
lehte oy kullanırsa, o zaman, müsbet oyların 
yekûnu 290 olacak, aleyhte oyların yekûnu ise 
340 olacaktır. Yani kanunun reddini istiyen 340 
üye oluyor. Bugün elimizdeki maddeye göre, 340 
"kişi reddetmiş olmasına rağmen, tasarı 290 oyla 
kanunlaşmış olacak. Ben başlangıçtan beri diyo
rum ki, Cumhuriyet Senatosunun yetkilerinin bir 
bütün olarak ve yeniden gözden geçirilmesi icab-
eder. Sayın Komisyonun Meclis soruşturması 
hakkında son serd ettiği mütalâaya bendeniz de 
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iştirak ederim. Ancak im mütalâanın kanuniami' 
yapılmasında da nazara alınması icabeder, kana
atindeyim. Aksi takdirde, Meclis soruşturması 
bakımından verilen örnek, yasama, yetkisi bakı
mından bir çelişme hali doğuracak vaziyettedir. 

•Cumhuriyet Senatosunun yetkileri bakım ni
dan, şimdiye kadar serd edilen karşılıklı mütalâ
aları bir yana bırakacak olursak, ki komisyonun 
mesnetlerinin varit olmadığım izaha çalışmıştık, 
geriye kalıyor ikinci Meclisin seçimi meselesi. Bu 
hususta komisyon, her iki Meclisin seçim süresi
nin farklı olması ve Senato üyelerinin her iki yıl
da bir üçte birinin yenilenmesi keyfiyetini bir 
mahzur olarak derpiş etmiş ve bu sebeple kanım 
tasarı ve tekliflerinin son olarak birleşik toplan
tıda görüşülmesi hususunu kabul etmemiştir. 

Bir kere, işaret edelim ki, Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosunun secim sürelerinin fark
lı olması, Senatoya yetki tanınmaması için sebep 
teşkil etmez. Nitekim, İtalya'daki durum ile mu
kayese edecek olursak, Millet Meclisi ile Cumhu
riyet Senatosu seçimi arasında, orada da müddet 
bakımından fark vardır. Millet Meclisi 5, Cum
huriyet Senatosu 6 yıllık bir süre için seçilmek -
t od ir. Yalnız, itiraf edelim ki, İtalya'da Senato 
üyelerinin seçimi 6 yılda bir ve toptan yapılmak- . 
tadır. Binaenaleyh, bizim taşanınızda da, Cum
huriyet Senatosu seçimlerinin 6 ve yahut 5 yıllık 
bir süre için ve toptan yapılması esası derpiş edi
lirse, ekseriyetin kısmi seçimlerle değişmesi hak
kındaki itiraz artık mevzuubahsolmryaçaktır-
Madde bu şekilde tadil edilirse, Cumhuriyet Se
natosunun mevcudiyet sebebini bir nebze izah et
mek kabil olacaktır. Aksi takdirde, Meclis so
ruşturması için kabul edilen madde ile bu madde 
bizi tenakuza düşürür mahiyettedir. İkincisi ben
deniz arzu ediyorum ki, bu müessese lâyık oldu
ğu mevkie kavuşsun ve bir Meclis için gerekli 
olan yetkilerle mücehhez kılınsın. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

89 ncu maddenin yeterliğini arz ve teklif ede
riz. 

Âdil Toközlü Felhmi Alpaslan 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz, Bekata 
arkadaşımuzındır. 
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HIFZI O&m REKATA — Arkadaşlar, ye

terlik önergesi aleylhinde konuşmak üzere kürsü
ye çıkmışken önce şunu arz etmek isterim ki, her 
'hangi bir arkadaşımız burada konuşurken, diğer 
arkadaşlarımızın da, asgari kendisi kadar bir ol
gunluğa sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu su
retle, kimseyi' ikaza lüzum olmadığını ifade et
mek isterim. (Bâzı arkadaşlar uzak tarihten mi
saller gösterdiler. 'Ben yakın tarihimizde de mi
saller olduğunu hat ırlattım. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşmak için 
söz almışken arzu ettiğinizi de "söylemiş bulunu
yorsunuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 
itibarla kifayetin aleyhinde bulunuyorum. Ve ar
kadaşlarımdan, birbirlerine daha çok hürmetkar 
olmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi madde hakkında verilmiş önergeler 
vardır, bunları- okutuyorum. 

_ Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de ifade ettiğim üzere, 80 ncu mad

denin aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

MADDE 89. — Her iki Meclis üyeleri, Başba
kan veya bakanlar hakkında Meclis soruşturması 
istiyebilir. 

(Soruşturma, her iki Meclisten eşit sayıda se
çilecek üyelerden kurulu komisyonca yürütülür. 

Yüce Divana sevk hususundaki karar iürleşik 
oturumda verilir. 

Yüksek Başkanlığa 
89 ncu maddenin başına «Her iki Meclis üye

leri tarafından» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim, 

Hıfzı Oğuz Bekata 

Yüksek Başkanlığa 
Hıfzı Oğuz Beyin önergesinin ademi kabulü 

halinde (komisyonun da katıldığı veçhile) mad
denin ilk fıkrasının (Başbakan veya bakanlar 
hakkında T. B. M. M. üyelerinden birisinin iste
ği üzerine yapılacak Meclis soruşturması istem- j 
leri T. B. M. M. nin birleşik toplantısında görü-
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şülür ve karara bağlanır) şeklinde tadilen ka
bulünü arz ve teklif ederini. 

Hızır Cengiz 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklamaya 

uygun olarak, 89 ncu maddenin ilk fıkrasında 
aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

('ahit Zamangil 

Madde 89. — Başbakan ve bakanlar hakkın
da Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üye
lerince yapılacak Meclis soruşturması istemle
ri.... (Aynen devam) 

BAŞKAN — Maddenin yeniden tanzimine 
aidolan önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Hıfzı Oğuz Bekata.'nın birinci Önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN ----- Komisyon katılıyor mu? 

KOMİSYON BAŞ. VEKİLİ EMİN PAKSÜT 
— Efendim, İter iki Meclis üyelerinin soruştur
ma isteğinde bulunması tabiîdir. Bunun dışında
ki istekler de tabiîdir. İsteğin adlî mercilerden 
gelmesi, Bakanlar Kurulunda bulunan bir üye 
tarafından gelmesi de esas maddede tasrih edil
miştir. Getirilen, şu metinlerde bir eksiklik gö
rüyoruz, bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN —- önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. 

HIZIR CENGİZ — Efendim müsaade buyu
run, ekseriyetimiz var mı? 

BAŞKAN — Riyaset ekseriyetin olduğu ka
naatindedir. Oylama sırasında konuşulamaz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Hıfzı Oğuz Bekata'nm ikinci önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler...- Kabul edilmemiştir, efendini. 

(Hızır Cengiz'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen

dim?. 
KOMİSYON ADINA EMİN PAKSÜT - -

Tavzih olmuyor, büsbütün yetersiz hale geliyor, 
onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmıyor, 
önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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(Cahit Zamangil'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Demin onaylanan önerge mahi

yetindedir. Tümü kabul edilmemiştir. Binaen
aleyh bunu da tekrar oylarınıza sunmıyacağım. 

Komisyondan gelen maddeyi evvelce okun
duğu gibi yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Saat 15 te toplanmak üzere Oturuma son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 12,45 

»>-••« ..+.. 

I K Î N O Î OTUBUirç 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil. 

KÂTİPLER : Rifat Çini, Şahap Kitapçı. 

BAŞKAN Oturumu acıyorum. 

1. — Alev Coskun'un, İsmail Ulutaş'ın üni
versite gençliğini hedef tutan beyanına dair de
meci 

ALEV COŞKUN — Gündem dışı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
ALEV COŞKUN — Sabık zabıt hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALEV COŞKUN — Muhterem arkadaşlarım; 
Sabahki Oturumda 119 ncu madde üzerinde 

söz alan İsmail Ulutaş, konuşması sırasında 
gençliği, hassaten üniversite gençliğini hedef 
tutan beyanlarda bulunduğu için söz almak ih
tiyacını duydum. 

Sayın arkadaşlarım; 
119 ncu. madde aleyhinde konuşan Prof. İs

mail Ulutaş, profesörlerin siyasi partilere gir
memesi tezini savunurken, üniversite gençliği ve 
onun faaliyetlerinden söz açarak, aynen : «Daha 
ileri giderek bâzı taldbeler, zaman gelecek birle
şerek grev yapacak, Hükümetin icraatına karşı 
gelmiye çalışacaktır. Eskiden olduğu gibi çizme
den yukarı çıkacaklar» demiştir. 

Bütün dünyanın beyaz ihtilâl, centilmen ih
tilâl olarak vasıflandırdığı, 27 Mayıs Devrimin
den sonra, teşekkül eden Temsilciler Meclisinin 

DEMEÇ 

•Sayın Üyeleri; bundan tam bir sene önce bu
gün, ismail Ulutaş'ın gençliğe karşı yönelttiği bu 
konuşmasını yaptığı saatlerde, İstanbul'da üni
versite bahçesinde ve yine bundan tam bir sene 
önce bugün şu dakikalarda Beyazıt, Hürriyet 
Meydanında •üniversiteliler kurşunlanıyorlardı. 
Gençlik bu nıeon'leiketi uçuruma sürüklemiş, 
diktatör taslaklarına karşı İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesine geçmiş zulme karşı diren
me halkkmda aldığı salâhiyetle ve büyük 
Atatürk'ün direktiflerine uyarak baş'kaldırmış. 
bir protesto yürüyüşü yapmıştı. Bu yürüyüş bir 
inanışın, bir şuurlu düşüncenin mahsulüydü. O 
protesto hareketi üniversite gençliğinin insan 
haklarına, Atatürk ideallerine ve demokrasiye 
bağlı en candan, en güzel, en içten haykırışıydı. 

Tam bir sene önce bu saatlerde üniversiteli 
genç kızlar, genç erkekler zâlimlerin kurşunla
rına çıplak 'göğüslerini açarak yürümüşlerdi. 
Ulutaş sözleriyle bu gençleri çizmeden yukarı 
çıkmakla vasıflandırmışt ir. Fikrini müdafaa için 
de olsa bu sözleri sarf etmesini ve zihniyetini 
böylece belirtmesini esefle karşılıyorum. Türk 
gençliğinin, Türk tarihinde çizmeden yukarı çık
makla vasıflandırılacak bir hareketi olmamıştır. 
Onun her hareketinde heyecan, şuur ve vatan
perverlik bir arada bulunmuştur. Bundan sonra 
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da üniversite gençliğinin hareketlerinde daima 
şuur, vatanperverlik ve Atatürk'e bağlılık yan-
yana bulunacaktır. Üniversiteye mensubolan bir 
hocanın üniversite gençliğine yönelttiği bu itha
mı aynı kürsüden reddederken bir genç olarak 
görevini yapmış insanların halb huzuru içinde
yim. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

2. — 28 Nisayı 1960 olayları yıldönümü mü
nasebetiyle 29 . 4 . 1961 Cumartesi günü An
kara, Üniversitesinde yapılacak törene Temsilci
ler Meclisinden katılacak üyeler için adçekilme si 

NECİP BİLGE — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşacaksınız? 

NECİP BİLGE — Üniversite olaylariyle 
ilgili tören hakkında konuşacağım. Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN" — Gündem dışı konuşmak üzere 
b uyurun. 

NECİP BİLGU (Devamla) — Efendim, ma
lûmunuz olduğu üzere, dün vermiş olduğunuz 
bir kararla İstanbul'da cereyan eden. hâdiseleri 
anma töreninde bulunmak üzere Yüksek Mecli
sinizi temsilen bir heyet göndermiştiniz. Yarın 
için de Ankara Üniversitesinde cereyan etmiş 
olan kanlı hâdiselerin, üniversite gençlerinin 
zulme karşı nasıl direndiklerinin anılması dola-
yisiyle îbir tören tertibedilm iştir. Hâdiselerin 
kronolojik durumuna göre 9 ilâ 9,30 arasında 
Hukuk Fakültesinde, 10 ilâ 11 arasında-da Si
yasal Bilgiler Fakültesinde bir tören tertibedil
miştir. Bu törene, İstanbul'da olduğu gibi dave
tiye gönderilmemiştir, bütün Kurucu Meclis üye
leri davetlidir. İstanbul'a gönderdiğiniz heyet 
gibi, Temsilciler Meclisi üyelerinden mürekkep 
bir heyetin seçilerek buraya da gönderilmesini 
rica edeceğim. 

BAŞKAN —• Efendim, Necip Bilge arkadaşı
mızın huzurunuzda izah ettiği teklifi yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gönderilecek heyet kaç kişi olacak? 
(Onbeş kirşi olsun sesleri) Gidecek olan âza ar
kadaşları kur 'a ile tesbit ediyoruz. 

Emin Paksüt 
Zekâi O'Kan 
İsmet İnönü 

y* İsmet İnönü iki ay mezun olduğu için kuı 
dâhil etmiyoruz. 

Hamza, Eroğlu 
Sait Erdinç 
Dündar Soyer 
Derviş Sami Taşman 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Adil Sağıroğlu 
Feridun Üstün 
Daniş Yurdakul 
Esat Çağa 

BÎE ÜYE — (Kemziye Batırbaygil'i kur'aya 
dâhil olmadan heyete dâhil olmasını teklif edi
yoruz. 

BAŞKAN — Bemziye Batırbaygil'i kur'a dışı 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Abdülkadir Okyay 
Kenan Esengin 
Şevket Adalan 
Bu arkadaşların belli satte-törende hazır bu

lunmalarını rica ederim. 
Anayasa tasarısının maddeleri üzerindeki gö

rüşmelere devam, ediyomız. 

Anayasanın 93 neü maddesi Yüksek He
yetinizce komisyona iade edilmiş, komisyon 
da maddeyi yeniden tanzim ederek tabettirip 
tevdi etmişti. Bu kere komisyon bu tevzi 
ettiği madde metninde yeniden değişiklik yap
mış, 15 günü 21 güne çevirmiş ve son fıkrayı' 
kaldırarak yerine yeni bir fıkra vaz'etmiştir. 
Şimdi bu maddeyi bu tashih şekliyle okutuyo
rum. 

II. Bütçenin görüşülmesi ve kabulü; gider 
artırıcı ve 'gelir azaltıcı teklifler. 

MADDE 93. — Genel ve katma bütçe kanunu 
tasarıları ile millî bütçe tahminlerini gösteren 
rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce Ba
kanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. 

Bu tasarılar ve raporlar, ilk önce Millet Mec
lisinde görüşülür ve en geç iki ay içinde sonuca 
bağlanır. 

Millet Meclisinde kabul edilen tasarı metni. 
Cumhuriyet Senatosuna gönderilir. Cumhuriyet 
Senatosu, bu metni yirmi bir gün içinde sonuca 
bağlar; bu süre içinde sonuca bağlanmıyan metin 
kabul edilmiş sayılır. 
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Cumhuriyet Senatosunca reddedilen veya de

ğiştirilen metin Millet Mecisine gelir. Millet Mec
lisi, genel ve katma bütçe kanunu tasarılarını 
malî yılbaşından önce kesin olarak karara bağ
lar; 92 nci maddenin 4: neü ve 6 ııcı fıkraları 
hükümleri saklıdır. 

Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üye
leri kendi Meclislerinin genel kurullarında, Ba
şkanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hak
kındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üze
rindeki görüşmeler sırasında açıklarlar. Bölüm
ler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde görüş
me yapılmaksızın okunur ve oya konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının ve diğer malî tasarı ve 
tekliflerin genel kurullarda görüşülmesi sırasın
da gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı tek
lifler yapamazlar. 

BAŞKAN' — Ferid Melen. 
FERİ I) MELEN — Muhterem arkadaşlar, 

komisyon eski noktai nazarında ısrar ediyor, 
fakat ben noktai nazarımda ısrar etmiyeeeğim, 
yalnız iki nokta hakkında ricada bulunacağım: 

Birincisi; (Genel Kurulda müzakeresi sırasın-* 
da bölümler müzakeresiz oya konur) deniyor. 
Bir tadil teklifi varsa bu nasıl olacaktır.' Çünkü 
bunun müzakere edilmesi zaruridir. 

ikincisi de tasarılar hakkındadır. Milletvekili 
gelirin azaltılması hakkında teklifte bulunursa 
bu nasıl olacaktır? Bir vergi kanunu gelecek, 
kanun üzerinde müzakereler cereyan edecek. 
Her hangi bir maddenin tayyı veya indirilmesi 
teklif cdilnıiyeeek midir? Bütçe için vârid olan 
bir şeyin kanunlar için de kabul edilmesine imkân 
yoktur. Aksi takdirde kanunlar için teklif yap
mamak mecburiyeti hâsıl olur ki, bunun içinden 
çıkılamaz. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN 80YSAL — Muhterem arkadaşlar, 

dün de arz ettiğim .gibi, bu son yazdırdıkları 
metin hakikaten milletvekillerinin yetkilerini 
tahdideden bir metindir. Milletvekilleri Genel 
Kurul konuşmalarında gider artırmayı ve eksilt, 
meyi tazammun eden teklifler yapamıyacaklar. 
Zaten bütün milletvekillerinin Bütçe Komisyo
nu müzakerelerine iştirak etmeleri mümkün de
ğildir. ıBütçe müzakerelerine iştirak eden bir 
milletvekilinin bir madde üzerinde gelirin azal
tılmasını veya eksiltilmesin! gerektiren bir hu-

1961 O : 2 
susu, bütçeyi tetkik ettikten sonra, pekâlâ Genel 
Kurul toplantısında söylemesi lâzımdır. Böyle 
bir kayıt milletvekillerinin Meclisteki murakabe 
yetkilerini tahdidetmek demektir. 

Şimdi üniversite muhtar diyoruz, filân mües
sese muhtar diyoruz, yalnız muhtar olmıyan mil
letvekilleri kalıyor. Komisyon lütfetsin, bunda 
ısrar etmesin. Elbette milletvekilleri de bütçe
nin bir faslını fazla bulabilirler. Bunun için bir 
indirme teklifi getirebilirler. Veya bir milletve
kili bir iş için 'Bütçe Komisyonunun düşüneme
diği, Heyeti Vekilenin aklına gelmiyen bir mese
leyi mevzuubahsederek onun icabettirdiği masra
fın bütçeye konmasını teklif edebilir. Bunun ne 
mahzuru vardır? Şu akla gelebilir, bazan muha
lefet. partileri akla hayale gelmedik efkârı uımı-
miyede tesirler yaratacak tekliflerde bulunabi
lir, iktidarı müşkül vaziyete düşürebilir, denir. 
Filhakika iktidar için müşkül olmaktadır ama, 
ilerde kendileri iktidara geldiği zaman kendisini 
bağlıyacak teklifleri yapmaktan, aklı başında 
olan muhalefet, çekinir. Fakat bu Meclis ve Hü
kümetin ilham alacağı bir teklif olabilir. Faslın 
artırılması isteği bile Hükümeti düşünceye sevk 
edebilir. Böyle bir madde tedvini katiyen doğru 
değildir. Ben parlâmento haya t unda böyle bir 
şey görmedim. Katiyen doğru olmaz!. Milletve
killerinin bütçe üzerindeki murakabesini olduğu 
gibi kapatmak demektir ki, Bütçe Encümenin 
den gelen raporların incelenerek çıkması nasıl 
olacaktır? Lütfen komisyon bu maddeyi geri -al
sın. Gelecek meclislerin murakabesini azaltıcı en 
ufak bir meseleyi dahi kabul etmemiz doğru de 
ğildir. Hürmetlerimle. : 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
Emin Soysal arkadaşımın beyanlarına arzı ce
vap edeyim: 

Meclis murakabesini yok eden bir hüküm ka
tiyen varit değildir. Masrafları azaltıcı ve pelit
leri çoğaltıcı tekliflerin yapılması her zaman 
mümkündür. 

Ferid Melen arkadaşımızın tekliflerine gelin
ce; bölümler üzerine usulüne uygun tadil teklif
lerinin oya konması lâzımgelir. Maddenin kendi
lerinin anlamak istediği şekilde anlaşılması lâ
zımdır. Burada kasdedilen mâna, bölümler üze
rinde bir münakaşaya girmeden bölümlerin oy-
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lanmasıdır. Pek tabiî olarak da maddeler üze
rinde tadil teklifinde bulunulabilir. iŞayet bu 
ibare vazıh değilse ibu maddeyi biraz daha vu
zuha kavuşturmak i cin birkaç kelimenin ilâvesi
ne komisyonca muvafakat edebiliriz. Yalnız bu
nun böyle anlaşılması lâzımdır. Her bölüm Yük
sek Heyetinizde ayrı ayrı oya konulacak ve her 
bölüme ait tadil teklifleri de vermek mümkün 
olabilecektir. Eğer bu tavzih Yüksek Heyetinizce 
kâfi görülmüyorsa, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
birkaç kelime ilâve etmek mümkündür. Malî ta
sarı hususundaki teklife iltihak ediyoruz. Belki 
milletvekillerinin kanuni haklarını tahdidetmesi 
ve bu husustaki endişelerin bertaraf edilmesi ba
kımından bu fıkranın şu şekilde olması komis
yonca uygun görülmüştür. (Milletvekilleri bütçe 
kanunu tasarısının Genel Kurul görüşmeleri es
nasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı 
teklifler yapamazlar.) Bu cümle, endişeleri ber
taraf edecektir. Bu suretle maddeden (malî ta
sarı, ve teklifler) çıkmış oluyor. İlerde çıkması 
muhtemel hattâ muhakkak ihtilâf ve anlayışları 
bu suretle önlemiş oluruz. 

Ferid Melen Beyefendi arkadaşımızın teklif
lerine iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Kabul ettiğiniz husus hakkın
da bir metin verecek misiniz? 

SÖZCÜ TURAN GÜNEŞ — Vereceğiz, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, Alp Kuran. 
ALP KURAN — Pek muhterem arkadaşla

rım, sabahki oturumda kabul buyurmuş olduğu
nuz Meclis tahkikatı ile ilgili 89 neu madde do-
layısiyle, zannediyorum ki, komisyonun bütçe 
konusunda ilk hazırladığı madde metninin ka
bulü daha uygun olarak ve bütçenin hazırlanma
sında daha mantıki bir netice ekle edilecektir. 
Gerçekten, sabahki oturumda, Meclis Soruş
turmasının her iki Meclis üyelerinden mürek
kep bir karma komisyonca yürütülmesi ve bir
leşik toplantıda meselenin karara bağlanması, 
gerek sayın Anayasa Komisyonu, gerekse He
yeti Celilenizce kabul edilmişti. (Bu durum kar
şısında 93 neti maddedeki sistemi mantıki bir 
sistem olarak kabul etmeye imkân yoktur. Bu 
maddenin ilk şeklinde B'iitçe Encümeninin 30 
Millet Meclisi üyesinden 10 da Cumhuriyet Se
natosu üyesinden terekkübctmesi derpiş edil
mişti, Bilâhara, 93 ncü maddede, bütçe konu-
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sunda, Cumhuriyet Senatosunun bütün yetki
lerini elinden alacak şekilde metinde değişik
lik yapılmıştır. Bu yeni metne göre, Hüküme
tin hazırlayacağı bütçe tasarısı ilk önce Millet 
Meclisine verilecektir Ve bütçe tasarısı Millet 
Meclisi bünyesinde teşekkül edecek Bütçe Ko
misyonunda 'görüşülecektir. Binaenaleyh Cum
huriyet Senatosu üyeleri hiçbir surette Bütçe 
Komisyonuna katılma imkânını bulamıyaeak-
lardır* Bu suretle Cumhuriyet Senatosunun 
esasen pek cüzi olan yetkileri büsbütün elle
rinden alınmış olacaktır. Bu bakımdan 93 ncü 
maddenin ilk şeklinde 'olduğu gibi bir karma 
komisyonda bütçenin görüşülüp, birleşik top
lantıda karara bağlanmasının, 89 neu madde 
muvacehesinde, sistem itibariyle daha uygun 
olacağı kanaatindeyim. Diğer taraftan bütün 
Devlet idaresi ile ilgili hususlar Bütçe Komis
yonunda görüşülür, tenkit ve temenniler bura
da nazarı itibara alınır. Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri, yeni metinle, Bütçe Komisyonuna ka
tılma imkânından mahrum edildiklerine göre, 
neticede Cumhuriyet Senatosu üyeleri bütçe 
•üzerinde tenkit ve temennilerini müessir bir şe
kilde izhar etmek imkânını bulamıyaeaklardır. 

4 ncü fıkraya gelince : Genel kurullarda, 
yalnız her bakanlık bütçesinin tümü üzerinde 
konuşmak mümkün, olacağından ve fasıllar, 
maddeler üzerinde konuşmak olmadığına göre; 
yine Cumhuriyet Senatosu üyeleri bu bütçele
rin tanzim tarzları hakkında bile konuşamıya-
caklardır. Bu haktan da mahrumdurlar bu 
üyeler. Bu bakımdan, hiç değilse; bir karma 
komisyon kurulsun, bütçe birleşik toplantıda 
görüşülsün. 

Sanıyorum ki, daha evvel kabul edilen 89 
neu maddenin mantıki sonucunu bizi buna 
götürmek gerekir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bedî Feyzioğiu. 
BEDÎ FEYZJOĞLU — 93 ncü madde

nin müzakere seyrinde iki fikir ortaya atıl
dı. Milletvekillerinin ve parlâmentonun hak
larına bir tahdit konuluyor. Sayın Emin ıSıoy-
sal arkadaşımız bir taraftan bu fikri ileri sü
rerken öbür taraftan dün yaptığı konuşmada, 
«biz bütçeleri kabul ettikten sonra bunların 
tatbikinin ne veçfhe aldığını, nasıl bir neticeye 
bağlandığını katiyen araştırmıyoruz. Asıl. lü-
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zumlu olan bütçenin kabulü değil, onun tatbik | 
edilip edilmediğinin murakabesidir»1 dediler. 
Şin\di bu iki fikir aslında dünya memleketle
rinde bütçe konusunda tatbik edilen iki siste
mi temsil ve ifade etmektedir. 

Birinci sistem, Fransız ve Ivontinaııtal Av
rupa sistemidir. Bizim daiha çok temayül ettiği
miz bu sistem olmuştur. Buna göre, parlâmen
to, bütçenin hazırlanmasına iştirak eder. Bu 
şekilde, bütçenin hazırlanmasına iştirak ettiği 
için milletvekilleri artık kendilerini psikolojik 
bakımdan da tatmin edilmiş, vazifelerini ifa 
etmiş addederler, ondı n sonra gelecek asıl mü- I 
him safha ile katiyen ilgilenmezler. Halbuki 
Emin Soysal'in işaret ettiği ikinci sistem anglo-
sakson sistemidir. Burada meclisler bütçe' mü
zakerelerine, bütçenin hazırlanması şekline, Hü
kümet faaliyetlerine katılmazlar. Bütçeyi bir 
program şeklinde Hükümetin hazırlamasına bı
rakırlar ve Hükümetin (hazırladığı bu bütçeyi 
topyeknn bir tasvibe veya redde mâruz bıra
kabilirler. Ardından, bütçe müzakerelerini Hü
kümet tasarısı şeklinde kabul ettikleri için asıl 
yapılması lâzımgelen hareket yani bütçenin 
murakabesi gayet kısa bir zamanda ikmal edi
lir. Hükümetin kendi çizdiği programa göre, 
istediği bütçeyi tasdik edip vermiş olduğu ci
hetle bu memleketlerde, parlâmento bütçe ile 
verilen müsaadelere ne nisbette, ne derecede 
riayet edilip edilmediğini gayet dikkatle in
celer. 

Bu itibarla, bütçelerin, bizde, yeni Anaya
samızla düzenlenen birçok yeni, güzel hüküm
leri arasına, bütçenin 'hazırlanmasında da bir 
esas getirirsek, bu söylediğimiz malî bakımdan 
da bir reformu gerçekleştirmiş oluruz. 

Komisyonun bütçenin müzakere ve tasdiki
ne mütaallik olarak getirdiği madde bu bakım
dan gayet yerindedir. Son defa bir ufak deği
şiklik yapılmıştır. Bu, Sayın Melen'in de arzu
suna uymaktadır, fazla ehemimiyeti haiz değil
dir. Aslında bu hüküm eskiden içtüzükte mcv-
cudolan ve dün Melen'in İçtüzüğe atfedilmeği
ni arzu ettiği bir tahdit hükmüdür ve masraf 
kanunlarında bir artırmayı, gelir kanunlarında 
bir azaltmayı mucibolmıyacak tekliflere taallûk 
etmektedir. Bunun dışında geliri artırıcı tek
lifi pekâlâ yapabilir. Masrafları azaltıcı teklif
leri de yapabilir. Mamafih bunun çıkarılması I 
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bütçe sistemi için fazla önemli ve doğrudan 
doğruya ilgili bir husus olmadığı için bendeniz 
Komisyonun tadiline katılmaktayım. 

Arkadaşlar, ana fikri bu şekilde; 127 nci ve 
93 neü maddelerdeki sisteme göre koyarsak, Sa
yın Şoysal'ı ve bütün arkadaşlarımızı tam an
lamda tatmin edecek, malî bir formülü kesin 
olarak sonuçlandıracak bir şekle vasıl oluruz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fethi Çelibbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş
lar, komisyonlar daha teknik bir heyettir. Ora
da daha derinliğine müzakereler yapılabilir. Bu 
itibarla üyelerin bu teknik heyetlere katılarak 
teşriî organın mesaisine orada devam etmek 
imikânı sağlanmıştır. Yalnız genel kurullarda 
artık mevzuubahsolmıyacaktır. Diğer taraftan 
komisyonun Sayın Ferid Melen'in teklifine uya
rak tadilât yapması doğru olmuştur. Aksi tak
dirde münakaşamız yine devam edecekti Bu, 
Meclisin hikmeti vücudunu teşkil eden bir mü
esseseydi. 

Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum: Umu
miyetle bütçe kanun lâyihaları Hükümetin büt
çe müzakeresi esnasında çıkartmayı tasarladığı 
varidat kanunlarına göre hesaplanarak tanzim 
olunmaktadır. Yani mer'i kanunlara göre değil, 
muayyen gelir kaynaklarını ihdas etmek veya 
muayyen gelirleri artırmak derpiş edilmekte, 
bütçe buna göre hazırlanıp genel kurula veril
mektedir. Bu suretle, bütçe rakamları üzerinde 
müzakereler cereyan ettikten bir buçuk iki ayı 
mütaakıp bu vergi tasarıları konuşulup kabul 
olunduktan sonra bütçe ikmal edilmektedir. 
Şimdi böyle bdr durumda, acaba her hangi ka
nun için de, «efendim, bütçe ile ilgilidir. Azalt
ma teklif olunamaz.» denecek midir? Şimdi, 
Komisyon açıkça söylemelidir ki, ne vergi ar
tırılması ne yeni vergi ihdas edilmesi hallerinde 
bunlar söylenmiyecektir. Çünkü meclisleri mec
lis yapan bu vergi külfetleri karşısında icraya 
karşı vatandaşın hukukunu siyanet keyfiyetidir. 
Bütçe rakamları bağlandı, artık vergi kanunla
rının 'Umumi Heyette müzakeresi sırasında in
dirme yapılamaz veya reddi için müzakere açı
lamaz dendiği takdirde sağ taraftan verilen yet
ki sol taraftan geri alınmış olacaktır. Bu bakım
dan ben sözcünün bu maddenin tatbikatta ne 
şekilde işliyeceğini açıklamasını rica edeceğim. 
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Denmesin ki, Komisyon Sözcüsü cevap vermi-
yeeektir. Hayır Komisyon sözcüleri Heyeti ITmu-
miyede, üyelerin sordukları suallere cevap ver
meye1 mecburdurlar. Fevkalâde mühim bir ko
nudur, bu. 

Komisyon Sözcüsünün bu hususu anıklama
sını rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Söz Komisyonun efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

M.ubterem arkadaşlar, Komisyonunuz maddeye 
vuzuh vermek için çalışıyor. Bunu peşinen arz 
etmek isteriz. 

Yalnız, burada arkadaşımız, bir ilmî noktai 
nazara taallûk eden özel bir sorunun cevabını, 
bir fikri belirtmek şeklinde isliyorlar ki bu, 
Komisyonun yetkisini geçtiği için cevapsız kal
maktadır, özür dilerim. 

Fethi Oelikbaş'a cevap vereyim : 
Bütçe kanunları vergi vaz'eden kanunlar ol

madıkları, sadece vergilerin cibayetine taallûk 
eden bir hükmü ihtiva ettikleri için, «biz bura
ya. bundan böyle gelecek olan falan vergi ka
nununu derpiş ederek İm tahsisatı koymuştuk, 
sizde kabul ettiğinize göre bu verginin kaldırıl
ması yolunda-vej^a vergi konulması hakkında 
gelen teklifler üzerinde görüşme yapamazsınız» 
denmesi mevzuuibahis değildir. Binaenaleyh büt
çe Kanununda eibayete müsaade verilmiş olsa 
dahi her Vergi Kanunu asgari mahiyette de 
Bütçe Kanununa ankorpore sayılamıyacağı 
için; bu kanunlar üzerinde milletvekillerinin 
tadil ve önerge hakları baki kalmaktadır. İlgili 
husus bu madde şümulüne giremez.; 

Bunu arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
EMİN SOYSAL — Efendim, şunu arz et-

nıdk istiyorum ki, faraza bütçede bir okul in
şaatı için 1.00 bin lira konmuştur, bu tutarın, 
bu inşaat için yeter olmadığını gören bir mil
letvekili, bir keşifle, «Bu iş için 150 veya 125 
•bin lira gerekir, bu okul »ancak şu kadar paraya 
yapılır.» diyemez mi? 

Bu hususta ne düşünüyorlar? 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TUK AN GÜNEŞ — 

Bunu 125 yapın diyemez. Hükümete teklif eder, 
Hükümet kabul etmezse ademi itimat reyi ve
rir. 

ALP KURAN — Müşterek toplantı hakkın
daki noktai nazarınız nedir? I 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Bu mesele ilmî bir noktai nazardır, maddenin 
tavzihine mütaallik değildir. Mazur görsünler. 

EMİNr SOYSAL — Sözcünün verdiği cevap, 
cevap olmaktan çok uzaktır. Hükümet bütçeye 
bir mektep insansı için 100 bin lira koymuş ola
bilir, ama mahallen o ihtiyacı görüp tetkik eden 
milletvekili 125 bin liranın resmen tesbit edil
diğini daima bilir. Gelir, Hükümetçe, bütçeye bu
nun yanlış konmuş olduğunu söyler. Bu şekilde, 
milletvekili bir binanın mühendisler tarafından 
150 bin veya 125 bin liraya çıkabileceğini tesbit 
ettirmiş olarak; konmuş olan ilgili ödeneğin yet-
miyeceğini söyler ve bu tutarın hiç olmazsa 125 
bin liraya çıkarılmasını teklif ederim derse; bu
nun, bütçeyi uzatmasına veya şu, bu anlamda, 
komisyonun telâkki ettiği anlamda bir yöne sü
rüklenmesine imkân var mı arkadaşlar'? Millet
vekilini, bu hususta talıdidetmek, takyidetmek 
nekadar büyük hata olur. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir arkadaşımız süz 
isliyor, buyurunuz efendim. 

ALİ* KURAN — Bendeniz komisyondan, 
fazla ilmî bir hususun tavzihini rica etmiş de
ğilim. Ben şunu soruyorum : Sabahleyin komis
yon başkanvekili bir örnek verdiler. Ben de bu
nu başka şekilde gene kendilerine tevcih ettim 
ve dedim, ki, 450 kişilik Millet Meclisinde 230 
üye bütçenin lehinde rey verse, 220 üye de 
aleyhte rey verse buna mukabil 180 kişilik Cum-
buriyet Senatosunda 120 kişi aleyhte oy verip 
()() kişi kaimi etse, lehte ve aleyhte oyları topla
dığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesi içinde 290 kabule karşı aslında bütçe '140 
oyla reddedilmiş olması gerekirken , azınlığın 
arzusu millet bütçesinin tanziminde hâkim ol
maktadır. Bu suretle millî iradenin tam tecelli
si tahaddüs etmemektedir. Böyle bir durum na
şı 1 olabilmektedir ?. 

Filhakika her iki Meclis de esas itibariyle 
seçimle iş başına geldiğine göre bu suretle, millî 
iradenin tahrif edilmesine, dolayısiyle ve
sile verilmiş olmaz mı? Bu bakımdan, bendeniz 
diyorum, ki, millî iradenin tam tecelli edebilme
si için bütçenin birleşik toplantıda, görüşülmesi 
daha yerinde olur. Bunun dışında, bütün malî 
işlerin, bütün Devlet idaresinin, en ufak tefer
ruatına kadar Bütçe Komisyonunda görüşüldü-

| ğü ve halledildiği malûmdur. Maddenin yeni 
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tedvin tarzına göre Bütçe Komisyonunda Cum
huriyet Senatosundan hiçbir üye bulunamıyaca-
ğı için senato üyeleri bütçenin tanziminde fikir
lerini beyan etmek, tenkid ve dileklerini izhar et
mek imkânından bu-şekilde mahrum bulunacak
lardır. Senato üyelerinin önüne, bütçe Millet 
Meclisinde görüşülüp karara bağlandıktan son
ra, sadece birtakım rakamlar gelecektir. 

Komisyonda müzakereler ne şekilde cere
yan etmiştir. Bütçe Komisyonunda bulunamıya-
caldarı için bunu bilemiyeceklerdir. Bu sebeple 
Cumhuriyet"Senatosunun hic olmazsa, bütçenin 
tanziminde asgari söz sahibi olması için bende
niz maddenin ilk şekliyle kabulünü ve Bütçe 
Komisyonunun 30 milletvekili ile on senatörden 
teşekkül etmesini ve bütçenin birleşik toplantıda 
görüşülmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TUKAN GÜNEŞ — 

Muhterem arkadaşlar; esas itibariyle, bütçe fa
sıllarına, intikal etmiş olan ödenekler karşısında 
bir teklifle, bu fasla 25 bin lira daha ekleyin de
mek pek yerinde görülemez. Bu itibarla; bir tek
lif yapacak olan milletvekili arkadaşımız, komis
yona gidebilir ve usulüne uygun olarak yapmış 
olduğu teklifi orada kabul edilebilir. Masrafla
rı yükseltici tekliflerde bulunması bu madde ile 
bertaraf edilmektedir. Yoksa, diğer hususlarda 
yetkiler kemakân baki kalmaktadır. 

Bir de Alp Kuran arkadaşımıza, Senatonun 
da biı- Bütçe Komisyonu bulunduğunu arz ede
rini efendim. 

ALP KUlîAN — Cumhuriyet Senatosu üye
leri fasıl ve maddeler üzerinde tekliflerde bu
lunabilecekler mi f. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
Maddede Büyük Millet Meclisi üyeleri tâbiri 
geçmektedir. 

ADNAN BAŞEK — (Bütçe Kanunu süresi 
içinde kesin olarak kabul edilir.) diyor. Meclis
lerde süresi içinde kabul edilmemesi halinde ne 
olacak. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Zamanında bitirileceği tahmin edilir. Meclisle
rin mâni yetkileri olduğu için gereken tedbirle
ri alacaklardır şeklinde düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş olan yeni 
metnini okuyoruz. 
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11. Bütçenin görüşülmesi ve kabulü; gider 

artırıcı ve gelir azaltıcı teklifler 
MADDE 93. — Genel ve katma bütçe kanu

nu tasarıları ile millî bütçe tahminlerini göste
ren rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce 
Bakanlar Kurulu tarafından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. 

Bu tasarılar ve raporlar, ilk önce Millet .Mec
lisinde görüşülür ve en geç. iki ay içinde sonu
ca bağlanır. 

Millet Meclisinde kabul edilen tasarı metni 
Cumhuriyet Senatosuna gönderilir. Cumhuriyet 

i Senatosu, bu metni yirmi bir gün içinde soıııı-
! ca bağlar; bu süre içinde sonuca bağlanmıyan 
i metin kabul edilmiş sayılır. 
| Cumhuriyet Senatosunca reddedilen veya 
I değiştirilen metin Millet Meclisine gelir. Millet 
i .Meclisi, genel ve katma bütçe kanunu tasarıla

rını malî yılbaşından önce kesin olarak karara 
; bağlar; 92 nci maddenin 4 ncü ve ti ncı fıkrala-
! n hükümleri saklıdır. 

Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üye-
! leri kendi Meclislerinin genel kurullarında, Ba-
i kanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hak

kındaki düşüncelerini, her bütçenin tümü üze
rindeki görüşmeler sırasında açıklarlar. Bölüm
ler ve değişiklik önergeleri, üzerlerinde görüş
me yapılmaksızın okunur ve oya konulur. 

! Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Büt
çe kanunu tasarılarının genel kurullarda görü
şülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelir
leri azaltıcı teklifler yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen.'. 
Yok. 

Madde hakkında verilmiş önergeleri okuyo
ruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
91) ncü maddede, Anayasa Komisyonunun 

ve Heyeti Celilenin 89 ucu maddede kabul etti
ği sistemin mantıki sonucu olarak, Bütçe Ko
misyonunun, ilk metinde olduğu gibi, 10 Cum
huriyet Senatosu ve 30 Millet Meclisi üyesin
den terekkübetmesini ve bu Karma Komisyonun 
hazırladığı metnin birleşik toplantıda görüşülüp 
kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

Alp Kuran 

T. Meclisi Başkanlığına 
93 ncü maddenin son fıkrasında bulunan 

milletvekillerinin «gelirleri azaltıcı ve artırıcı 
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teklifler yapamazlar» hükmünün çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Emin Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
93 neü maddenin son bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Ferid Melen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin gi
derleri artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı tek
lifleri İçtüzük ile kayıtlanabilir. 

BAŞKAN — Maddeden bir fıkra çıkarıl
ması hakkındaki önergeyi , tekrar okuyoruz. 

(Emin Soysal'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Alp Kuran'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner

i s i n i n dikkate alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Ferid Melen'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN -—• Bu ibare komisyonun teklifin

de zaten kaldırılmistir. Bu itibarla oya koy
muyoruz. Maddeyi bu değişmiş şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi 38 nci maddeyi okuyacağız. 
DÜNDAR SOYER — 38 nei maddenin ilk 

müzakeresi sırasında maddenin metninde bulu
nan istimlâkin taksit olmaması , bedelin peşin 
ödenmesi hakkında bir önerge verildi. Bu öner
ge, Genel Kurulun çoğunluk oyu ile kabul 
edilmişti ve redaksiyon maksadiyle komisyona 
iade edilmişi. 

Şimdi sayın komisyon, bu maddenin tadili 
teklifi karşısında, sayın temsilcilerin oylarını 
bölmek maksadiyle, bir taktik kullanarak, 
maddeyi ikiye bölmek suretiyle huzurunuza 
getirmiş bulunuyor. 

BAŞKAN —• Efendim, henüz madde okun
mamıştır. 

DÜNDAR SOYER (Devamla) — Bu hu
susta bir önergem var efendim. 

BAŞKAN —. Müsaade buyurunuz; madde 
okunsun, lütfen, sonra efendim 

e) Kamulaştırma 
MADDE 38. — Devlet ve kamu tüzel kişi

leri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, ger
çek karşılıklarını peşin ödemek suretiyle, özel 

•mülkiyette bulunan taşınmaz malların, kanun
da gösterilen esas ve usullere göre, tamamını 
veya bir kısmını kamulaştırmaya veya bun
lar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
128 nei maddede sözü edilen Kalkınma Plânı 
Kanununda açıkça gösterilmek şartiyle temel 
yatırımların iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi amaçlariylo kamulaştırılan toprak bedel
lerinin ödeme şekli kanunla gösterilir. Kanu
nun taksitle ödemeyi gözettiği hallerde, ödeme 
süresi beş yılı aşamaz. Bu takdirde bedelin 
kanunla gösterilen bir kısmı peşin olarak öde
nir, taksitler de kanunla faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetli öl
çüler içersinde geçinebilmesi için zaruri olan 
ve kanunla gösterilen kısmının bedeli her halde 
peşin ödenir. 

BAŞKAN —. Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY —• Muhterem arkadaşlarım, uzun süren 
müzakerelerden sonra, Anayasanın 1 nei. müza
keresi bitmek üzeredir. Bu maddeye gelinceye 
kadar birçok maddenin görüşülmesinde fikir 
mücadeleri oldu; fakat sonunda çeşitli görüş
leri tatmin eden bir hal suretine varıldı. Şimdi 
sadece iki madde kaldı. Eğer hislerden uzak 
kalarak, birbirimizi anlamaya çalışırsak, yani 
münakaşa oknusu olan şu hükümleri savunan
ların ne istediği ve ona karşı taksitsiz kamu
laştırma tezini ileri sürenlerin ne istediği, di
ğer tarafça gereği gibi anlaşılırsa; kanaatimce 
bu fikir mücadelesi de, bizi memleketin men
faatine uygun ve suitefehhümlerden uzak bir 
hal suretine ulaştırır. Onun için, sizlerden is
tirhamım, «bu madde neyi istiyor, neyi iste
miyor;" tehlikeli bir husus var mı, yok mu», 
bütün bunları objektif olarak tesbit etmemize, 
ortaya koymımıza müsaade etmenizdir. Anlaş
maya varabilmemiz için, birbirimizi iyi anlama
mın şarttır. 

İler halde, sabahki konuşmalarda sayın ar
kadaşımız bulunmadılar. Aynı mesele yine 
konuşuldu. Biz o zaman, içtüzüğün maddesini 
göstererek eledik ki, «Komisyon bir defaya mün
hasır olmak üzere ısrar etme hakkına sahiptir.» 

418 
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Ama hüküm ikinci defa huzurunuza geldiğinde, 
neye karar verirseniz o kabul edilmiş olur. Za
ten komisyona bir madde havale edildiyse, bu 
komisyonun o konuda tekrar söz hakkına sahib-
olacağmı gösterir. Komisyonun sadece bir Tah
rir Heyeti olduğunu el'betteki iddia edemezsiniz. 
işte biz, bu sebepledir ki, muhteva bakımından 
ısrar hakkımızı kullanıyoruz. 

Bu arada, şunu da arz etmek isterim ki, mad
deyi huzurunuza daha iyi anlaşılır, daha vazıh 
ve birçok arkadaşımızın endişesini bertaraf ede
cek şekildeki bir metinle getirmiş bulunduğu
muza inanıyoruz. 

Şimdi, yeni hükümlerin mahiyeti nedir! 

FEYYAZ KOKSAL — Ve gerekçe mahiye
tinde. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY (Devamla) — Evet efendim, gerekçe ma
hiyetinde. 

Muhterem arkadaşlar^ teknik mülâhazalarla 
yani şekil bakımından, «kamulaştırma» ya iliş
kin hüküm ile «devletleştirme» ye ilişkin hüküm, 
birbirinden ayrılmış, müstakil maddeler haline 
getirilmiştir. Bunun sebebi, asla ve asla küçük 
hesaplar, müzakerede netice elde etme bakımın
dan kendisine başvurulan taktik manevralar de
ğildir. Burada herkesin tarihî mesuliyeti var. 
Ve ben temenni ederim ki, ister bizim teklif etti
ğimiz metin kabul edilsin, ister edilmesin, bu ka
dar önemli bir konuda acık oylamaya başvurulur 
ve vurulmalıdır. Bu sebeple de, 15 arkadaşın 
böyle bir talepte bulunması pek yerinde olacak
tır. Biz, meseleleri kim vurduya getirip, «iste
diğimiz hükümleri, üzerlerini açmadan kabul et
tirme» yoluna gitse idik, huzurunuza eski Ana
yasanın 74.ncü maddesini getirirdik. Orada me
selenin hal sureti kanuna bırakılmıştır. Biz de 
taksitten falan bahsetmeksizin, eski 74 ncü mad
deyi teklif eder ve böylece ilerde bu maddeye 
dayanılarak taksitle istimlâki düzenliyen kanun
ların çıkarılmasını mümkün kılma yolunu tutar
dık. Nasıl ki, eski 74 ncü maddeye istinaden, 
kamulaştırmayı 20 yıl takside bağlıyan kanun 
çıkarılabilmiştir. Halbuki biz, burada her şeyin 
açıkça bilinmesini, oy verdiğiniz maddenin mâna 
ve şümulünün önce bütün çıplaklığı ile görülme
sini istemekteyiz. Ve bütün mâınızatımız da, bu 
istikamette olmuştur. 

O halde iki hükmü bölerek müstakil madde-
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ler yapmamızın, pratik faydadan başka bir se
bebi, hele gizli tutulmak istenilen bir sebebi asla 
olamaz. 

Şimdi geçiyorum, kamulaştırma ile ilgili 38 
ııci madde hükmünün muhtevasını, yanlış anla
yışlardan uzak olarak belirtmeye : önce bir ger
çeği tesbit ve teslim edelim ki, madde, kamulaş
tırma bedelinin 10 yılda taksitle tahsil, ödenece
ğine dair hiçbir hükmü ihtiva etmemektedir. 
Keza «Bedelin şu kadarı peşin, hattâ hepsi pe
şin verilmiyeçek» diye her hangi bir hüküm de, 
bu maddede ve Anayasamızda yer almamakta
dır. 

Eğer birbirimizi anlamak ve hükmün fayda
larını ve mahzurlarını objektif olarak tesbit et
mek istiyorsak, her şeyden önce hükmün mâna 
ve muhtevasının bu mahiyette olduğu hususun
da mutabakata varmamız şarttır. 

Görüşme konusu olan şu maddenin, bugün 
doğrudan doğruya tatbik edilecek hiçbir hük
mü yoktur. Bu madde, sadece bir çerçeve vazet
mektedir. Çerçevenin içi boştur. Onun nasıl dol
durulacağı, kanun koyucuya düşmektedir. Ka
nun koyucu, ilerde ihtiyaçlara göre bu çerçeve
nin içini bütün teferruatı ile dolduracaktır. 
Eğer Türk parasının kıymeti sabit olsa idi, bu
gün bu boş çerçeveyi kısmen doldurarak, meselâ 
«şu kadar kıymetten daha yukarı olan gayrin ten-
kullerin kamulaştırma bedelleri, taksite bağlana
bilir»; «şu kadarı muhakkak peşin ödenir» ve 
saire gibi kesin hükümleri, belki bizzat Anaya
sada sevk edebilirdik. Fakat bir taraftan deği
şen para durumu, diğer taraftan özel şartlar, 
aile durumları, toprağın özellikleri, bütün bun
lar, bir Anayasada göz önünde tutulamaz. Onun 
için teferruatın düzenlenmesi kanuna bırakılı
yor. Nasıl ki, Atatürk zamanında kabul edilen 
değiştirilmiş 74 ncü madde, hiçbir kayıt koyma
dan, bu düzenlemeyi tamamen ıkaımna bırak
mıştır. Meselâ taksitler bakımından en çok 10 
sene ile kayıtlama yoluna dahi gitmemiş; bunu 
kanuna bırakmıştır. Bu sebeple de, kanun koyu
cu, taksitleri 20 seneye bağlıyabilmiştir. 

Halbuki biz şimdi, Anayasa ile taksit yılla
rını sınırlıyor; en fazla 10 yıl içinde bedelin ta
mamının ödenmesini şart koşuyoruz. 

Ferid Melen arkadaşımız, Cahit Zamangil ar
kadaşımız ve daha bâzı arkadaşlarımız, iktisadi 
yönden bizi aydınlattılar. Bu noktalarda çok 
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haklıdırlar. Esasen, bâzı konularda taksitle öde
me, Devletin de yararına değildir. Zaruret bu
lunmadığı halde taksit yoluna giderek beyhude 
.yere faiz ödemek, hiç de iktisadi sayılamaz. 

Kim, ısrar ediyor bu gibi hallerde dahi mu
hakkak taksitle tediye yapılsın, diye?. Hangi hü
küm icbar ediyor, taksite bağlamayı? 

«O halde niçin bu hükmü koyuyorsunuz?» 
diyorsujıuz. Cevap vereyim : Klâsik anlamda 
liberal iktisat sistemini bir doktrin olarak ka
bul eden arkadaşlardan farkımız şuradadır : 
Onlar, Anayasa Komisyonu gibi, demokrasi 
ile bağdaşabilen bütün iktisadi doktrin ve 
programlar karşısında tarafsız davranan bir 
Anayasa hükmü istemiyorlar. Diyorlar k i ; 
«Liberal doktrinin icabı, kamulaştırma bedeli
nin hiçbir suretle' taksite bağlanmaması, ka
mulaştırmanın bütün hallerde peşin tediye ile 
yapılmasıdır. îşte bu hal suretinin Anayasada 
yer almasını istiyoruz; eaiz ve muteber biricik 
yol olarak, Anayasa hükmü ile dondurulması
nı istiyoruz.» Biz de diyoruz ki ; «Anayasa, 
demokrasi ve hürriyet rejimi ile, Hukuk Dev
leti prensipleri ile bağdaşabilen bütün iktisat 
sistemleri ve iktisadi plân ve programlar kar
şısında tarafsız kalmalıdır.!» Anayasada, ne o 
liberal sistem, ne bu devletçi veya sosyalist 
sistem ilân edilmelidir. Hangi iktisat sistemi
nin ve programının uygulanacağı sorusunun 
hallini, gelecekte halkın vereceği reye bırak
malıyız. Programiyle bir parti gelir, «Ben 
toprak ıslahını şu kadar takside bağlıyacağım.» 
derse, «şu. şu hallerde .millîleştirme, devlet
leştirme yaparak, şu kadar milyondan yukarı 
bedelleri taksite bağlıyacağım.» derse ve se
çimleri kazanırsa, bu programı uygulamaya, 
hangi sınıra kadar mezundur, işte bunu tes-
bit ediyoruz. Yani, partilerin, iktidarların, 
içinde .kalmaya mecbur olduğu çerçevenin, 
önünü, sağını, solunu tesbit ediyoruz. Çerçeve
nin içi boştur. Yalnız oraya bir kayıt koyuyo
ruz, diyoruz- ki, «sen sağa sola giderken, ta
mamen istediğin gibi de hareket edemezsin.» 
Meselâ evvelki teklifimizde de olduğu gibi, 
«Kamulaştırılan topraklarda, toprağı doğrudan 
doğruya işleten vatandaşın hakkaniyet ölçü
leri içinde, geçinebilmesi için zaruri olan be
deli peşin vereceksin.» diyoruz. Hulâsa gele
cek iktidar, gelecek kanun koyucular. Anaya-
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şada mülkiyet hakkının teminatı olarak kon
muş kayıtlara . saygı göstermekle mükelleftir. 
Yoksa görüştüğümüz Anayasa hükmü icâbı, 
ilerde kabul edilecek kanunlar, belli haller
deki bütün kamulaştırmanın taksitle ödenmesi
ni ön görmek zorunda değildirler. Toprak sa
hibinin talebedeeeği bedel, meselâ elli bin, 
yüz bin liradan ibaretse, şüphesiz ki bu peşin 
ödenecektir. Fakat meselâ 10 milyonluk, 30 
milyonluk çiftliklerin alınması bahis konusu 
olunca, durum değişir. Bunları ödeme imkâ
nı bulunmıyabilir. Devletin malî durumuna ve 
toprağı iktisabedecek geniş halk tabakalarının 
ödeme kabiliyetine göre, böyle büyük bir is
timlâkte taksitle ödeme, pek lüzumlu ve hattâ 
zaruri olabilir. Meselâ birer milyonluk, üçer 
milyonluk taksitlerle kamulaştırma bedelini 
ödemek mümkündür. îşte bütün çırpınmamız 
da, ilerde özel durumlar, böyle taksitle tedi
yeyi zaruri kılarsa ve o zamanın seçmeni ve 
kanun koyucusu da bunu isterse; Anayasamı
zın, bu ihtiyaçların karşısına engel olarak çık
mamasını sağlamaktan ibarettir. 

Arkadaşlarımın endişelerine başka yoldan 
cevap vereyim : 

Biraz önce de belirttiğimiz üzere Anayasa
nın bu (hükmü, doğrudan doğruya uygulana
cak bir mulhtevaya salhip değildir. İleride çıka
cak kanunların, mülkiyet hakkını zedelemesi 
ve hele bu durumun devam etmesi ise, imkân
sız gibidir. Zira önce birinci Meclis, sonra ikin
ci Meclis, nihayet Anayasa Mahkemesi ve ba
sının uyarma ve tenkidi mevcuttur. Bundan 
başka bir teminat hükmü olarak 10 ncu ve 11 
nci maddeleri de unutmamak gerekir. 1.0 ncu 
maddemiz aynen şöyle diyor. «Fert huzuru, 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağ-
daşamıyacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi 
ve sosyal bütün engelleri kaldırır.»1 Şu halde 
bir kamulaştırmada, Emine hanınım tarlası 
elinden alınıp bedeli 'hiçbir işe yaramıyacak su
rette parça parça edilip, zavallı süründüriile-
miyecektır. Bu hüküm, geçimi bir tarladan 
olan •zavallı Emine hanımları, ondan da mah
ram etmek için konmuş bir 'hüküm değildir. 
Tam aksine, o gibi şaöıısları tarla ve gelir sahi
bi yapmayı hedef edinmiştir. Varlıksız kimse
leri, son varlıklarından da mahrum bırakan 
kanunlar veya tatbikat, Anayasanın hem 10 
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ncu maddesine ve hem de 11 nei maddesine ay
kırıdır. Evet, hem ferdî huzur, sosyal adalet 
ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyan en
gelleri teşkil ederler; ve hem de, ferde tanın
mış mülkiyet hakkının özünü, sosyal güven
liğin özünü zedelemiş sayılırlar. Bu mülâhaza
ları, bu esasları niçin göz önünde tutmuyorlar? 
Tasavvur ediniz ki, orta 'halli bir şahsın elin
den, işlettiği gayrimenkul alınmıştır. Eğer ken
disine verilen taksitler, aşağı - yukarı o gayri
menkulun kira bedeli kadar ise, bu şahıs ka
mulaştırma neticesinde elden çıkan servetini 
fiilen kaybedecektir. Zira taksitlerle gayri
menkulun yerine kaim olacak yeni bir servet 
elde edemiyecek, bir müddet sonra da taksitler 
«ona erince, kiradan da mahranı hale düşecek
tir. Neticede, orta halli bir _şaihsm, kamulaş
tırma yüzünden fiilen müsadereye mâruz kal
ması, varlıksız bir şaihıs, bir ecir haline düş
mesi baihis konusu olacaktır. 'Bu ise, mülkiyet 
hakkının özünün zedelenmesinden başka bir 
mânaya gelemez. 

Buna karşılık, yine taksitle öyle bir arazi 
kamulaştırılması baihis konusu olabilir ki, mülk 
sahibinin oradan aldığı taksitler, hiçbir za
man bir şalhsın mülkünün ve varlığının dolam
baçlı yollardan elden gitmesi sonucunu doğur-
mıyabilir; ve taksitle ödeme yoluna gitmekte 
lüzum ve /hattâ zaruret bulunabilir. Meselâ or
man içinde oturan köyleri başka yere yerleştir
mek için 100 milyonlar sarf etmek icabedeeek-
tir. Bunların iskânı için, Devletin ve köylüle
rin toprak sahibine ödenecek parayı derhal bul
masına imkân yoktur. Bu taktirde ödemenin 
taksite bağlanması, kaçınılmaz bir zaruret ola
rak kendisini gösterir. îşte bu özel durumları 
göiz önünde bulundurarak, memleket için ha-

r yati olan ihtiyaçlara cevap verecek tedbirleri 
• almayı, kanun koyucuya bırakıyoruz. Artık bu 

noktanın anlaşılmış olması lâzımdır. 

Bu memlekette bir toprak dâvası vardır. 
(rakamlarını verin sesleri) öoçkun Kırca arka
daşımız bu rakamları biraz önce verdi. Şimdi 
yapacağım bir nakille, bu görüşü pek yetkili 
bir ağızdan teyidetmek isterim: 1937 de 74 ncü 
maddedeki değişiklik teklif edilirken, toprak 
dâvasının bu memleket için arz ettiği olağan
üstü önem, bizzat Atatürk tarafından belirtil
miştir. Atatürk, son olarak verdiği Meclisi 

açış nutkunda, yani 1 Kasım 1937 deki nut
kunda, bilhassa toprak dâvası üzerinde dur
muş; ve böylecedir ki, 74 ncü maddede tadilât 
yapılmıştır. Çiftçiyi topraklandırma dâvasının 
memleketimiz için ifade ettiği büyük öneme 
dokunan bu konuşmada şöyle denilmektedir: 
(Tutanak Dergisinin 4 ncü sayfasından aynen 
naklediyorum) 

«Bir defa memlekette topraksız çiftçi bıra
kılmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) Bundan 
daha önemli olan ise, bir çiftçi ailesini geçin-
direbilen toprağın hiçbir sebep ve suretle, bö
lünemez bir mahiyet alması dır. (Alkışlar) Bü
yük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecek
leri arazi genişliği, arazinin bulunduğu mem
leket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak 
verim derecesine göre sınırlanmak lâzımdır.»1 

îşte Atatürk 'ün üzerinde titizlikle durduğu 
madde, yani «köylümüzü (hizmetkâr durumun
dan kurtarmak ve toprağa kavuşturmak için»1 

gerekçesiyle 'Meclise gelmiş iolan muaddel 74 
ncü madde de, istimlâk bedelleri ile ilgili ka
yıtların, binnetice taksitlerin tesbitini, tama
men kanuna bırakmıştır. (Taksitle demiyor 
sesleri) Evet demiyor. Fakat 1945 de taksitle 
kamulaştırmayı ön gören kanun bu hükme is
tinaden kabul edilmiştir. 'Bu taksitle ödenmeye 
ve Çiftçiyi topraklandırma Kanununa karşı, en 
büyük ahü figan Adnan Menderes'ten yüksel
miştir. 'O güne kadar Meclisteki konuşmaları
nın yekûnu bir sayfa tutmayan Menderes, Çift
çiyi topraklandırma 'Kanununa karşı çarşaf bo
yu konuşmalar yapmıştır. (Evet Menderes'in 
siyasi hayatta ilk mücadelesi Çiftçiyi toprak
landırma Kanununa karşıdır. (Alkışlar) Şimdi 
bununla, hiçbir zaman, «(görüştüğümüz hüküm
leri kabul etmek istemiyenler, onun gibi düşü
nüyor^ demek istemiyorum. Arkadaşlarımı 
onun gibi düşünmekten tenzih ederim. Ane>k 
sualleriniz ve müdahaleleriniz, beni bu mâru
zâtta bulunmaya sevk etti. 

Şimdi geliyorum medeni memleketlerdeki 
duruma. Bakalım batı âleminin anayasaları ve 
diğer hukuki vesikalar bu noktada ne demiş
ler? însan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
şu hükmü -görmekteyiz, Madde 17, No. 2 : «Hiç 
kimse keyfî olarak mal ve mülkünden mahrum 
edilemez.» 

421 



B<56 28. 
Eğer insan Hakları Evrensel Beyannamesi, 

kamulaştırmanın taksite bağlanmasının caiz ol-
mıyacağı, mülkiyet 'hakkını zedeleyeceği görü
şünü temsil etmiş olsa idi, mülkiyetin ancak pe
şin ödeme ile elden alınabileceği de kaydedi
lirdi. 

Diğer birçok memleketin anayasasında da 
durum aynıdır. Peşin tediye şartı yoktur. Bir
çok memleket derken, buna en medenisinden, 
en geri kalmışına kadar çeşitli çevrelerdeki 
memleketler dâhil bulunmaktadır, isveç'ten ve 
Norveç 'ten tutunuz da, 'Sırp - Hırvat - Sloven 
Krallığı Anayasasına kadar... Almanya'nın 
1919 Weimar Anayasasında da - madde 153 -
peşin kaydı yoktur; sadece muttuk tazminat ve
rilmesi esası kabul edilmiştir. 

Kamulaştırma bedelinin peşin ödenip öden-
miyeceği meselesi, içtimai fayda göz önünde bu
lundurulmak, adadet ve hukuk esasları zedelen
memek üzere, kanun koyucu tarafından düzen
lenmek gerekir. 

'Turan Güneş arkadaşımız, italyan Anayasa
sının tatbikatından misal verdi. Kamulaştırma 
bedelinin' sekiz senelik taksite bağlamanın, mül
kiyet hakkına aykırı olmıyacağmı belirten ilim 
ve devlet adamlarına işaret etti. italyan Anaya
sasının 42,. Alman Anayasasının 14 ve 15 nci 
maddelerine bakılırsa, kanun koyucuya lüzumlu 
hareket serbestliğinin bırakılmış olduğu tesbit 
edilir, istenilirse, maddeleri aynen okurum; şim
dilik zikretmekle yetiniyorum. Kamulaştırma 
şartlarının ve meselâ ödemelerin taksit durumu
nun düzenlenmesinin kanuna bırakılmasını, mül
kiyet esasını terk etme gibi görmek.ve göstermek 
istiyen arkadaşlara, bu ithamlarının, 1987 yılı
nın kanun koyucusuna ve bu yoldaki tadili bil
hassa savunmuş olan Atatürk'e de müteveccih 
olacağını hatırlatmak isterim. Halbuki bizzat 
Atatürk'ün savunduğu 1937 senesi 74 ncü mad
desinin gerekçesinde, mülkiyet hakkının tamamen 
masum olduğu bilhassa belirtilmektedir: «Yurt
taşların mülkiyet haklarını taımamiyle ma
sun (bulundurmak ve bütün 'kanunların bi-
hakkin korunmasını sağlamlaştırmak, Türki
ye Devletinin önemle taikibettiği bir esas olmak
la beraber, özel bir menfaatin korunması düşün
cesiyle halkımızın çokluğunu teşkil eden ve gen
likleri ulusun ilerlemesi bakımından en lüzumlu 
olan çiftçimizin geçmiş devirlerde olduğu gibi 
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(hizmetkâr durumda kalması, inkılâpçı Türkiye'
nin Anayasasına- uymıyacağmdan, (bu büyük men
faatin elde edilmesi...» (3 . 11 . 1937 tarihli Teş-
'kilâtı Esasiye Encümeni mazbatası, sayfa 4) İş
te Anayasa Komisyonu Başkanı Muhterem Şem
settin Günaltay ve komisyonun diğer üyeleri, ge
rekçede, ferdî mülkiyet esasının muhafaza edildi
ğini böylece bilhassa tebarüz ettiıimlşlerdir. Ta
sarımızda da 38 nci madde hükmü ile, mülkiyet 
hakkını, medeni ve batılı mânada mükemmelen 

. kabul ediyoruz. 74 neü maddenin ikinci fıkra
sında belirtilen sınırlar içinde kalmak, yani yal
nız o hallere münhasır olmak ve mülkiyet hakkı
nın cevheri imha edilmemek şartiyle kamulaştır
manın bir taksite bağlanması kabul edildiği va
kit nasıl mülkiyet esasından ayrılmış olduğu id
dia edilemezse ve edilmemişse; aynı mahiyette 
olan 38 nci maddemizdeki hükümler karşısında 
da, mülkiyet esasından ayrıldığımız yolundaki id
diaları ciddî olarak ileri sürebiılmeye imkân yok
tur. Bundan önce birkaç siyasi meczup türeye-
rek, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hakkın ve 
millet menfaatinin korunduğu yer olmaktan çı
kardı diye, bundan sonra da siyasi hayata, (bu gi
bi maceraperestlerin hâkim olacağını kabul etme
ye ve bütün muhakememizi bu faraziyeye dayan
dırmaya hakkımız yoktur arkadaşlar. Siyasi ha
yatımız, bu gibi şahısların tasallutundan kurtula-
mıyaeaksa, sadece Anayasa da meseleyi hallede
mez. 

Hulâsa : Anayasamızdaki hükümler, hususiy
le mülkiyet hakkının sınırları, doktrinlerden 
uzak olarak, zaruri olan ölçü içinde vaz'edilmiş
tir. 

Günün birinde lüzumlu kanunlar yapılırken, 
kanuna konulmak istenen hükümler, mülkiyet esa
sını tahrip eder mahiyette görülürse, mücadele 
ö zaman olmalıdır. Böyle bir halde kamulaştır
manın bütün şartları teferruatiyle ele alınacağın
dan, özel bütün durumlar göz önünde bulundu
rularak, ön görülen hükmün adalete, iktisat esas
larına ve nihayet mülkiyet hakkının özüne aykı
rı olup olmadığı, çok daha müşahhas bir surette 
münakaşa konusu yapılabilir. Daha önce de arz 
ettiğimiz gibi, biz burada ise, sadece bir çerçeve 
hazırlıyoruz. Çerçevenin içi bamboştur. Boş olan 
bit çerçevenin, hukuk esaslarına, adalete ve mem
leket ihtiyaçlarına uygun olarak doldurulmasını, 
gelecek nesillere bırakalım. (Alkışlar) 
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çede tamamlandığına sahip değiliz. Bu bakım
dan temel yatırımın bütçede gerçekleşmesinin 
gerekçede tamamlanması lâzımdır. Yazılı gerek
çeniz bundan ne kastediyor... Bu elimizde yok
tur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — 128 nei maddede, kalkınmanın plânla 
olacağı sadece belirtilmiştir. Bu kalkınma plâ
nının gerektirdiği şekilde birtakım istimlâkler 
olacaktır. Kamulaştırılan yerden, mülk sahibi
nin geçinmesini zaruri kılan miktar nazarı dik
kate alınacak ve buna uygun düşen bir kısım \ 
bedel peşin ödenecektir. j 

îskân gayesiyle kamulaştırma, yalnız orman
lar bakımından değil, gecekondu meselelerinin 
halledilmesi için de bahis konusu olacaktır. 
Memleketimizin büyük dertlerinden biri olan 
gecekondu dâvasının en kolay ve âdil bir su
rette halledilmesi yolu, çok kere, bu evlerin 
üzerine inşa edildiği yerlerin, o varlıksız vatan
daşlara taksitle verilmesini sağlamaktır. Eğer 
bu yerler, özel şahısların elinde ise, adalet esas
larına' riayet şartiyle, kamulaştırma bedelinin 
de taksitle ödenmesi gerekebilir. Bir misal ve
reyim : Antalya'da 15 bin kişinin oturduğu bir 
semt vardır. Bahçelievler semti. Buradaki evle
rin büyük kışını gecekondudur. Yani başkasına 
ait arsa üzerine yapılmıştır. Fakat bu evler ti
pik çerden çöpten gecekondular değildir. Hu
kuka aykırı olan cihet, sadece evlerin üzerine in
şa edildiği arazinin, üçüncü şahsa aidolmasm-
dan ibarettir. Çok çalışkan bâzı memleket evlât
ları, başka bir yerde arazi bulamadıkları için, 
gelmişler tamamen hâli, tamamen metruk olan 
ve senelerce önce ölmüş bir şahsın terekesine dâ
hil bulunan bu arazi üzernde evlerini yapmış
lardır. Hattâ bir kısmı, inşaattan önce araziye 
miras yoliyle sahibolan kimselerle bir anlaşma 
bile yaparak, metrekaresini iki liradan haricen 
satinalmıştır. Herkes hukukçu olmadığı için, | 
bu mukavelenin muteber olup olmadığını bile- ! 
mez. Gecekondu sahiplerinden halen araziyi 
eline geçirmiş bulunanlar, yüksek fiyat istemek
te, eski anlaşmanın muteber olduğunu ileri sü
rerek, arsaları devretmemektedirler. 

Şimdi 10 bin kişinin oturduğu bu yere, be
lediye hizmetleri de gitmemektedir. Bu yerler, 
gecekondu sayıldığından, fiilî durum bir hakkı 
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müktesep teşkil eder endişesiyle, bu vatandaş
lar, nerede ise bütün insani imkânlardan mah
rum edilmekte, yaşama hakları geniş ölçüde 
tahribedilmekte ve kendileri bir parya durumu
na düşürülmektedir. Su, elektrik verilmediği gi
bi, evlerine hela yapmalarına bile belediyece 
müsaade edilmemekte, mâni olunmaktadır. Bir 
kısım vatandaşın bu gibi muamelelere mâruz bir L 

hale düşürülmesinin, ne azîm tehlikeler arz eden 
sosyal mahzurları olacağı; ve insani hisleri, hu
kuk ve adalet prensiplerini ne derece baltalıya-
cağı aşikârdır. 

işte bu kadar önemli bir sosyal yarayı teda
vi etmenin yolu, sıhhat ve şehircilik kaideleri 
icabı yıkılması gerekmiyen gecekonduların zil-
yedlerini, arsalarının maliki haline getirmek; 
yıkılması zaruri olan gecekondu sakinlerine ise, 
başka yerde arsa vermek ve inşaat için kredi 
sağlamaktır. 

Gerek birinci şıkta, gerek ikinci şıkta, sayı
sı binleri, on binleri aşan gecekondu sakinleri
ne verilecek bu arsaların bedellerinin, taksitsiz 
ödenmesi çok ke*e fiilen imkânsız gibidir. Böy
lece arsa bedelleri taksite bağlanırsa, bir iskân 
meselesi halledilebilir. Bunun için de, çok de
fa, o yerlerin kamulaştırılıp iskân maksadiyle 
dağıtılması bahis konusu olacaktır ki, binnetice 
kamulaştırma bedelinin de taksite bağlanması 
zarureti hâsıl olabilecektir. 

işte sadece benim doğduğum yerden bir mi
sal. Büyükçe ve hele büyük şehirlerimizden, bu 
gibi pek çok misaller vermek maalesef müm
kündür. 

MEHMET SALIM HAZERDAĞLI — Çiftçi
nin topraklandırılması için yapılacak kamulaş
tırmanın mucip sebebi yalnız sosyal adalet mi
dir, yoksa işlenmiyen toprakların işlenmesi de 
var mıdır ? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK» 
SOY — Arkadaşlar daha evvelki konuşmaların
da da, bu suali ortaya attılar. Efendim, bâzı fi
kirler vardır ki, bütün teferruatiyle yazılır. Bâ
zı fikirlerde ise, buna lüzum görülmez. Çiftçiyi 
toprak sahibi yapmanın sebebi, iktisadi bakım
dan verimli olma mülâhazası mıdır? Yoksa çift
çiyi insan gibi yaşatmak yani sosyal adalet ga
yesine yönelmek midir? Hem o olabilir, hem bu 
olabilir. Bunu burada bütün tefarruatiyle belirt
meye imkân olmadığı gibi, lüzum da yoktur. 
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bı mucibede yoktur, yalnız sosyal adalet var
dır. 

KOMISYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY*— 37 nci maddede vardır. 37 nci madde 
ile 38 nci madde birbirine bağlıdır. Kaldı ki, 
hangi gaye veya gayelerle kabul edilmiş olur
sa olsun, çiftçinin toprak sahibi olmasındaki 
içtimai fayda meydandadır. Nitekim eski Ana
yasanın 74 ncü maddesinde de, gaye belirtil
meksizin, sadece çiftçiyi toprak sahibi yapmak
tan bahsedilmektedir. 

VAHAP DÎZDAROĞLU — Taıksitlendirme 
sosyal adalet icabı mıdır 1 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Taksitlendirme, hem iktisadi zaruretle
rin icabı olabilir; hem de sosyal adaletin icabı 
olabilir. 'Taksitlendirmeye ne zaman müracaat 
edilir? İskân, çiftçiyi topraklandırma gibi ya
pılan büyük sosyal işlerde, Devletin bütçesine 
görr peşin olarak ödeme imkânı yoksa... Yani 
iktisadi ve içtimai durum gerektirmiyorsa, tak
sitle ödeme mecburiyeti yoktur. Ama mecburi
yet kendisini gösterirse, o zaman taksitlendirme 
bahis konusu olacaktır. 

DÜNDAR SOYER — Bundan evvelki müza
kerede 38 nci maddede istimlâklerin taksitle ya-
pılamıyâeağı hakkındaki takrir Heyeti Umumi -
yenin kararı ile redaksiyon yapılmak üzere ko
misyona gitmişti. 

Muhterem Komisyon taktik kullanarak, mad
de muhtevasında bulunan dördüncü fıkrayı çı
kararak ayrı 'bir madde halinde, muhteva ve hu
kuk neticeleri bakımından aynı olan ve bir tek 
madde halinde tedvin edilen 38 nci maddeyi iki
ye bölmüştür. Bendeniz bunun bir madde hali
ne getirilmesi ve müzakere edilmesi için bir 
takrir takdim etmiş bulunmaktayım. Kabulünü 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — 38 ve 39 ncu madde olarak ge
len bu iki maddenin birleştirilmesine dair tek
lif. Komisyonun mütalâası?.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Eski maddeyi niçin iki madde haline 
ayırdığımızın sebeplerini zikrettik. İltihak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Takriri okutturuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Komisyonunun 38 nci maddeden 
sonra, Anayasaya girmek üzere teklif ettiği 39 
ncu maddenin ilk tasarıda olduğu gibi tek mad
de halinde tedvin ve müzakeresini arz ve teklif 
ederiz. 

Dündar Soyer Burhan Akdağ 
Mustafa Sirmen H. Sezai Erkut 
Ahmet Şener Celâl Sungur 

F. Celâl Güven 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi madde hakkında on sekiz arkadaşımız 
söz almış bulunmaktadır. Yeterlik önergesinin 
gelmesi ihtimali de vardır. Bu bakımdan sayın 
üyelerden kimlerin lehte, kimlerin aleyhte ve 
kimlerin üzerinde konuşacaklarını Riyaset Di
vanınız öğrenmek istemektedir. 

Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum, 
tavzih etmelerini rica edeceğim. 

Şahap Kocat opçu, (Aleyhte) 
Zeki Tekiner, (Aleyhte) 
Ömer Sami Coşar, (Lehte) 
Ahmet Oğuz, (Üzerinde) 
Tekin Çullu, (Üzerinde) 
Ömer Karahasan, (Lehte) 
Esat Çağa, (Lehte) 
Ferid Melen, (üzerinde) 
Rıza Isıtan, (Üzerinde) 
Mehmet Hazerdağlı. (Üzerinde) 
Sait Erdinç, (Üzerinde) 
Ahmet Karamüftüoğlu, (Aleyhte) 
llhami Soysal, (Üzerinde) 
Vahap Dizdaroğlu, (Üzerinde) 
Raif Aybar, (Üzerinde) 
Cahit Zamangil, (Üzerinde) 
Emin Soysal, (Üzerinde) 

BAŞKAN — Söz sırası Mehmet öflbay'ın-
dır, buyurun. 

MEHMET ÖZBAY — Muhterem arkadaşla 
rım, 3*8 nci madde üzerinde dördüncü defa ola 
rak Yüksek Meclisinizde .görüşmeler yapılıyor. 
Burada birkaç günden beri konuşan arkadaşla
rımız ıbu madde üzerinde beyan ettikîerif ikirleri 
dolayısiyle memlekette toprak reformu ve zirai 
kalkınma mevzuunda da enine boyuna fikirler 
yürüttüler. Ben, komisyon üyesi Sahir Kurut-
luoğlu'nun söze başlarken söylediği gibi, kendi 
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hoktai nazarımdan meseleyi nasıl mütalâa etti
ğimi arz etmek üzere şöyle ifade edeceğim, Sa-
hir Kurutluoğlu «Hislerimizden tecerrüdederek 
meselelri mütalâa etmek lâzımgelir» demişlerdi. 
Ben de «Evet, hislerimizden ayrılarak mütalâa 
etmek lâzımgelir» derken, ayrıca fikrisabit ha
line gelmiş bâzı düşünüşlerimizden, bilhassa 
memleket (gerçeklerine uymıyan nazari fikirler
den de tecerrüdederek, meseleyi memleketin ih
tiyaçlarına, gerçeklerine uygun şekilde ele ala
lım diyorum. iBu madde bence bir toprak dağı
tımı maddesi değildir. Daha yukarda 37 nci 
madde bunu (halletmiştir. Bu madde ormanları 
koruma maddesi de değildir, 131 nci madde onu 
da halletmiştir. Bu madde hattâ bir iskân mad
desi de olamaz. Zira o da -18 nci madde ile hal
ledilmiştir. Bu, olsa olsa ibir istimlâk maddesidir. 

Meseleyi böylece vaz'ettikten sonra, madde 
şimdiye kadar âdeta bir toprak tevzii meselesi 
olarak, bir zirai ıslahat mevzuu olarak görüşül
düğü için, ben de bu mevzudaki görüşümü arz 
edeceğim. 

©izde toprak durumu nedir? Dün ne idi, ya
rın ne olmalıdır? evvelâ bu noktayı arz edeyim. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu topraklar dün 
nasıl idi? Padişahlar devrinde vatandaşın her 
şeyi, malı canı, evlâdı her şeyi padişahın malı 
idi. Bu devirlerde bâzı .kimseler bu topraklardan 
bir kısmını elinde tutmuş, ekmiş, bahçe yapmış, 
fıstık yetiştirmişti. Esasında köylünün elinde 
bir toprak yoktu. Bu arazi fertlere nasıl intikal 
etti?.. Bâzı açık »gözler bu toprakları ellerine ge
çirdiler. Bu devirde insanların ne hakları, ne de 
hürriyetleri vardı. Bâzı kimseler, diğerlerinin 
elinden arazilerini almak istemişlerdi, bunlar 
kuvvetli ve zorba insanlardı. Zayıf olan kimse
ler bunlara karşı hayatlarını korumak için, elin
de olan mülkünün bir kısmını ve hattâ tamamı
nı, ondan daha kuvvetli olan bir kimseye sığın
mak suretiyle, vermişti, bu verdiği adam da bu 
araziyi eline geçirmiş ve bu topraklar neticede 
bunları ellerinde kalmıştı. Bu hal; memleketteki 
hürriyetsizliğin, adaletsizliğin, müsavatsızlığın 
bir neticesidir. Atatürk devrinde memlekete hür
riyet, müsavat ve adalet geldiği zaman, 20 - 25 
sene içinde ağaların ellerinde bulunan yüzde 
yetmiş arazi, bundan sonra yüzde otuza inmiş
tir. 

'Arkadaşlar; Şevket Basit Hatiıboğlu arkada
şımız, gayet hisli ve içli bir konuşma yaptı. Ana-
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yasa bize ne getiriyor? dediler. Aziz arkadaşlar; 
25 milyonun ihtiyacını getiriyor, getirmek iddi
asındadır ve getirecektir. Ben inanıyorum ki, 
bu memlekette adalet tam mânasiyle tevzi edi
lirse, hüriyet, müsavat tam mânasiyle temin edi
lirse toprak meselesi kendiliğinden hâlledilmiş 
olur. Buıgün bizim köylümüz kazancının hemen 
yarısından fazlasını haraç olarak verir. Kendi 
sini himayesi altına almak istiyen ocalp başkanı
na, bucak başkanına haraç verir, karakola ha
raç verir, hakkını müdafaa edecek avukatına ha
raç verir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, 
MEHMET ÖZıBAY ~ Mevzuu dağıttım, to-

parlıyamıyacağım. Yalnız şunu söyliyeyim : 
Bence şu memlekette önce toprak meselesini' 

halletmek mecburiyetindeyiz, ama buradaki ko
nuşmalar muvacehesinde Ibu meselenin halledile
ceğini pek zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir, Zeki Te-
kiner. 

ZEKÎ TEKÎNEÜR — Muhterem arkadaşla
rım, evvelâ usuli bir meselenin halledilmesi lâr 
zımdır. Bu maddenin müzakeresine münhasır 
olmak üzere konuşmaların onar dakikaya çıka
rılması kabul edilmişti. Benden evvel konuşan 
arkadaşımın, beş dakika hitamında konuşması 
kesilmiştir. Evvelâ bu cihetin hallini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Evvelce karar verilmiştir. Yeni 
bir teklif olursa oya arz ederim efendim, devam 
buyurunu . 

ZEKİ TEKÎNER — Arkadaşlar, bu memle
kette bir toprak reformuna inanan ve köylü
nün toprak sahibi olmasını istiyen bir arkada-
şnızım. Ancak bu dâva iki cephelidir. Birisi, 
geniş arazi sahiplerinin elinde bulunan topra
ğın topraksız köylüye intikal ettirilmesi, diğeri 
de küçük arazinin daha fazla bölünmesinin 
önlenmesi meselesidir. Komisyonun getirdiği 
37 nci maddenin hedefi büyük arazi sahipleri
nin arazisinin alınmasına tevcih edilmiştir. Di
ğerleri hakkında ise sarih bir hüküm yoktur. 
En büyük zaruret ikinci mesele, küçük arazi
lerin bölünmemesi meselesidir. Türkiye'nin bu 
günkü şartlar altında gün gelecek arazinin 
parçalanması, bölünmesi neticesinde birçok in
sanların aç kalması ihtimali doğacaktır. Mü 
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zakeresini yaptığımız madde için yapılan ko
nuşmaların hepsi, «Zavallı Türk köylüsü ağa
ların elinde esirdir, emekleri boşa gidiyor» 
sözleri ile asıl «gayeden uzaklaşıyor. Burada 
bulunan arkadaşlarımızın hepsi şüphesiz »topra
ğın bölünmesini temenni etmiyor. Toprak re
formunu istiyen, bunun adaletle tahakkukunu-
istiyen insanlardır. Bu meselede gidilen yol ne
dir? 37 nci madde, Heyeti Umumiyenizin bü
yük bir ekseriyeti ile kabul edilmiştir. Bu 
maddede toprak reformu derpiş edilmiştir. Bi
naenaleyh üzerinde münakaşa ettiğimiz mev
zu, toprak reformu mevzuu değildir. Burada, 
köylünün ağa esaretinden kurtarılması gibi 
trajik ifadelerle asıl hedeften ayrılmamak lâ
zımdır. Asıl hedefimiz şudur : Büyük arazi sa
hibinden arazi ne suretle alınacaktir? Peşin 
mi, taksitle mi? Mesele budur. Bizim kaanati-
miz, bunun bedelinin peşin olarak ödenebile
ceği merkezindedir. Maliyeci arkadaşlar bu 
hususta birçok formüller teklif ettiler. Ortak
lama bir hal çaresi bulmak lâzımdır. Hiç de
ğilse «müsavi taksitle» demek lâzım. Arazi sa
hibinin elinden arazisini alacağız; 10 senede 
taksitle ödeyeceğiz. Bir adamın 100 bin liralık 
arazisinin istimlâk edildiğini farzedelim; se
nede 100 er lirasını verirsiniz üst tarafını da, 
10 neu sene verirsiniz. Bundan daha adaletsiz 

r bir şey olmaz arkadaşlar. Kanun çıkarken hiç 
.olmazsa bunu derpiş etmek, her sene 10 ela 
biri verilir şeklinde yazmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette ya
kın zamanlara kadar, İnkılâba kadar istimlâk 
no şekilde tatbik edilmiştir, bunu dikkat na
zarlarınıza arz etmek isterim, istimlâkler bâzı 
ehlivukuflar elinde vatandaşın malının gaspı 
şeklinde tecelli etmiştir. Bu hususta binlerce 
misal . verebilirim. İstimlâk maddesini bu şe
kilde çıkardığımız takdirde zaten onda birini 
dahi alamıyacak olan vatandaşa, bir .de tak
site bağlamak suretiyle iki darbeyi birden vu
racağız. 

Toprak ağası da bu memleketin evlâdıdır. 
Önün mevzuunu da, onun dâvasını da burada 
düşünmemiz lâzımdır. Bu şekilde, zavallı top
raksız köylümüz diye işi bir trajedi şeklinde 
formüle edip bir madde getirmek bu Anayasa
nın esasına uygun olmaz arkadaşlar. Taksite 
bu bakımdan muhalifim. Yoksa köylünün top-
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rak sahibi olmasını ve toprak reformunun ta
hakkuk etmesini arzu eden arkadaşlarınızdan™. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ömer Sami Coşar. 
ÖMER SAMİ COŞAR — Muhterem ar

kadaşlarım ; toprak reformunu hedef tutan her 
adım, hemen hemen her devrede menfi bir 
cereyanla karşılanmıştır. Şu 38 nci madde de 
aynı menfi cereyanla karşılanıyor. 

Sene 1945, Atatürk'ün özlediği toprak re
formu hareketini karşılıyacak kanun tasarısı 
Büyük Millet Meclisinin önüne getirilmiş. 
Şimdi, kimler bunun karşısına dikiliyor? Bir 
Adnan Menderes; bir de Refik Koraltan karşı
sına dikiliyor, 16 yıl sonra milletçe devirdiği
miz bir partinin kurucuları karşısına dikili
yorlar. Hemen hemen söyledikleri aynı şeyler. 
Koraltan geliyor kürsüye, «Böyle bir şey ol
maz» diyor. «Bu tasarının ruhu, kim ne olarsa 
olsun Ali'nin malını al Veli'ye ver demektir» 
diyor. Ya çiftlik ağası Menderes'e göre, Mı top
rak reformu doğru değilmiş, zavallı köylüleri 
mahvedecekmiş; ona göre büyük arazi sahip
lerinin toprağına dokunulmamak imiş. O halde 
ağa ağa, köle, köle kalacaktır. 

Sayın Şevket Raşit Hatiboğlu hatırlar, bu 
partinin kurucuları tarafından, o zaman da, 
«Yüz bin çilftçi ailesini mahvedersiniz.» deni
yordu. Bunları söyliyenler şahsi menfaatlerini 
düşünenlerdir. 

Biz bu devri 27 Mayıs 1960 da kapadık. 
1940 yılında topraksız köylü' 130 bin civarın
da iken şimdi yarım milyonu geçiyor. Toprak 
reformunu sağlamaya müsait bir zemini yarata
cak bu maddeyi zedelersek yarın bu rakam
ların ulaşacağı seviye karşısında şaşırıp ka
lırız ve o zaman maalesef iş işten geçmiş olur, 
Tırnağını toprağa salan ve toprağı alın teri ile 
sulayan milyonlarca Türk köylüsünü düşünüyor 
ve 38 nci maddenin lehinde oyumu kullanıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz. 
AHMET OĞUZ _ Muhterem arkadaşlarım; 

mevzu Türkiye'de bir toprak reformunun yapı
lıp yapılmaması üzerinde değildir. Hiçbir ar
kadaş Türkiye'nin bugünkü içtimai bünyesi sebe
biyle toprak reformunun ademi lüzumuna kaani 
olduğunu söyliyemez ve bunu Mecliste kimse söy
lememiştir. Bunları şarşırtıcı, hedef değiştirici 
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olarak telâkki ederim. Mevzu, Devletin istimlâk 
hakkına el .uzatmak değildir. Bugünkü insanlık, 
bugünkü devletler bunu gayet tabiî addetmekte
dir. Türkiye'de de böyledir. Netice; istimlâk pe
şin mi, taksitle mi olmalıdır? 

Bunu 2 - 3 yönden ele almak isterim, arkadaş
lar. 

Anayasanın 11 nci ve hassaten 2 nci maddesi, 
insanın temel haklarına taallûk eden maddesi 
muvacehesinde biz burada, istimlâk mevzuunda 
Anayasa hükümlerini boğmaktayız. 2 nci mad
de münasebetiyle arz ettiğim gibi hürriyet ve in
san hakları hususundaki konuşmalarımızı birer 
şiir gibi ifade ettikten sonra, sosyal devlet telâk
kisi hakkında sarih bilgilere, olgunlaşmış hedef
lere varmadığımız için kademe kademe maddeler 
içinde kimisinin ayağını, kimisinin belini, kimisi
nin kolunu keserek ve boğarak bu hale getiriyo
ruz. Bu belki bir deneme ve bir Anayasa tecrü-
besidir. Bu belki yepyeni bir nizamın kuruluşu
nu tam rayına oturtmak için bâzı tecrübelerimi
zin neticesi, sağdan solda kitaplara müracaat 
ederek, onların tesiri altında kalmış olmanın ver
diği bir şaşkınlık eseri de olabilir. 

Şunu arz etmek istiyorum : Anayasalım 11 
nci maddesinin 2 nci fıkrası temel haklara taal
lûk eden hususu da peşin ve taksit bahsinde biz 
bu madde ile bir kere daha boğuyoruz. 

İkinci nokta, arkadaşlar, 38 ve 39 ncu madde
lerdeki zihniyeti ifade edeceğiz. Cemiyet mi esas
tır, fert mi esastır? Toplumun varlığı, saadeti 
için ferdi esas alan teşekküller olduğu gibi aynı 
yolda ferdin hukukunu çiğmyen teşekküller de 
vardır. Bu, işin felsefesi. Her ikisine de aynı 
ehemmiyeti veren cemiyetler de vardır. 

Bununla şunu arz etmek isterim ki, bu' Ana
yasa ile Türk toplumunun gideceği istikamet çi
zilecektir. Madde olduğu gibi kalırsa, en sağdan 
tutunuz, ismi Komünizm olmamak şartiyle, sola 
kadar her türlü idare bu maddeye göre kurula
bilir. 

Birçok arkadaşların konuşmalarından anladı
ğıma göre büyük çiftliklerin istimlâkine müte
veccih olarak bu hüküm sevk edilmektedir. Yani 
bu - büyük çiftlikler istimlâk edilecek, bunların 
bedeli çok büyük bir miktar tutacak, Devletin 
bugünkü malî kudreti ve kapasitesi bunu karşı
lamaya kâfi değildir. Şu halde Devlete yardım 
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etmek, hizmet etmek, zorundayız. Bu sebeple pe
şin yerine taksit şeklini getirdik, gibi bir mâna 
çıkıyor. Hakikaten Türkiye, geçen yıllarda oldu
ğu gibi, daha uzun yıllar dış ticaret açığı ile büt
çe açığı ile mücadele etmek zorundadır. Memle-
ıketin ihtiyacı o kadar büyük miktardadır ki, 
tasavvur ettiğiniz gibi bir yılda 50 - 100 çiftliği 
istimlâk edip milyonlarca lira ödiyeeek durumda 
değildir. Bugün 100 küsur milyon lira borcu 
olan istanbul Belediyesinin elinde 200 - 300 
milyon liralık arsası vardır, iş Devletin eline 
geçti, acele yapılır, kalkınma imkânı olur, Türk 
gibi başlayıp yapacağız, diyerek işleri taksite 
bağladığımız zaman tatbikatta ne olacak biliyor 
musunuz arkadaşlar? Bu arasi yıllarca, yıllarca 
kalacak, çünkü Devletin başarma kapasitesi, çün
kü Devletin malî kudreti yapılacak daha çok bü
yük ve mühim işler muvacehesinde bunları plân
lamak, ayarlamak durumuna gidemiyecektir. Ni
çin istanbul Belediyesi 100 milyon gibi basit bir 
borç altındadır ve 300 milyon liralık arazisi ol
duğu 'halde işin içinden çıkamıyor. Niçin 100 
liraya aldığını 200 liradan aşağı satmam dİ3ror? 
işte numunesi.. Bir taraftan vatandaşın evini 
yıkmış, emlâkini istimlâk etmişler, bunun için 
para bulamıyor; bir taraftan da belediye elinde 
bulunan arazilerini muayyen paradan aşağı 
satmama gayreti içindedir. Bir nevi Devlet kapi
talizmi zihniyeti altında, Devlet ticareti zihniyeti 
altında bulunuyor. Vatandaşın istimlâk parasını 
vermiyor, araziyi satmaktan geri kalıyor. 

Bunu arzdan maksadım şudur, arkadaşlar : 
Türkiye'nin kapasitesi yüzlerce milyonluk bir 
işi bir anda ele alıp, bunu uzun yıllar verimsiz 
bir halde bırakmaktansa, bu işi bir plâna bağla
yıp, (Miktarlarının bir, bir buçuk milyon olmı-
yacağmı zannediyorum) bu büyük arazinin üç, 
beş, on senede taksitle ödenmesinde insan hakla
rına hürmet eden bir yolu mâkul görülmektedir. 

Realist olmıyan büyük kelimelerle bu fıkra
da ısrar edilecek olursa benim kanaatim şu ola
caktır : Süratle, sosyal Devlet telâkkisini 38-39 
ncu maddelerle en son kıyıya atmak durumun
dayız ve bu anlamda memleketi idare etmek yo
luna girmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, saat 17,30 da toplan
mak üzere Oturuma nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,05 



Ü Ç Ü N C Ü Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati: 17,00 

BAŞKAN — ibrahim Senil 

KÂTİPLER : Rıfat Çini, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Efendim, konuşmaların 10 dakikaya çıkar

tılması hakkında bir önerge vardır. Bu önerge
yi okutmadan evvel Yüksek Heyetinize bir hu
susu arz etmek isterim. Bu madde üzerinde 26 
kişi söz istemiş bulunuyor. Şimdiye kadar 4 üye 
konuşmuştur. Takriri okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
38 nei madde hayati ehemmiyeti haiz bir 

maddedir. 20 milyon olan Türk köylüsünün ha
yat ve sıhhati ile alâkalıdır. Bu itibarla bu mad
de üzerindeki konuşmaların 10 ar dakikaya çı
karılmasını arz ederimi. 

Halil özmen 

BAŞKAN — Efendim, önergede tesbit edil
diği gibi konuşmaların 10 dakikaya çıkarılma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Söz Komisyonundur. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Arkadaşlarım, ben söz talebetmedim, 
en sonunda konuşacaktım. Fakat bir tavzih ba
his konusu olmuştur. Bir arkadaşımız taksitle
rin yüzer lira yüzer lira ödenmesi derpiş edilir 
diyor. Bunu önlemek için, «müsavi taksitlerle» 
tâbiri konulabilir. Bunu arz etmek.için huzu
runuza geldim. 

BAŞKAN — Tekin Çullu. 
MAHMUT TEKİN ÇULLU — Muhterem 

arkadaşlar; 
Üzerinde epey konuşulan ve komisyona iade

sini mütaakıp 2 kısma ayrılan çok mühim bir 
madde değişik şekliyle karşımıza gelmiş bulu
nuyor. Ben şimdilik yeni 38 nei madde üzerin
de konuşacağım. 

En az benim kadar vatanperverane düşün
düğünden asla şüphem olmıyan Yüce Meclisin 
siz değerli üyelerine nâçiz fikirlerimi söylemek 
istiyorum. 

Arkadaşlar; hol bol sarf edilen veciz sözle
rin meydana getirdiği pembe tül altında atom 
asrında kağnı devri yaşıyan bir milletiz. Kal
kınmamız, ama süratle, füze süratiyle kalkın
mamız icabediyor. Kalkınmaya nereden başla
mamız lâzım? Elbette ki, nüfusumuzun % 80 
inin geçimini sağladığı topraktan. 

Bir işçi temsilcisinin bu şekilde konuşması 
sizi şaşırtmasın arkadaşlar. 

Türk işçisi topraksız vatandaşın, yani yarı
cının, marabacınm, ortakçının ıstırabını kendi 
ıstırabı addetmektedir. 

Milyonlarca topraksız vatandaşın aç ve se
fil olduğu bir memlekette tüten fabrika baca
ları refah alâmeti değildir bence. 

Hükümet adamlarımızın, mevcudolmadığını 
ısrarla söyledikleri ve haddi zatında mevcudo-
lan sanayi kolundaki işsizliğin en mühim sebe
bi köyün şehire akmasıdır. Evet arkadaşlar, nü-
•fusun fazla artması sonucunda, bu betbaht va
tandaşlarımızın çoğu şehirlere akın etmekte
dir, çünkü açtır, çünkü çaresizdir. Bunun neti
cesi ise şehirlerde sanayi alanında emek arzının 
kontrolsuz bir şekilde artması ve işçi ücretleri
nin düşme temayülü göstermesidir. Ortakçılık 
sistemi sadece tarım alanında değil; sanayi ala
nında da bir proleter zümrenin doğmasını sağ
lamaktadır. 

Demokratik bir nizam içinde gelişen mem
leketimizde bu sebebin cebren değil, tabiî yol
la izalesi lâzımdır. 

Bu da ancak işimize geldiği anda efendimiz 
olduğunu kabul ettiğimiz köylü vatandaşın kö
yünde, ama kendine ait toprakta çalışmasını te
minle kabildir. 

Ortakçılık sistemi, aynı zamanda toprak 
ağasına ortakçı köylü üzerinde türlü siyasi bas
kılar yapmak imkânını vermektedir. Memleketi
mizde köylü vatandaşın oy'unu serbestçe kul-
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lannıasının temin edilmesi de bu sistemin tasfi
ye ettirilmesine bağlıdır. 

Mnhterem arkadaşlarım; önümüzdeki mad
de, arazisini doğrudan doğruya işletmiyerek 
orada asırlardan beri yerleşmiş olan köylünün 
emeğini istismar eden ve millî serveti heba eden 
büyük mülklerin tasfiyesi içindir. Mülkünü 
millet yararına kullanmıyan kimselere, «Senin 
malın alınacak, paran verilmiyecek», denmiyor. 
«îcabederse - sadece icabederse - taksitle veri
lecek», deniliyor. Taksitin süresi de sınırlanıyor. 
Bütün bunlara cevaben, Devlet zengin, toprak 
ağası fakirdir deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet bir mefhum
dur, bir hükmi şahıstır. Devletin zenginliği ver
gi mükelleflerinden topladığı paralarla olur. 
Bu memlekette Gelir Vergisi hasılatının sadece 
% 39 unu tüccar, sanayici ve serbest .meslek 
erbabı vermektedir ve bunun içine büyük top
rak sahipleri dâhil değildir. Ama % 61 inin de 
bu memleketin, almterinden başka sermayesi 
oimıyan işçisi ve memuru (yani fikir işçisi) 
vermektedir. Arkadaşlar, bu memleketin feda
kâr işçisinin ve memurunun, kendi verdiği ver
gilerle, üstelik hiç vergi vermiyen derebeyi sı
nıfının bir anda zengin edilmesine riza göster
mesine asla ve kat'â rızası yoktur. 

Toprak ağaları «Mülkiyet hakkı mukaddes
tir, Devlet vatandaştan daha zengindir.» gibi 
mugalatalarla hakikati örtemezler. Evet mül
kiyet hakkı mukaddestir, ama millet yararına 
kullanılırsa... Bir Devlet eğer gelirinin çoğu
nu orta ve az gelir tabakalarından sağlıyorsa 
o Devlet zengin değildir. Demagojiyi bıraka
lım ve şunu iyice bilelim ki, bu memlekette 
özel mülkiyet baki kalacaksa bu ancak, mül
kiyet hakkından, rızk hakkından faydalanma 
imkânına sahibolanlarm sadece bir ekalliyet 
olmadığının anlaşılmasiyle kabil olacaktır. 
Bu madde mülkiyet hakkına o kadar hürmet 
göstermektedir ki, mülkünü millet yararına 
kullanmadığı aşikâr olan toprak ağasına bile 
bedelin verileceğini söylemektedir. Ama o top
rak ağası da mülkünü mademki millet yararı
na kullanmıyor. O halde taksitle neye rıza gös
termek mecburiyetindedir. 

Çiftçinin topraklandırılması ve iskân pro
jelerinin gerçekleştirilmesi amaciyle kamulaş
tırılan toprak bedellerinin peşin ödenmesinin 
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Anayasada yer almasına sureti kafiyede mu
halifim. Hattâ ve hattâ... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, vaktiniz 
dolmuştur. 

MAHMUT TEKÎN ÇULLU (Devamla) — 
2 dakika müsaade edin. Konuşmamı tamamlı-
yayım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşlar 
var, müsaade buyurun. 

MAHMUT TEKÎN ÇULLU (Devamla) — 
Söz sırasını bana veren arkadaşım vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, îçtüzük 
buna müsait değildir: 

ÖMER KARAHASAN — Söz sıramı Tekin 
Beye veriyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı bu hususu 
tetkik etmiştir. Bir üye arkadaş eğer kendisi 
söz almışsa ancak kendisinden sonra söz iste
miş olan bir arkadaşına söz sırasını verebilir. 

MAHMUT TEKÎN ÇULLU - Tekrar söz 
alırım. 

FERDA GÜLEY — Efendim, şimdi Ömer 
Karahasan arkadaşımız söz sırasını Tekin Çullu 
Beye verebilir. 

BAŞKAN — Riyaset de bu şekilde teem
mül etmiştir. 

NÜVÎT YETKÎN — Usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKÎN — Efendim, kanaatimce 

Başkanlığın tatbik etmek istediği muamele ile 
şimdi vâki talep arasında bir tearuz yoktur. Söz 
sırası gelen arkadaşlar, kendinden sonra söz 
almış olan bir arkadaşa söz hakkını bırakabi
lir. Şimdi konuşan arkadaşımız, inerken tek
rar söz almış ise, sırası gelen arkadaş kendi 
sırasını bırakabilir. Bu bakımdan arkadaşımız 
tekrar konuşmasını ikmal edebilir, kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendini. 
İçtüzüğün 86 ncı maddesini okuyorum : 

«Bir mebus aldığı söz sırasını bir arkadaşına 
verebilir.» Ye devam ediyor, «Sözünü arkada
şına bırakan mebus; onun nöbetinde söz söy
lemek hakkını haizdir.» 

Binaenaleyh, bu maddeye göre Başkanlık 
Divanının kanaati şudur ki, bir üye arkadaş 
ancak kendisinden sonra söz istemiş olan bir 
arkadaşına söz sırasını, bırakabilir. Yoksa 
kendisinden önce gelene veremez. 

«e 
* 
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Ömer Karahajsan konuşmıyacak mı efendim? 

Buyurun. 
ÖMER KARAHASAN — Efendim, Heyeti 

Umumiyenin kabul ettiği şekilde 5 dakika konuş
ma hakkımı, Tekin Beye veriyorum. 

BAŞKAN — Esat Çağa, 
ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadaşlar, 38 

nci maddenin basılış şekli elimize verildiği za
man, buradaki taksit şeklinin diğer anayasalarda 
nasıl halledildiğini araştırdım. Demir Perde 
devletleri hariç, Garplı devletlerin anayasala
rını tetkik ettim. Bunların iğinde harbden pek 
az sonra yapılan anayasalarda peşin ödeme şar
tının bulunduğunu gördüm. Tetkik ettiğim ana
yasalar içinde meselâ 1948 tarihinde yapılan 
Lüxemburg Anayasasında ve 1911 tarihinde ya
pılan Monako Anayasasında da «peşin» kaydını 
gördüm. Tetkik ettiğim 16 Devlet Anayasasın
dan yalnız 4 ü böyldeir. Geri kalan Almanya, 
Danimarka, İspanya, Fransa, izlanda, irlanda, 
Lehistan, Norveç, Felemenk, İsveç anayasaların
da yalnız tazminatın miktarı hakkında hüküm 
vardır. Kimisi âdil bir tazminat mukabilinde), 
bir kısmı (münasip bir tazminat mukabilinde) 
diyor, tazminatı kanunlara bırakıyor. Bugün ka
tılmak iddiasında bulunduğumuz Garp demokra
silerinde cemiyet menfaatleri karşısında hususi 
mülkiyete ancak zaruretler miktarınca riayet 
edildiğini gösteriyor. Bugünkü modern mülkiyet 
konsepsiyonu budur. 1961 yılında bir anayasa 
yapıyoruz. Anayasanın kabul ettiğimiz 2 nci 
maddesinde sosyal devlet olduğunu da belirttik. 
Denebilir ki, bu 38 nci maddedeki nihayet ihti
yari olan taksit kaydını kaldırırsak, bu medeni 
âlem karşısında en hafifinden tebessümle kar
şılanır. 

Bir noktayı daha arz edeceğim: Anayasanın 
1 nci ek maddesinde, 153 numaralı maddesi al
tında Anayasanın içerisinde inkilâpçı bir devlet 
olduğumuzu ilân ettik. Bu inkılâpların nelerden 
ibaret olduğu yine 8 numaralı madde metninde 
yazılıdır. . Bu Atatürk înkilâpları bizim ilerle
meye doğru yapmış olduğumuz hamlenin ilk adı
mıdır. Bu cemiyet, bu millet bundan sonra daha 
büyük inkılâplar yapmak mecburiyetindedir, 
yoksa bekasından şüphe edilir. İnkılâpçılığı ka
bul ettikten sonra, bugünkü modern dünyanın 
mülkiyet konsepsiyonunu kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Çünkü, bu da hukukidir. 
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Muammer Aksoy arkadaşımızın ifade ettiği 

gibi, Atatürk, 1937 senesinde Toprak Kanunu 
müzakere edilirken, bu inkılâbın temelini atmış, 
onu formüle etmiştir. Eğer biz burada bunu 
tekebbül edersek, bu millet 10 parmağı ile bizim 
yakamıza yapışacaktır. 

Çok rica ederim, bugünkü .modern conception-
da hayli yumuşak olan bu maddeyi kabul buyu
runuz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ferid Melen. 
FERİD MELEN — Muhterem arkadaşlarım, 

evvel emirde, burada 5 dakikadan istifade ederek, 
dermeyaıı edeceğim fikirlerin yanlış anlaşılma
ması için şahsımdan bahsetmeye mecburum. Bili
yorsunuz, bir gazete, bu maddenin aleyhinde ko
nuşanları, «Çiftlik ağaları, derebeylroi ve onla
rın reyleriyle gelenler.» olarak tavsif etmiştir. 
Bilhassa bunun üzerinde durmak isterim. Bende
nizin, dededen kalma 5 dönümü geçmiyen arazim 
vardır. O da uzak akrabalarımın tasarrufunda-
dır. Ankara'da bir Kooperatifte bir evim var. 
borcun yarısı henüz duruyor. Çiftlik ağası böyle 
mi olur? İkincisi, hiçbir çiftlik ağasının reyi ile 
gelmedik. Bilâkis, 10 sene içinde Demokrat Par
tinin ve Hükümetin himaye ve müzaharetine maz-
har olan ağalarla yapılan çetin bir mücadelenin 
sonunda geldik. 

Aslında toprak sahibi Olmak da suç değildir. 
Biz ferdî mülkiyeti kabul eden, şahsi teşebbüse 
dayanan bir reijm içinde bulunuyoruz. Bu gör
düğünüz anayasa ile de gene böyle bir rejim için
de kalıyoruz. Bu sebeple iktisap, gayrimeşru 
olmamak şartiyle mülk sahibi olmak mümkün 
hattâ lüzumludur ve memleket ekonomisi bakı
mından faydalıdır. Bunda bir suç görmüyorum. 

Proleter edebiyatı kokan bâzı şeyler maalesef 
söylenebildi. 

ÖMER SAMİ COŞAR — «Proleter kokan ko
nuşmalar oldu» dedi. Tasrih etsinler. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ben bunu 
yazan gazetelere gücenmiş değilim. Basın hürri
yetine taraftarım. Bunu gülün dikeni sayıyo
rum. Yalnız şunu ifade etmeye mecburum: Basın 
hürriyeti, iftira hürriyeti demek değildir. Biz 
büyük bir .mücadeleden gelmiş insanlarız, bu 
gibi şeyler de bize tesir etmez. Ondan da per
vam yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

* 
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Muhterem arkadaşlar; bir de Sayın Komis

yon Sözcüsü bizi göstererek bir şeyler söyledi. 
Buna cevap vermek isterim. Ben, Devletçiyim, 
arkadaşlar liberaldir, dedi. Doğrusu şudur : 
Ben bir Devletçi partinin 10 senelik üyesiyim. 
O da 'bir Devletçi partinin zannediyorum, 2,5 
senedir üyesidir. Aynı partinin üyesiyizdir. 
Programını her ilkimiz de okumuş benimsemişiz. 
Ancak, aramızda ufak bir fark var. Ben bu 
programın yapılışında Kurultayda bulundum. 
O 'henüz yoktu. İkimizin de Devletçi olduğu
muza şüplhe yok Zira. bugün mamut ne kadar 
az ise, tam liberal de o kadar azdır; hattâ bu
gün belki mamut bulunur ama, tanı liberal bu
lunmaz. (Gülüşmeler) 

Bugün Japonya'dan Amerika'ya kadar her 
Devlet müdahaleci ve Devletçidir. Yalnız bu
nun bir ölçüsü vardır. Ben, partimin progra
mının bahsettiği mânada Devletçiyim. Benim 
partimin programı şahsi teşebbüs ve mül
kiyet esasına dayanır. Devlet şahsi teşeb-
ibüse yardım eder ve onun yükselmesini te
min eder. Bunun yanında sosyal maksatlara da 
geniş yer verir. Refahın umuma intikaline taraf
tardır. Ben böyle bir Devletçiyim. - Ama tama
men plâncı değilim. Eğer Devletçilik anlayışı
mız bir ölçüye vurulursa ben Devletçiyim; zan
nediyorum Muammer Bey daiha ileri Devletçi. 
Aramızda bir faik okluğu görülüyor, onu prog
ramlarımızı tetkik edenler tesibit edebilir. 

Sayın arkadaşlar, şimdi meselenin esasına 
gelelim : 

BAŞKAN — Sayın Melen, müddetiniz bit
miştir. 

FERÎD MELEN — Peki efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Rıza Isıtan. 
RIZA ISITAN — Söz sıramı Fevzi Lûtfi 

Karaosmanoğlu'na veriyorum. 
BAŞKAN — Fevzi Lûtfi Karaösmanoğlu'-

nun sırası, arkadaşımızınkinden sonra geldiği 
için, İçtüzüğe uygun olarak sözü Fevzi Lûtfi 
Karaosmanoğlu'na veriyorum. 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU — Sev
gili kardeşlerim, 38 nci ımadde hakikaten Tem
silciler Meclisini teşkil eden ve bu memleketin 
en ülkücü, zinde kuvvetlerinden terek'kübeden 
Heyeti Celilenizi çok üzen ve âdeta içinize, içi
mize hicran getiren bir madde oldu. Birbirimizi 
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kırdık, kırılanlar oldu ve taksitle ödenmemesi, 
peşin ödenmesi taraftarı olan bizler ise birçok 
itaplara ve hattâ bühtan ve taarruzlara mâruz 
kaldık. 

Sevgili kardeşlerdim, gazeteleri gördük. Ne 
çiftlik ağalığımız kaldı, ne toprak ağalığımız 
(kaldı, ne de toprak ağalarını temsilen bu Mec
liste temsilci olmamız kaldı. 

Sevgili kardeşlerim, buraya ne toprak ağası 
olarak geldim ve ne de toprak ağalarının tem-

* silcisiyim Hepiniz, gibi, Türk Milletinin temsil
cisi olarak hürriyet için mücadele ede ede gel-
mıiş, naçizane mücadele yapmış bir millet tem
silcisi olarak geldik. Hak bildiğimizi söylemek, 
yemine sadık olarak ve dâvayı yürütmek için 
geldik. (Alkışlar) Başka bir şey için gelmedik. 

Sevgili arkadaşlarım; sizi temin ederim ki, 
38 senedir siyaset hayatının içindeyim, - fikir 
hayatı demektir, bence biraz da - matbaanın için
deyim ve ziraat mesleğinin içindeyim ve sizi te
min ederim ki, mirasla dahi olsa bana bir dö
nüm toprak ailemden intikal etmemiştir. 35 se
nedir alın terimin mahsulü olan. ve ortanın çok 
aşağısında düzenli bir işletmenin başında nafa
kamı yalnız topraktan çıkaran bir insanım. Gü
nah mı arkadaşlar? Ben kendi dâvamda bir smıf 
da meydana getirmedin! ve bir sınıfımız da yok
tur. (Bravo, sesleri) Yalnız dedim ki, bu memle
kette bir idare edenler, bir de idare edilenler 
vardır. Yılların kötülüğü idarelerin kötülüğün-
dendir. Bunlar ortadan kalkıncaya kadar hep
sine taraftarız. Bizim dâvamız, Türk köylüsünü 
topraklandırmak, ormanları muhafaza etmek, 
plânlaştırmak ve hattâ iskândır. Bizim dâvamız 
da ıslahat, ama bu dâvayı hallederken, ıslahatı 
yaparken biraz da gerek miras yolu ile gerek 
çalışarak kazanç yolu ile toprak sahibi olmuş 
olanları da düşünelim. Mülkiyet hakkına hür
met edelim. Bunu söylüyoruz. Bunu söylemekle 
bu kadar ağır itapların acısını çekmemeliydik. 

Bir gazetede Heyeti Celilenizi küçük düşür
meye çalışan ifadeler kullanılmıştır. Şahsi hu
suslarda da olsa gizli şikâyet usulüm olmadığı 
için, bunu Hey&ti Celileııizin huzurunda Riyase
te bildiriyorum, bu şikâyetimi şimdi arz ediyo
rum. 

Arkadaşlar buraya bir büyük dâvayı yürüt
mek için geldik. Hürriyet dâvasını, kurtuluş dâ
vasını halletmek ve demokrasiyi temin etmek 
için geldik. Hepiniz onun için, dövüşe dövüşe, 
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vuruşa vuruşa Tüık Milletinin temsilcileri ola- | 
rak buraya geldiniz. Bendeniz şimdi encümen
den rica ediyorum, daha salim, daha uzlaştırıcı 
bir yol bulsunlar. Taksiti kaldırmazlarsa 5 se
neye indirsinler. Bu işi müşkülâta sokmadan ıs
lah etmek vazifemizdir. Böylece bu hicran nok
talarını bugünden içimizden silmiş oluruz. Müş
terek meselelerimizde ayrılık göstermemiş olu- I 
i'uz. Bugün zinde kalmak, ayakta kalmak mec
buriyetindeyiz. Bu memleketin büyük dâvaları
nı halletmek, demokratik düzeni kurmak için, 
çeşitli meslek sahipleri olarak, Türk çocukları 
olarak buraya geldiniz. Şimdi biraz yaklaşın, siz, 
biz, hepimiz yaklaşalım. Dâvamızı bu suretle hal
letmek yoluna gidelim. Hicran sebeplerini kal
dıralım, elele beraberce çalışalım arkadaşlar. 
(Bravo sesleri, alkışlar) I 

BAŞKAN -— Mehmet Salim Hazerdağlı. 
MEHMET SALIM HAZERDAĞLI — Muh

terem arkadaşlarım; benden evvel konuşan ar- I 
kadaşların hitaplarından sonra bana söz düşmüş 
olmak büyük bir şansızlıktır. Sadece fikirleri
mi arz edeceğim. I 

Vatandaşın malının taksitle alınabilmesine I 
ait eski 38 nci maddeyi Yüksek Meclis kapıdan 
çıkardı, o pencereden girdi; pencereden çıkardı 
bacadan girdi. (Gülüşmeler) Bendeniz bunu ifa
de etmek istiyorum. Bu defa 38 ve 39 ncu mad
deler diye ikiye bölünerek geldi. Bendeniz ev
velce arz ettiğim gibi, 38 nci maddede kamulaş
tırmaya ve 39 ncu maddedeki Devletleştirmeye 
muarız değilim. Komisyon suallere tamamen 
tatmin edici cevaplar vermiş olsaydı söz almak I 
niyetinde değildim. Bendeniz 38 nci maddedeki 
çiftçinin topraklandırılmasmın hararetle taraf- I 
t arıyım. 

Benim itirazım iki noktada toplanmaktadır: 
Çiftçinin topraklandırılmasmda esbabı mucibe I 
sosyal adalet değil, toprağın kıymetlendirilmesi I 
meselesi olmalıdır. Toprağın verimlendirilmesi I 
hedef ve gayemize bu (Sosyal Adalet) sözünün 
çekilip uzatılmıyacağı yer yoktur. Gaye sosyal I 
adalettir, denince de kamulaştırılamıyacak top- I 
rak yoktur. Teminat için «sadece toprağın kıy
metlendirilmesi» esbabı mucibesi. konursa, ge- I 
lecek iktidarlar, rey avcılığı için toprağı parça-
lıyamazlar. Açıkça konuşmak lâzım. Bir tarafta I 
1 000 dönüm toprak ve bir rey sahibi. Bir taraf- I 
ta ise 100 topraksız insan yani 100 rey. Bu mem- | 
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lekette mazide bu işler böyle ola gelmiştir. Onun 
için burada bu hususu teminat altına almak lâ
zımdır. Gelecek iktidarların ne olacağı belli de
ğildir. Bunu Anayasada mutlaka teminat altı
na almak lâzımdır. Bendeniz bu hususu arz et
mek istiyoram. Yoksa köylü topraklandırılma
sın diyen yok. 

Bendenizin ikinci bir itirazım da, 10 yıllık 
taksit meselesidir. 

Arkadaşlar, bu 10 yıllık taksit meselesi ne gi
bi bir hesaba dayanmaktadırl Toprak ağalan 
vardır, şu vardır, bu vardır, bunların hesabet-
nıediği meseleler vardır. Şarkta toprak ağaları 
vardır, vereselerin müşterek toprakları vardır. 
Asırlarca toprak vereseler arasında parçalanma-
mıştır. Toprak 70 - 80 veresenin elinden geçmiş
tir. Bendenizin kanaatine göre toprağın birleş
tirilmesi kaydiyle kamulaşma yapmak lâzımdır. 
Toprak reformu yalnız topraksız köylüyü top
rak sahibi yapmak değildir, çiftçiyi topraklan
dırma deyince toprağın birleştirilmesi dahi re
form mânasını ortaya çıkarmamaktadır. Evvelâ 
toprak kıymetdendirilmelidir ki, ondan sonra ay
nı toprağın reformu yapılabilsin. 

Sayın Şevket Reşit Hatiboğlu arkadaşımız 
gayet güzel ve tesirli konuştular. Fakat, kendi
sinden beklerdim ki, bir eline toprak sahibini, 
bir eline de topraksızı alarak birlikte adalet te
razisinde tartsaydı. Fakat, gayet hissî konuş
makla ki, kendisine her hangi bir tarizde bulun
mam, hissî şekilde, topraksızın topraklandırıl-
masını konuşurken, 20 sene taksit yapılmasını 
söylemek suretiyle adalet terazisini kuramadığı 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak şunu söy
lemek istiyoram. Eğer bıi memlekette çiftçinin 
topraklandırılması bir zaruret ise adaleti temin 
etmek de bir zarurettir. Bunu sadece toprak sa
hibine yüklemek hakikaten adalet değildir. Bu
nu bütün Türk milleti yüklenmelidir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sait Erdinç. 
SAİT ERDİNÇ — Muhterem arkadaşlarım; 

mesele aşağı - yukarı konuşmalarla tavazzuh et
miş vaziyettedir. Şimdi arz etmek istediğim bir 
mesele vardır. Ortaya atayım da rahatlıyayım. 

Adamın birisi evinden çok şikâyet edermiş. 
Bir gün buna birisi akıl vermiş. Sen şimdi git 
ne kadar horoz, tavuk gibi hayvanın varsa evin 
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içine al, demiş. Adam gitmiş ve dediğini yapmış. ; 
Bu sefer adamın ıstırabı büsbütün artmış ve ( 

kendisine bu aklı verene gitmiş, söylemiş. Aklı j 
veren zat, sen şimdi git evinden bu hayvanları 
çıkart demiş. Adam aynı şeyleri yapmış. Oh de
miş, evim ne kadar rahat, ne kadar genişmiş de 
haberim yoktur. 

Şimdi biz burada, ekseriyetin kararları ile 
noktai nazarımızı, belirtiyoruz ve komisyon ısrar
la değişik maddeler getirerek bizi ilk metni kabul 
ettirmeye zorlar gibi bir hal var. 

öyle bir vaziyette kalıyoruz ki, çok şükür ilk 
maddeye, dernek zorunda kalıyoruz. 

Muhterem-arkadaşlarını; bu toprak mevzuun
da hepimiz aynı noktadayız. Birimiz çiftçiyi, 
diğerimiz topraksızı düşünüyor gibi bir kahra
manlık edasına bürünmemize lüzum yoktur. He
pimiz köylünün topraklandırılmasına taraftarız. 
Hattâ o kadar taraftarız ki, meskensizlerin de 
mesken sahibi olmalarına taraftarız. Yani sade
ce bütün araziyi dağıtalım derken, birden fazla 
apartmanı olanların diğer apartmanlarını da 
meskensizlere taksitle verelim. Böylece bütün 
milleti toprak ve ev sahibi edelim derim. Bu ka
darını bile düşünürüm. (Alkışlar) 

Sonra muhterem arkadaşlarım; biz burada bu 
fikirleri ileri sürerken sağlam bir esasa varmayı 
düşünüyorum. Yoksa Adnan Menderes'e bizi 
benzetmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz onlar gi
bi değiliz. Onlarla kıyas etmeye lüzum yoktur. 
Anlamadan düşünmeden şunu bunu itha'm etmek 

*de çok kötü bir taktiktir. Şark'a gitmeden, gö
rüp öğrenmeden burada oturup, Şark böyledir, 
şöyledir demek doğru değildir. Bugün Şark'ta 
büyük köyler halinde mülke sahibolan yoktur. 
Dürüstçe şu adam bu adam demek lâzımdır. 

Komüsyoncularm para taşıdıklarından bch.se-
edildi. Erkekçe çıkıp bunlar kimse söylenmelidir. 
Yoksa bizleri itham altında bırakmaya hakları 
yoktur. Bana anamdan babamdan şu veya bu 
mal intikal etmişse bunun kötü tarafı nedir? Ben 
halen bütün mülk ve sair gayrimenkulumu An
kara'da bir bina ile değişmeye hazırım. Hatiboğ-
lıı bir binasını bana versin, ben bütün mülkümü 
ona vereyim, değişelim. Hattâ Halk Partisi za
manında şurada bir kooperatif kurmuşlardır. 
Mebus evlerinin iki katlı binalarından biri ile 
bütün gayrimenkulumu değiştirmeye hazırım. 
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Arkadaşlar, şu bahsettiğiniz Şark çiftçisi se

nelerce kahır çekmiştir, istilâya uğramış, harab-
olmuştur. Burada oturup uzaktan kahramanlık 
olmaz. Toprak almak veya vermek mesele değil
dir, onu işletmek lâzımdır. l 

Bugün elli dönümlük toprağı olan çiftçi top
rağına tasarruf edemiyor. Çünkü bunun birçok 
masrafları vardır, bunların da tapu harcı, sula
ma, gübreleme ve saire masraflan vardır. Biz de 
bunları biliyoruz. Ankara, İstanbul'da oturup da 
çiftçinin derdini dile getirmek kolay bir iş değil
dir. Biliyorsunuz Şark'taki topraklar üç dört de
fa istilâya uğramıştır. Şark'ta toprak dağıtımın
da köylünün topraklandırılması için en asgari 
ölçülerle hareket edilmesi lâzımdır. Biz bu mad
deler üzerinde konuşurken bu toprak dağıtım işi
ne razı değiliz gibi bir şey çıkmasın... 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 

SAİT ERDİNÇ (Devamla) — Eğer bir ada
let mevzuubahis ise, apartmanların, muazzam ser
vetlerin dağıtılması da lâzımdır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir, 
Komisyon söz istiyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
AMMER AKSOY — Muhterem arkadaşlarım. 
komisyon maddelerin başında bir defa konuştu, 
bir defa da sonunda konuşacak. Bu arada hiç 
konuşmamıştır. Kifayet kabul edildikten sonra 
da, bir üye arkadaşımız konuşabilir. 

Arkadaşlarımız tarafından muhtelif meseleler 
vo sualler ortaya konuldu, komisj'on bunlara ce
vap vermek mecburiyetindedir. Biz böylece bir 
hakkı istimal etmiyoruz; yapılması lâzımgelen bir 
vazifeyi yerine getiriyoruz. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, bu meselenin 
hallinde Anayasamız, kesin ve kanun koyucuya 
takdir hakkı bırakmıyan bir ıhüküm koymuş de
ğildir. Kamulaştırmaların taksitle ödenmesi za 
rureti yoktur. Eğer buna ihtiyaç varsa ve reali
teler arkadaşların dediği gibi değilse, o zaman 
kanuna taksit kaydı ' konacaktır. Konurken de, 
gayet tabiî, - biraz önce arz ettiğim gibi - kabul 
edilecek hal suretinin muhtevası, gerçek bir hu
kuk devletinde, mülk emniyeti ile bağdaşacak 
mahiyette olacaktır. Bahis konusu olan mülkün 
büyüklüğüne göre, verilecek taksit ve faizler, ge
nel olarak mülk sahibinin bu bedelleri yatırımda 
kullanmasını mümkün kılmalıdır. Meselâ bir 
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toprak sahibinin, 100 bin liralık ıbir tarlası ka
mulaştırılmış, fakat 10 bin liralık taksitlere 'bağ
lanmış ise, bu taksitler ancak senelik zaruri ihti
yaçları karşılıyacağmdan ve belki de sadece o 
arazinin yıllık kira bedeline tekabül ettiğinden, 
on senenin sonunda mülk sahibinin elinde hiçbir 
şey kalmıyacak ve mülkü de elinden çıkmış ola
caktır. O halde, kanunda tediye şekli olarak ko
nulacak hükümler, tamamen kanun koyucunun 
keyfine bırakılmamıştır. Anayasanın ruhuna 
uygun olmak zorundadırlar. Görülüyor ki, bü
tün bu mülâhazalar, şu Anayasanın bir kül ola
rak ele alınmamasının kaçınılmaz sonuçlarıdır. 

Deniliyor ki, biz bundan önceki Anayasamız
da, hiçbir zaman taksitle kamulaştırmayı kabul 
etmedik. Bu doğru değildir. Eski 74 ncü madde
miz taksitle ödemeye imkân vermiş, tediye tar
zının düzenlenmesini tamamen kanuna bırakmış
tır. Eğer, taksit miktarı olarak 10 sene kaydmm 
(bulunmasının, kanun koyucuya tesir edecğin-
jden, onu daima uzun taksitlere sevk edeceğinden 
endişe ediliyorsa; diyebiliriz ki, «kanun koyu
cunun, kamulaştırmanın taksite bağlamasını der
piş ettiği İmllerde, taksit süresini de, kanun tes-
bit eder.» Şimdi şu sualle karşılaşıyoruz : «Niçin 
eskiden olduğu gibi, taksitten bahsedilmeksizin, 
sadece kanunun düzenliyeceğini kaydetmekle 
yetinilmemiştir?» 

Eski ve yeni anayasaların müzakeresinde, 
taksitle ilgili olan formüllerin ortaya çıkışı ve 
bu münasebetle münakaşa konusu olan fikirler, 
birbirinden çok farklı olduğundan, aynı formü
lü bugün kullanmaya imkân yoktur. 1937 sene
sinde 74 ncü maddenin Ibugünkü şekli kabul edi
lirken, yani Meclis müzakerelerinde, kamulaştır
ma şartlarının serbestçe düzenlenebileceği hük
mü görüşülürken, kürsüden hiçbir şahıs, «bu 
serbestçe düzenlemenin şümulüne, taksite bağla
ma dâhil değildir» diye her hangi bir söz sarf 
etmediğinden, Çiftçiyi topraklandırma Kanunu
nun taksit ile istimlâk hükmüne de karşı konul
mamıştır. 

©una mukabil, yeni Anayasamızın 'görüşme
lerinde, taksitle kamulaştırma etrafında birçok 
itirazlar yapıldıktan hattâ fırtınalar koparıldık-
tan sonra, «taksitle kamulaştırma imkânını açık
ça derpiş eden kayıt» tasarıdan çıkarılırsa, ilerde, 
taksiti ön gören bir kanunun Anayasaya aykı
rılığı kolayca savunulabilir. 
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de, «taksitle kamulaştırma imkânı maddeye gir
sin veya çıksın» gibi bir münakaşa bahis konusu 
olmadığından, Çiftçiyi topraklandırma Kanunu 
rahatça kabul edilebildi. Fakat şimdi komisyon 
olarak, şu müzakerelerden sonra maddeye iki 
defa taksitle kamulaştırmayı koyduğumuz hal
de, Yüksek Heyetiniz taksit kaydını çıkaracak 
olursa] şüphesiz ki, bu hüküm, «taksitle ödeme 
hariç olmak üzere kanunla düzenlenir» mânasın
da yorumlanacaktır. 

- İşte bu sebepledir ki, geleceğin kanun koyu
cusuna, iktisadi ve sosyal zaruretler neticesinde 
taksitle kamulaştırmayı kabul edebilme yetkisi 
tanınmak isteniyorsa, bunun artık'""açıkça belir
tilmesi şarttır. Mamafih tekrar belirtmek isteriz 
ki, tasarıya koymak istediğimiz taksit kaydı ile, 
hiçbir kamulaştırma daha şimdiden taksite bağ
lanmış olacak değildir. Anayasa, kanun koyucu
ya bu imkânı sağlamıştır; işte o kadar. Gelece
ğin kanun koyucusu, Anayasanın ruhuna uygun 
düşecek kamulaştırma ve ödeme şartlarını dü-
zenliyecektir. , 

Arkadaşlar, tekrar arz ediyorum, gelecekte 
birkaç maceraperest, normal yoldan bu hüküm
leri,* insan haklarına zıt bir surette mânalandı-
ramıyacak; bu hükümlere dayanarak bâzı temel 
hakları tahribedemiyecektir. Anayasa Mahkeme
si de, bu alanda »bekçilik edecektir. Yine hatır
latayım ki, kabul ettiğimiz hükümler, daima 
onuncu ve on birinci maddelerin ışığında değer
lendirileceğine ve kanunlar, bu genel hükümlere 
uygun olacağına göre; eğer kamulaştırma bedel
lerinin taksite bağlanmasına lüzum varsa, bunu 
düzenliyecek kanun hükümleri ile, hiçbir* zaman 
mülkiyet hakkının özü tahribedilmiyecektir. Bu
na benzer hükümler, birçok Anayasada mevcut
tur. Bugün refah yolunda' gösterdiği başarı ile 
temayüz eden, bütün ıharb masraflarını ödeyip 
Amerika ya dahi yardımda bulunacak seviyeye 
gelen ve insan haklarına tam mânasiyle riayet
kar olan demokratik Almanya Anayasasının 14 
ncü maddesinde de, aynı mahiyette hüküm mev
cuttur. Yani Alman Anayasası, kamulaştırma 
bedellerinin ödeme tarz ve suretinin düzenlen
mesini, kanuna bırakmıştır. Demek oluyor ki, 
kanun koyucu ödemeyi taksite de Ibağlıyabilecek • 
tir. Nitekim doktrin ve tatbikat, tediye tarzı 
mefhumunun .şümulüne, taksite bağlamanın da 
girebileceğini belirtmektedir, 
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Muhterem Ferid Melen gibi, bilhassa takdir 

ettiğim bir arkadaşla, bu noktada aynı fikirde ol
madığımı arz etmek İsterim: Devletçilik umdesi
ni bu madde münasebetiyle ele aldılar ki, bu doğ
ru değildir. Biz liberal kelimesini, 19 ncu asır
daki mânada almadığımız gibi, ferdî mülkiyetin 
korunması esası derken de, bunu bilhassa, toprak 
mülkiyetinin mahdut ellerde kalması olarak an
lamıyoruz, Ne Sovyet'lerde olduğu gibi Devlet 
çiftlikleri, Sovhozlar ku tırnak ve ne de toprağı sa
yılı insanın inhisarında, bırakmak niyetindeyiz. 
İşte çiftçiyi topraklandırmak için kamulaştırma
da da, modern mânasiyle liberal iktisat sistemine 
ve hele ferdî mülkiyet esasına ayrılık, asla bahis 
konusu değildir. Tam aksine, bugün en önemli 
istihsal vasıtası olan toprağın, meselâ 15 tane Ah
met'ten alınıp, 15 bin tane Mehmet'e verilmesi 
bahis konusu olduğuna, göre, bunun devletçilikle 
alâkası iddia olunamaz. Bu olsa olsa, medenî 
icaplara ve içtimai adalete daha uygun Ibir hal 
tarzı olarak, her iktisadi mezhepçe kabul edile
cek bir yol sayılmak gerekir. Nitekim arkadaşlar, 
çiftçinin kendi toprağına sahibolması, medenî her 
memlekette gerçekleştirilmiştir. İngiliz Liberal 
Partisi dahi, başta Lloyd George olmak üzere, 
bu yolu savunmuştur. 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu arkadaşımın fik
rine netice bakımından iştirak ediyorum. Bu mad
de, bizim için cidden hicran oldu. öylesine hicran 
oldu ki, bu dâvada bizim zerrece şahsi menfaati
miz veya husumetimizin bulunmadığı halde, böy
le bir hüküm teklif ettiğimizden ve samimî ka
naatlerimizi savunduğumuzdan, dolayı, ibâzı mülk 
sahibi arkadaşlar, Meclis koridorunda selâmları
mızı bile •kabul etmediler. Hakikaten arkadaşlar 
•bu hüküm, bizim için hicran dolu bir madde ol
muştur. Evet bu bir fikir mücadelesi olmaktan 
çıktı. Bunun yanlış bir tutum olduğu şüphesiz
dir. Bu hükümden, onun sahip olmadığı birçok 
mânalar tefehhüm edildiği meydandadır. Eğer 
biz, bu hükmü en son kabul eden memleketlerden 
Ibifi isek ve bunu kabul etmekte bu kadar gecik
miş isek, bunda komisyon•unuzun ve Yüksek He
yetinizin kabahati yoktur. Ama bizim, bir Ku-
<ru<Mi Meclis olarak vazifemiz, bir taraftan gele
cekteki iktidarların lüzum görecekleri demokratik 
ve sosyal hal suretlerini sağlıyacak hükümleri 
kabul etmek; diğer taraftan da, gelecekteki ka
nun koyucunun dahi aşamaması lâzım gelen sı
nırları bugünden koymaktır. 
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birimizden ayrıldığımız noktaların çok az Olduğu
dur. Birbirimizi iyi anladığımız takdirde, bu ih
tilâf da kolayca halledilecektir. Biz, «Müstakbel 
kanun koyucular, kamulaştırmaları taksite bağia-
maik •mecburiyetindedir.» diye bir hüküm getir
medik. Taksit bahis konusu olsun mu, kaç taksit 
kabul edilsin, hangi şartlar varsa taksit yoluna 
gidilsin, bütün bunlar ileride kanun- yapılırken 
konuşulacaktır. Şimdi sadece, demokratik Anaya
sa hukukuna ve insan haklarına, uygun, fakat 
aynı zamanda sosyal adaleti ve iktisadi ihtiyaç
ları da tamim edecek surette kamulaştırmayı 
mümkün kılan bir Anayasa hükmü getirilmiştir. 
icabında, arazinin vüsatine göre taksitlerin on se
neye kadar çıkabilmesini uygun gördük. İleride 
kendisini gösterecek ihtiyaçlar bize hak vermez
se, taksiti muhakkak 10 yıla çıkanmak mecburiye
ti yoktur. Biz, bu hükümle ve buna uygun ka
nuni hükümlerle, hürriyet ve demokrasi düzeni
ne ve zamanımızın zihniyetine uygun bir mülki
yet hakkının ihlâl edilmiş olacağına asla inanmı
yoruz. Yüksek Heyetinizin kabul edeceği âza
mi taksit müddeti, yedi yalhııt beş sene olabilir. 
Takdir nihayet size aittir. Ancak ko>misvon ola
rak, biz buna katılmıyoruz. Ama Yüksek Heyeti
niz ibu yolda bir karar verecek olursa, biz bu hük
mü huzurunuza ikinci defa getirmiş bulunduğu
muzdan ötürü, artık komisyon olarak bir takdir 
hakkına sahip değiliz. Sizlerin şimdi vereceğiniz 
kararı, madde halinde tasarıya koymaktan başka 
yapılacak bir şey yoktur. 

Son olarak neticeyi tatlıya bağlıyalım: 38 nci 
madde hükmünü, ister bizim» getirdiğimiz gibi, is
ter başka bir surette olsun, zurnanın ve geniş halk 
'kütlelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek surette 
kabul etmekle hayırlı bir (hüküm, yaratmış olaca
ğız. Bu madde yüzünden birbirimizi kırmaya, bir
birimize düşman gözüyle bakmaya, haklı b'ir se
bep bulunmasa gerek. 

Genel Kurulunuzun eıı doğru kararı verece
ğinden eminim. Takdıir sizlere aittir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyondan sonra bir arkadaşa 
söz vereceğim, söz sırası Ahmet Karamüftüoğlu 
arkadaşımızındır. 

AHMET KARAMÜFTÜOĞLU — Muhterem 
arkadaşlar, bu 38 nci madde üzeıindc çok ko
nuşuldu, çok mücadelesi yapıldı, hattâ bık
kınlık geldi. Bütün bunlara rağmen.» Konıis-
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yon Sözcüsü muhterem Aksoy kürsüye geliyor, | 
uzun uzun âdeta ders verircesine, nasihat ve
rircesine Muhterem, Heyete itidal ve aklıselim 
tavsiye ediyor, âdeta bizi mütemerrit, aklıse- } 
linıden uzak , tamamen hissi, tamamen muan- I 
n'it ve fikrisabite saplanmış insanlar olarak 
tavsif ediyor. 

Arkadaşlar, muhterem hocamın bu şekilde 
konuşmaya hakkı yoktur. Binaenaleyh komis
yon biraz lütfetsin, bizim de şahsiyetimiz ol
duğunu, müstakil bir kanaate sahip bulundu
ğumuzu kabul etsinler. 

Muhterem arkadaşlar, dünyada, en kolay 
şey başkalarına öğüt vermektir. En zor olanı 
da başkalarına verilen nasihati nefsinde tatbik 
etmektir, tşte Sayın Aksoy bu pozisyondadır. 
Kalkıyor, demagoji yapmıyalım diyor, fakat ı 
tezini kabul ettirebilmek için demagojinin en 
büyüğünü kendisi yapıyor. O kadar yapıyor 
ki, Yüksek Meclisi tesir altına alabilmek için 
Adnan Menderes'in günahlarının gölgesine sı
ğınmaya çalışıyor. Muhterem arkadaşlar, Ad
nan .Menderes ve arkadaşları bugün Yassıada'-
da istimlâk edilen gayrimenkullerin bedelleri
nin pejşin ödenmesini istediği için bulunmuyor, 
bilâkis İstanbul istimlâklerinde vatandaşın mül
kiyet hakkını ihlâl ve tahribettiği için bulunu
yor. Bakınız tesadüfe ki, huzuru adalette bu
günlerde İstanbul yolsuzluğunun hesabını veri
yor. Burasını böylece tesbit ettikten sonra asıl 
mevzua geçiyorum. 

Ne yazık ki dört defa redaksiyon gören bu 
madde aynı şekilde, yani bir yemeğin ısıtılıp 
ısıtılıp tekrar verilmesi gibi bir tarzda gel
mektedir. Yeni maddede, bir kısmı peşin ola
rak ödenir, deniyor. Demek ki bundan evvel
kilerde hiç peşin vermeye taraftar değillermiş. 
Bu defa lütfedip peşin kısmını ilâve etmişler. 
Biz istiyoruz ki bu memlekette toprak reformu 
ve sosyal adaletin tahakkuku bâzı ailelerin 
sırtına yüklenmesin. Toprak reformu yapılacak
sa, ki mutlaka yapılmalı, bugün nasıl tasarruf 
bonoları çıkarıyorsak buna -benzer toprak re
formu için bonolar çıkarmalı. I 

Şahsan en az muhterem komisyon üyeleri 
kadar toprak reformuna taraftarım. Bu be
nim bugünkü düşüncelerim değil, çok eskiden 
beri taşıdığım kanaatimdir. Yalnız komisyonla 
metodda ayrılıyoruz. Komisyon istiyor ki, bu 
içtimai adalet, birkaç bin ailenin ezilmesi pa- j 
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j hasma olsun. Biz istiyoruz ki bütün vatandaş

lar, karınca kaderince halkın bütün sınıfı bu 
içtimai adalet müessesesinin tahakkukuna iş-

I tirak etsinler. (Alkışlar) 

Bugün nasıl tasarruf bonosu çıkarıyor ve 
memleketin yüksek menfaati icabı budur, diyor
sak, sosyal adaletin tahakkuku içinde pekâlâ 
toprak reformu bonoları, iskân bonoları çıka
rabiliriz. Bu suretle toprağı olan vatandaşlar 
d.'t, bono almak suretiyle bu hayırlı işe iştirak 
etmiş olurlar. Niçin bunun üzerinde durmuyo
ruz da, üç beş bin ailenin ıstırabı pahasına, ters 
yönden tahakkuk ettirmeye çalışıyoruz? Evet, 
Aksoy arkadaşım; on sene taksite bağladığı
mız takdirde on sene evvelki paranın iştira ka-

I biliyetiyle, on sene sonraki paranın iştira ka
biliyeti arasındaki farkı siz benden daha iyi 
bilirsiniz. Yüz bin liraya istimlâk edilecek ara
zinin bedeli on müsavi taksitle ve on senede 
ödenirse, tarla sahibi her sene aldığı on bin 
lirayı evinin maişetine sarf etmek zorunda ka
lacak ve on senenin sonunda sıfıra sıfır elde sı
fır kalacak. Bu mu adalet? Bu mu hakkaniyet? 
Binaenaleyh tüccar, memur, banka ve bütün 
zenginler ve hepimiz iştirak edelim, bir fon 
tesis edilsin. Bu fonda birikecek miktarlarla 
topraklar alınıp çiftçiye dağıtılsın. Bu su
retle milyarlar temin edilebilir. Eğer komis
yon hüsnüniyetli ise bu maddeye bu hükmü 
koymak üzere maddeyi geri alsınlar, bu deği
şiklikle getirsinler, hep birlikte seve seve ka
bul edelim. 

İkinci bir nokta : Toprak sahibi olmak suç, 
hattâ bir vatan hiyaneti gibi ifade ediliyor. 
Muhterem arkadaşlar, toprak sahipleri en az 
kendileri kadar bu vatana hizmet eden, kendi
leri kadar bu vatanın şerefli evlâtlarıdır. Bu
rada toprak sahibinin hukuku korunsun de
mek âdeta bir kahramanlık oldu. Bu böyle 
olmamalıydı. Karşıdaki oturan Coşar ve arka
daşlarımın endazesi bizce malûm, bu itibarla 
ehemmiyet vermiyoruz. Eğri konuşan bir işçi 
arkadaş da aynı şekilde... Üzerinde kimse dur
muyor. Fakat komisyon bu havayı vermeme
liydi. 

Şunu unutmasınlar ki ; bu vatana, bu mil
lete toprak sahipleri de en az kendileri kadar 
hizmet eden insanlardır. Hiçbir zaman onla-

} rı hakir görmek kimsenin haddi değildir. Ken-
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dilerinin nasıl sola kayan fikirleri varsa ve biz 
de o fikirlerine hürmet ediyorsak, onlar da top
rak sahiplerinin fikirlerine hürmet etmelidir
ler. Bu Mecliste buna mecburdurlar. Bütün ka
naatlerin muhterem olduğunu lütfen unutma
yalım. Hürmetle hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Günlerdir müzakeresi yapılmakta olan 38 

nci madde hakkında, şimdiye kadar yüze yakın 
temsilci arkadaş en geniş şekilde fikir beyanın
da bulunmak imkânını elde etmişlerdir. Esa
sen, halen ileri sürülmekte olan fikirler de, ev
velce söylenmiş olanların ,bir tekrarından iba
rettir. 

Vaktin darlığını da nazarı itibara alarak, 
mezkûr madde Ttakkmda kifayeti müzakere 
teklif ederim. 

ilhan Esen 

Yüksek Başkanlığa 
Şimdiye kadar yapılan müzakere ile madde

nin mânası tavazzrJh etmiş olduğundan müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

M. İhsan Kızıloğlu Esat Çağa 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ — Muhterem arkadaş
lar, bu maddede birbirinden farklı altı !hai der
piş edilmektedir: Çiftçiyi topraklandırma, or
manları devletleştirme, yeni orman yetiştirme, 
kalkınma plânı gereğince istimlâk, temel ya
tırımlar için kamulaştırma, iskân projeleri için 
kamulaştırmadır. İlk günden beri takibediyo-
rum, konuşanların % 85 - 90 ı toprak reformu 
hakkında konuştular. Arkadaşlar iskân prog
ramı var, bunun hakkında görüşlerimiz var. 
Yeni arazide orman yetiştirme programı var, 
bunun 'hakkında görüşlerimiz var. Plânla ilgili 
işler var, bunun hakkında görüşlerimiz var. 
Bütün bu hususlar burada 'hiç açıklanmadı. 
Ben tesbit ettim iskân programı hakkında bu
gün bir, geçen gün de bir arkadaşımız konuş
tu. Yeni arazide orman yetiştirilmesi mevzuun
da yalnız bir arkadaşımız konuştu. 

Bu bakımdan müsaade ederseniz mahiyeti 
birbirinden farklı olan bu hususlar üzerinde 
duralım. Arkadaşlar, çiftçiyi topranlaııduma 
başkadır, iskân programı başkadır. Bu sebeple 
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I istirham ediyorum, nihayet müzakerelerin so

nuna geldik. 'Tahmin ederim konuşacak daha 
beş, altı arkadaşımız var. Onlar da konuşsun
lar, mevzuu iyice aydınlansın. 

BAŞKAN — DaÖıa söz almış on beş arkada
şımız var. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ — Bırakalım efendim, 
I üçer dakika konuşsunlar. * 

BAŞKAN — önergeyi oya koymaya ınec-
, burum. 

Yeterlik önergesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) Şimdi 
madde hakkında verilmiş olan önergeleri oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Evvelce cereyan eden müzakerelerin ve 

Umumi Heyetçe kabul edilen önergelerin ışığı 
altında 38 nci maddeye taksitli istimlâk hük
münün konulması caiz değildir. 

Bu itibarla bu kere komisyonca teklif edi
len 38 nci maddenin, her ne sebeple olursa ol
sun istimlâk bedellerinin (gerçek değer) ve 
(peşin para) esasına uygun olarak ödemesini 
sağlayacak şekilde tekrar değiştirilmek üzere 
komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Muhittin Gürün thsan ögat 

• Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin eski Anayasanın 74 ncü 

maddesini teşkil eden «çiftçinin topraklandırıl
ması, ormanların devletleştirilmesi yeni orman 
yetiştirilmesi iskân projelerinin gerçekleştiril
mesi aıuaciyle kanunlaştırılan toprak bedelle
rinin ödenme şekli ve sureti kanunla gösteri
lir.»' şeklinde tanzim edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

I Mehmet Salim Hazerdağlı 

{ Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
38 nci maddenin 1 nci fıkrasının aynen ka-

! bulu ile mütaakıp kısmın aşağıdaki şekilde ta-
' dilini arz ve teklif ederiz. 
i 

! Temsilciler Meclisi üyeleri 
! -Orlhan Öztrak Kemali Baya zıt 

j Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin 1924 Anayasasının muaddel 

! 74 ncü maddesine benzer tarzda aşağıdaki şekil-
I de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
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Madde 38 (Birinci fıkra aynen) 
ikinci fıkra : Çiftçinin topraklandırılması, 

'ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiş
tirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi 
amaçlarıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin 
ödenme şekli ve sureti kanunla gösterilir. 

Abdülkerim Akyüz Malhmut Tekin Çullu 

Yüksek [Başkanlığa 
Madde 38 in ikinci fıkrasındaki, (kanunun 

taksitle ödemeyi gözettiği hallerde) yazısından 
sonrasına «eşit taksitlerle»' kelimelerinin ilâvesi
ni ve bu suretle açıklığın sağlanacağını arz ve 
teklif ederiz. 

Üye Üye 
Enver Kırker Hızır Cengiz 

Temsilciler Meclisi 'Başkanlığına 
38 nci maddenin 2 nci fıkrasında mevcut 10 

yılın 5 yıla indirilmesini arz ederim. 
Halil özmen 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin evvelki şeklindeki müza

keresinde on senelik süresinin 3 sene olarak ka
bulünü kısa mucip sebebiyle arz etmiştim. Mad
denin bugün müzakere edilen şeklinde faiz ve
rilmesi de kabul edildiğine göre on senelik sü
renin beş sene olarak kabulü daha uygun ola
caktır, kanaatindeyim. Maddedeki on senenin 
beş sene olarak oya korumasını arz ve tdklif ede
rim. 

Ra'if Aybar 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin 2 nci fıkrasının ödeme sü

resinin beş seneyi geçmez şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Fahri Belen 

Sayın Başkanlığa . 
38 nci maddenin 2 nci fılknasınm aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Hamza Eroğlu 

Madde 38, fıkra 2. Çiftçinin topraklandırıl
ması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman 
ve 128 nci maddede sözü edilen kalkınma plânı 
Kanununda açıkça gösterilmek şartiyle, temel 
yatırımların ve iskân projelerinin gerçekleşti
rilmesi amaçlariyle kamulaştırılan gerçek top
rak bedellerinin ödenme şekli kanunla gösteri
lir. Kanunun taksitle ödemeyi gözettiği haller-
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de, ödeme süresi 5 yılı aşamaz. Bu takdirde, 
gerçek bedelin kanunla gösterilen bir kısmı pe
şin olarak ödenir; taksitler de, kanunla göste
rilen faiz haddine bağlanır. 

Yükse'k Başkanlığa 

38 nci maddenin 2 nci fıkrasının son cüm
lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Bu takdirde, bedelin en az yüzde yirmi beşi 
peşin ödenir; geriye kalan kısım her yıl eşit 
taksite ve mutlad kanuni faize bağlanır.» 

Alp Kuran 

Yüksek Başfkanlığa 

38 nci madde üzerinde yapılan müzakerele
rin mihrakı, «istimlâklerin taksitle yapılıp ya
pılmaması» konusunda bulunmaktadır. Bu sebeple; 
maddenin ruhunu teşkil eden, «kamulaştırma» 
veya «devletleştirme» konusunun içerisine gir
mesi muhtemel bir mesele, Yüksek Meclisin 
dikkatinden kaçabilecektir; O da; devletleştir
me teşebbüslerinin, özel teşebbüs üzerindeki te
sirleridir. Zira; özel teşebbüs çerçevesinde oy
la müesseseler vardır k i ; bedelinin tamamı pe
şin dahi ödense, yapılacak istimlâk; o, özel te
şebbüs sahiplerinin ticari fonksiyonunu tama
men yok edici mahiyet arz edebilir. Keza İstim
lâke tâbi mezkûr müesseseden geçimini temin 
eden yüzlerce vatandaş dahi, işsiz kalma tehli
kesiyle karşılaşabilir. 

Böyle hallerde, bedelinin ödenmesi ile halli 
mümkün olmıyan hususlar arasında' bulunan 
özel teşebbüsün; ayrı bir fıkra içinde zi'kredil-

> mek suretiyle, Devlet tarafından himayesinin 
derpiş edilmesi zaruridir. Meselâ, bu •durumdaki 
özel teşebbüsün, tesislerim, makina ve teçhiza
tını, tekrar istihsale geçirilmesine, Devlet ta
rafından imkân sağlanmalıdır. Yani, ticari fonk
siyonuna halel getirilmemesi temin edilmekte
dir. Bu gaye ile, komisyonca son olarak ha
zırlanan metnin sonuna, bir fıkra halinde şu 
hükmün ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Rauf Gökçen 

Madde 38. — Son fıikra olarak: Her türlü 
devletleştirme işlerinde, özel teşebbüs sahiple
rinin ticari fonksiyonuna halel getirilmemesî 
asıldır. Devlet, bu hususta gerekli bütün tedbir
leri alır. 
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Sayın Başkanlığa 

38 nci madde 2 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Fethi Çelikfbaş 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
devletleştirilmesi, iskân projelerinin gerçekleş
tirilmesi amaçlariyle kamulaştırılan toprakların 
gerçek bedellerinin ödenme şekli kanunla gös
terilir. Kanunun taksitle ödenmeyi gözettiği 
hallerde ödeme süresi, ilk taksiti peşin öden
mek üzere 5 yılı aşamaz. Her yıl eşit miktar
larda ödenecek taksitlerde, kanunî faiz haddi
ne bağlanır. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin ikinci fıkrası yerine 1924 

Anayasamızın aşağıdaki ikinci fıkrasının aynen 
kabulünü ve kabul edildiği takdirde üçüncü fık
ranın tayyını arz ve teklif ederim. 

Feyyaz Kölksal 

Madde 38. — Fıkra 20. 
Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları 

devletleştirmek için alınacak toprak ve orman
ların, kamulaştırma karşılığı ve bu karşılıkları 
ödenmesi özel kanunlarla gösterilir. 

BAŞKAN — Efendim, okunan takrirlerden 
anlaşılacağı üzere hep ayrı ayrı hususlar ifade 
edilmiş. 

VEDAT DİCLELİ — Maddeyi komisyon al
madan evvel bizim de verdiğimiz takrirler var, 
onların da okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeni bir takrir daha 
geldi onu da okuyoruz. 

Yüiksek Başkanlığa 
38 nci maddenin ikinci fıkrasında kamulaş

tırılan toprak bedelleri peşin ödenir. 
Mütaakıp fıkraların çıkarılarak maddenin 

düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Vahap Dizdaroğlu 

('«Okunmıyan takrirler var», sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, daha evvel verilmiş 

de okunmamış olan beş takrir daha var, ten-
sibederseniz bunları da okuyalım. 

Yüksefc Başkanlığa 
38nei maddenin ikinci ve üçüncü fıkraların

daki taksitli kamulaştırma ve devletleştirme 
usulünün «peşin» olarak değiştirilmesini ve bu-
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na göre maddenin yeniden yazılması için ko
misyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Muhittin Gürün İhsan ögat 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları

nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ede
rim. 

Dâniş Koper 

«Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
devletleştirilmesi yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariy
le kamulaştırılan arazi bedellerinin ödeme şekli 
kanunla gösterilir, ödeme süresi on yılı aşamaz. 

Geçimleri sadece kamulaştırılan araziye bağ
lı olanlara ait arazinin bedelleri her halde pe
şin ödenir. 

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüs
lerin, millî menfaatlere uygun çalışmaları, özel 
kanunlarla düzenlenir. Bu kanunara rağmen 
kamu menfaatini haleldar eden özel teşebbüsler, 
karşılığı kanunla gösterilen şekilde ödenmek 
şartiyle, devletleştirilir. ödeme süresi on yılı 
aşamaz. Devletleştirilecek teşebbüsler kanunla 
gösterilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları, gerek 

şahsi mülkiyeti, gerek özel teşebbüsün emniye
tini tahdideden mahiyette göründüğünden, her 
ne suretle olursa olsun, değer bedeli peşin olarak 
ödenmedikçe Devletin hiçbir kamulaştırma ya
pamamasını temin için 2 ve 3 ncü fıkralarının 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Orhan Köprülü Avni Yurdabayrak 
Cevdet Geboloğlu 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda imzaları bulunan bizler, 38 nci 

maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki arz ettiği
miz hususun ilâvesini rica ederiz. 

«Ancak geçimleri sadece kamulaştırılan ara
ziye bağlı olanlara bedeli peşin ödenir.» 

Saygılarımızla. 
İmadettin Elmas Süleyman Bilgen 
Nurettin Akyurt Dr. Celâl Sungur 

Abdullah Ipşiroğlu İhsan Kabadayı 
Abdurrahman Altuğ Bahri Yazır 

Fehmi Alpaslan Sadi Erdem 
Şinasi özdenoğlu Mustafa Kepir 

Feridun Üstün Enver Köker 
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A. Hikmet Onat 
Yavuz Feyzioğlu 

Sait Erdinç 
Selçuk Çakıroğlu 
Şevket Asbuzoğlu 
Burhan Akdağ 
Hüseyin Ulusoy 

Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Şener 
Suphi Doğukan 

Mustafa Sirmen 
Abdullah Ercan 

M". Salim Hazerdağlı 
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Nuri Kınık 

Galip Kenan Zaimoğhı 
Rifat Çini 

Rauf Gökçen j 
1. Saffet Omay 
Asım Yılmaz i 

Dr. ibrahim öktem \ 
Tahsin Argun • 

Cemal Yıldırım | 
Zeki Tekiner j 

Şerafettin Yaşar Eğin 
Halil Sezai Erkut ' 

Tekin Çullu j 

Sayın Başkanlığa i 
38 nci maddedeki «devletleştirme» sözünün 

«millîleştirme» olarak değiştirilmesini saygıyla ! 

arz ve teklif ederiz. j 
Erol Dilek Ali İhsan Göğüs 

Bülent Eeevit İsmail İnan 
Ahmet Akar Suphi Batur 
Şevket Adalan l^erit Celâl Güven 

Bahir Ersoy 

BAŞKAN — Yeni bir takrir geldi, onu da 
okuyoruz. 

FERİD MELEN — Efendim, bendenizin de 
bir takriri vardı, madde komisyona verilmeden 
evvel takdim etmiştim. Belki kaybolmuştur. 
Şimdi o takririmden vazgeçiyorum. Kemali Be
yazıt ve Orhan öztrak'm önergelerine iştirak 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kaybolmuş değildir, evvelce 
okunmuştur, üzerinde kayıt var. Son gelen tak
riri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa-
1924 tarihli Anayasanın 74 ncü maddesine 

mütenazır olarak 38 nci maddenin yeniden tan
zim edilmek üzere komisyona iadesini, peşin be
deli ödenmedikçe kamulaştırmanın yapılamıya-
cağı prensibinin ihlâl edilmesini, bu görüşün 
maddede mutlak yer almasını arz ve teklif 
ederiz. 

Seyfi öztürk Yekta Karamustafaoğlu 
Y. Ziya Yücebilgin 

BAŞKAN — Huzurunuzda okunan takrir
lerden ekserisi esasen müzakere mevzuu olan 
(gerçek değer ve peşin para) ibaresinin madde
ye ilâvesine taallûk etmektedir. Bunlardan bir 
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tanesini okuyup oya arz edersem zannederim ki, 
diğer önergelerdeki buna ait hususlar da hal
ledilmiş olur. 

(Muhittin Gürün ve İhsan ögat 'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılmıyor. 
önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer takrirler meyanmda eski Anayasanın 
74 ncü maddesine uygun bir madde getirilmesi 
hakkında iki tane önerge vardır, Onları tekrar 
okuyoruz. 

(Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının Önergesi 
tekrar okundu.) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim, önergenin yukarı kısmı ile, 
şu kadar müzakereden sonra, 74 ncü madde 
hakkındaki hükmün yanlış anlaşılması ihtimali 
olduğundan kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kaim] edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemişti]'. 

(Kemali Bayazıt ve Orhan öztrak'm Önergesi 
tekrar okundu.) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu hususu kanun koyucuya bıraktığı
mız iein katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Efendim, 83 kabul, 
54 kabul etmiyenler. Binaenaleyh, önerge kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

KASIM GÜLEK — Madde tekrar komisyona 
gitmeden evvel söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, eşit taksitle ödenme
si hususundaki önergeyi tekrar okuyorum. 

(Enver Kırker ve Hızır Oengiz'in önergesi 
tekrar okundu.) K. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergenin 

dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, diğer önergelerin okunması husu
sunda önerge sahiplerinden ısrar edenler var 
mı? (Yok sesleri) 

Komisyon bu önergeye filhal iştirak ediyo^ 
mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim, komisyonun ikinci defa ka-
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bul edip etmemesi bahis mevzuu değildir. Ka- I 
rar Yüksek Heyetindir. Artık bizim söz hakkı
mız yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, bu kabul edilen öner
geye göre 38 nci maddeyi yeni şekliyle okuyo
ruz. Birinci fıkra aynen kalmış, mütaakıp fıkra
ların yerine Kemali Bayazıt ve Orhan öztrak'-
m önergesinde teklif ve Heyetinizce kabul olu
nan fıkralar eklenmiş ve peşin ödenir tâbiri 
ilâve olunmuştur. Son fıkra da kaldırılmıştır. 
Buna göre maddenin son şeklini okuyoruz. 

e) Kamulaştırma 
MADDE 38. — Devlet ve kamu tüzel kişile

ri, kamu yararına gerektirdiği hallerde, gerçek 
karşılıklarım peşin ödemek şartâyle, özel mül
kiyette bulunan taşınmaz malların, kanunda 
gösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya 
bir kısmını kamulaştırmaya veya bunlaJr üzerin
de idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Çiftçinin topraklandırılması, - ormanların 
devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariy-
le kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme 
şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle öde
meyi gözettiği hallerde. Ödeme süresi beş yılı 
aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak öde
nir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağla
nır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru
dan doğruya işleten çftçinin hakkaniyetli öl
çüler içerisinde geçinebilmesi için zaruri olan 
ve kanunla gösterilen kısmının ve küçük çift
çinin kamulaştırılan toprağının bedeli her hal
de peşin ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. 

SEYFÎ ÖZTÜRK — Açık oya konulması 
hakkında teklifimiz var efendim. 

BAŞKAN — Efendim zühul edildi, Özür di
lerim. 

Açık oy istiyen arkadaşlar ısrar ediyorlar 
tm? (Israr ediyoruz sesleri.) 

MEHMET HAZER — Muhterem arkadaş
lar, hakkında açık oy istenilen madde Yüksek 
Meclisin oylariyle ortadan kalkmış, onun ye
rine bir başka metin konmuş bulunmaktadır. \ 
Yeni metin hakkında açık oy talebolunabilir. 
Yüksek Meclisin bu noktaya dikkat buyurma- l 
smı istirham ederim. 

BAŞKAN — Adnan Başer. * | 

1961 0 : 3 
ADNAN BAŞER — Efendim, açık oy tak

riri madde ^ metni için zikredilmiştir, 38 nci 
maddenin açık oya konulması istenilmiştir. 
Bu, 38 nci madde olduğuna göre bu yeni met
nin açık oya konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hakkında açık oy istenen 38 
nci maddedir. Bu 38 nci madde yerine yeni 
metin ikame edilmiş olduğuna göre bu yeni 
38 nci maddenin agık oya konması lâzımdır. 
Açık oyu istiyen arkadaşların adedi 15 kişi
den fazladır. Binaenaleyh maddeyi açık. oyu
nuza sunuyorum. 

Yeni okunan maddeyi kabul edenler beyaz, 
kabul etmiyenler kırmızı oy kullanacaklardır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Reis Bey, arkadaşlarımız mütemadiyen 
komisyonumuzdan hangi metne oy verecekle
rini soruyorlar. Neticenin kırmızı veya beyaz 
lehine tecelli etmesi halinde ne olacaktır? Rica 
ederim, tekrar izah ediniz. 

BAŞKAN — Efendim, yeni okunan madde
yi kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı, oy 
kullanacaklardır. 

(Oylaı toplanıldı.) 
Efendim, oylarını kullanmıyan arkadaşları

mız varsa, lütfen kullansınlar. 

RAUF GÖKÇEN — Efendim, tereddütlü 
olan arkadaşlarımız var. ne şekilde oy kullanı
la cağ] hususunda. 

BAŞKAN —• Efendim, oylama muamelesi 
bitmiştir 

İBu oylama için cereyan eden muameleyi 
Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 

•Kemali Bayazıt ve arkadaşının verdiği öner
ge kabul edildi. Sonra; istimlâkin taksitle ya
pılmasını istiyen önerge de kabul edildi. Ko
misyon,. bu önergelere katılmadı. Kemali Ba
yazıt ve arkadaşının kabul edilen önemesi ve 
sonra kabul edilen diğer Önergeye göre, ko
misyon yeni bir madde getirdi. Böylece; ilgili 
madde ,kabul edilen önergeler dairesinde yeni 
bir madde haline getirildi. Bu madde okun
du. Bu maddeyi evvelâ işari reye arz ettim. 
Bütün üyeler oylarını kullandılar. Fakat o sı
rada açık oya konması teklif edildi, açık oya 
müracaat edildi îşte mesele bundan ibarettir. 
Yanlış oy kullandığı iddiasında bulunan var
sa onların oylarım tashih ederiz. 

% 
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MUAMMER AKSOY — Efendim, usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK

SOY —• Efendim, mesele, şunu veya bunu ka
bul etmek değil; oyumuzu verirken, beyaz ne
dir, kırmızı nedir bunun mânasını bilerek.. 
(Gürültüler) Bir dakika sabır buyurunuz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan maddeyi ka
bul edenler beyaz oy verecekler, kabul etmi-
yenler kırmızı oy verecekler ve çekinserler de 
yeşil oy verecekler idi. (Bravo'sesleri, alkışlar.) 

•Bu oylamada yanlış oy verdiği kanaatinde 
bulunan arkadaşlarımız varsa bildirsinler efen
dim. * 

MUAMMER AKSOY — Efendim, bendeniz, 
yanlış oylama kanaatine varan bir arkadaşı
nız olarak arz ediyorum; kırmızı oyun ret mi, 
yoksa kabul mânasına mı geldiği noktasında iki 
türlü düşünenler var. Reis Bey delmeliydi ki, 
«Kırmızı çıkarsa şu netice hâsıl olur» kiranızı 
çıikması, Anayasadan böyle bir hükmün tama
men kalkması sonucunu mu doğuracaktır? Yok
sa komisyonun getirdiği teklifin kabulü mâna-

/sma mı alınacaktır? Bir kısım arkadaşlar, hük
mün tamamen kalkacağı yolunda meseleyi mü
talâa ediyorlar. Feyzioğlu meselâ böyle düşü
nenlerdendir. Böyle düşünen arkadaşlar, hiç 
olmazsa beş senelik taksit kalsın, diye, mecburi 
olarak beyaz oy vemıeJk durumunda kalıyorlar. 

BAŞKAN — İzalh ettim, efenldim. 
Buyurunuz, Turhan Feyzioğlu. (Gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU — Muhterem arka-
daşlar, havanın sükûn öte kavuşması için bir da-
Odikanızı rica ederim. 

Başkanlığın oya sunuş şeklinde bir yanlışlık 
olduğuna kaani değilim. Beyaz oy verilmişse 
kabul etmiş, kırmızı oy verilmişse kabul etme
miş demektir. Komisyon üyelerinin birçokları
nın, bu madde metinden çıksın, diye değil, çift
çiye toprak dağıtımı hiç yapılmasın, maJksadiyle 
değil, fakat beş yıla inmesin 10 da kalsın, mak-
(sadiyle kiranızı rey verdikleri aşikârdır. Bunu 
Ikimıse inkâr edemez. Buna mukabil peşin para 
ile ödenmesi lâzımgeldiği için kırmızı rey ver
diğini beyan eden arkadaşıım. yerinden sesleni
yor. Demek ki, kırmızı reylerin ifade ettikleri 
•mâna verilmiş olan açık oy takririnin muhte
vası-dol ayısiyle öyle bir nıabiyet arz etmiştir 
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(ki; hakikaten rey vermökte müşkülât çektim. 
Açıkçası bu maddede kırmızı rey fazla çıktığı 
takdirde bu maddenin tamamen Anayasadan 
çıikması mânası çıkmaz. («Çıkmaz» sesleri) 
Efendim, müsaade buyurunuz; madde kabul 
edilmemiştir, deninse ne olacak? Bu takdirde, 
2 nci bir müzakere açılması gerekecek. Bu hu
susu oy veren arkadaşların düşünmesi lâzım. 
Başfkanlıkça yapacak bir şey yok. 

Sonra, önerge hakkında, açık oy talebi hu
susunda da bir mesele yok. Fakat, kırmızı oy 
verenlerin bir kıomı 10 yıl olsun, bir kusmı da 5 
yıl olsun, diye oy vermişlerdir. 

Bu itibarla bir şey var : Beyaz oy fazla ge
lirse okunan metin aynen kabul edilmiştir, bun
da tereddüt yoik. Kırmızı fazla gelirse asla mad
denin tayyı mânasına gelmez, yeni baştan ko
nuşur, yeni bir madde getiririz. (Gürültüler, 
olımaız sesleri, oylama bitmiştir, sesleri) 

BAŞKAN — Tekrar ara ediyorum; oyunuza 
ısunulan husus gayet açıktır. Feyzioğlu'nun de
dikleri husus varit değildir. 

NECİP SAN — Yanlış oy kullandığım ka
naatindeyim. Müsaade ederseniz, bir kelime ko
nuşayım. 

RAUF GÜKÇEN — Sayın Başkanım, aynı 
fikirdeyiz, ikimiz de. Fakat, birimiz kırmızı oy 
verdik, birimiz beyaz oy verdik. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, oylama sonucuna ka
dar 39 ncu maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

Dağıtılmış olan bu 39 ncu maddede iki ke
lime tadili yapılmıştır. Şimdi bu maddeyi oku
yoruz, efendim. 

d) Devletleştirme 
MADDE 39. — Kamu hizmeti niteliğini ta

şıyan özel teşebbüslerin kamu yararına uygun 
çatışması kanunlarla düzenlenir. Bu kanunlar 
uyarınca kamu yararına uygun çalışmıyan özel 
teşebbüsler, gerçek karşılığı kanunda göisterilen 
şekilde ödenmek şarıtiyle dcıvletleştirilebilir. Ka
nunun taksitle ödemeyi caiz gördüğü hallerde, 
ödeme süresi beş yılı aşamaz ve taksitler eşit 
olarak ödenir; bu taiksitler, kanunla gösterilen 
faiz 'haddine bağlanır. 

(İyi anlaşılmadı, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, aradaki fark anla

şılmadı ise tekrar okuyayım, efendim. 
(39 ncu madde komisyondan geldiği son şek-

• liyle tekrar okundu.) 

— n « •-"""" 



B : 56 28. 
KASIM GÜLEK — Söz istiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
KASIM GÜLEK — Arkadaşlar; müzakere 

tarzı hazin bir şelkil almaMadır. 
MUAMMER AKSOY — Sizin de rolünüz 

var, bunda. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Sözünüzü geri 

alın. Ben, bundan sonraki müzaikerenin selâmeti 
için konuşuyorum. • 

MUAMMER AKSOY — Geri almıyorum. 
KASIM GÜLEK — Sizin buna halkkınız 

yoktur. Lütfen Riyaset müdahale etsin. 
Arkadaşlarım; Anayasadır (konuştuğumuz. 

Huzurunuza gelen tekliflerin üzerinde elbette 
düşünmek zorundayız. Rica ediyorum; {komis
yon teklifleri yazılı olarak: verilsin. Dün bura
da movzuubaibsoldu ve iş Riyasetin müdahale
siyle halledildi. Birinci teklif gelir, arkasından 
ne geleceği malûm değildir. Arkadan gelecek 
maddede şu hüküm vardır, diye birinci madde 
geçer. Arkasından gelen maddede bakarsınız, o 
mevcut denen hüküm yoktur. Böyle müzakere 
olmaz. Tadil için gelmiş olan maddeyi komisyon, 
son dakikada, değişiklik yapacağım diye çekip 
alır. Muhterem arkadaşlar, ciddî müzakere böyle 
olmaz. Başkanlıktan bilhassa nica ediyorum, gele
cek tadiller, son noktasına kadar bastırılarak gel
melidir. Elbette, bunlar üzerinde fikir yürüt
mek zorundayız. Fakat, burada., son dakikada, 
son noktada hemen bir değişiklik olursa; savun
ma yapmak, bir fikir yürütmek imkânı kalmaz. 
Onun için, ıgelen tadiller bastırılarak getirilmeli
dir. Burada müzakereye iştirak eden arkadaşla
rımızın daha evvel düşünme hakkı elbette vardır. 
Başka bir nokta üzerinde düşünmek istemiyorum. 
Onun vakit geldiğinde müzakere konusu yapmak 
lâzım dır kanaatindeyim. Bu da komisyonun ye
ni baştan yüzde yüz farklı tekliflerle gelmesidir. 
Burada katî karara vanyor Meclis, arkasından 
komisyon tamamiyle tersimi getiriyor. Şimdi is
tirhamım huzurunuza değişiklikler tam olarak 
»gelsin ve onun üzerinde müzakere cereyan et
sin. 

Arkadaşımın beni ithamını Başkanlığa tevdi 
ediyorum. Gereken muameleyi lütfetsinler. (Al
kışlar) 
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MİJAMMER AKSOY — Aman, cok korkut

tunuz beni. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Gülek'in bu

yurduğu husus, burada Başkanlıktan rica edil
mişti. Şimdiye kadar 'gelen maddelerin metinle
ri bastırılarak dağıtılmıştır. 

'Şimdi, burada^ komisyon iki kelime tashihi 
şeklinde bir değişiklik yapmış bulunmaktadır. 
Bu değişiklik, arkadaşların dikkate almaları için, 
dikte edilmiş bulunuyor. Esasen, şimdi 2 saat 
ara vereceğiz. Bu geçecek zaman içinde, sayın 
üyeler gerekli şekülde düşünüp, hazırlıklı gelebi
lirler. Bugün Anayasamı- bütün maddelerinin 
bitirilmesi lâzımdır. Binaenaleyh bastırma imkâ
nı yoktur. Kaldı ki, yapılan ilâve de ehemmi
yetli bir şey değldir. 

38 nci maddemin a»çık oylama neticesi şudur: 
©ya katılanlar (163), kabul edenler (120),* 

ret (33), çekimser (10) dur. Huzurunuzda oku
nan metin kabul edilmiştir. (Alkışlar.) 

Usul üzerinde; buyuran. 

ŞAHAP KİTAPÇI — Arkadaşlarım; bir aya 
yaklaşan bir müddetten beri müzakeresine devam 
ettiğimiz Anayasayı büyük emekle hazırladığına 
bütün arkadaşlarımın ittifak ettiğini zannettiğim 
komisyonun çalışmalarını takdirle anarak söze 
başlıyacağım. Bu komisyonun bir hususiyeti 
var; bu normal parlâtmentölardaki Anayasa ko
misyonu değildir. Temsilciler Meclisinin iki va
zifesi vardır: Anayasa ve Seçim kanunu yap
mak. Bununla görevlidir bu heyet. Bu itibarla, 
Anayasayı hazırlamış bulunan komisyon, diğer 
komisyonlarda olduğu gibi, önergelerin kabulün
den sonra değişiklik yapmış olması esbabı mu-

I cibesiyle, bu yönden tevcilh edilmekte olan tenfcid 
1 ve sorular benim görüşüme göre yersizdir. («Ha

yır hayır» sesleri) Komisyon bize Anayasa tasa
rısını hazırlamıştır. Bu bakımdan; komisyon, 

' maddeleri, metdnlem esbaibı mucibesiz getirme
meli seklindeki tenkidler de, sözler de uygun de
ğildir. Bunun bu suretle bilinonesi gerekir. 

j BAŞKAN — Efendim, saat 21,30 da topla-
, nılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

j Kapanma saati : 19,45 

~ı»~*m>m*m~ii'+" 



DÖRDÜNCÜ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 21,30 

BAŞKAN — İbrahim Senil 
KÂTİPLER : Alev Coşkun, Rifat Çini 

BAŞKAN 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef yeter 

Oturumu açıyorum. Yoklama 

sayı yoktur. 

Sonradan yeter sayı olmak ihtimali karşısında, 
yarım saat sonra toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 21,45 

B E Ş I N C Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 22,15 

BAŞKAN — İbrahim Senil 
KÂTİPLER : Alev Coşkun, Rifat Çini 

BAŞKAN — lEfendim, şu anda 125 üye ar
kadaşımız hazır bulunmaktadır. Yüksek malû
munuz olduğu üzere nisap için 137 üye arkada
şımızın bulunması ieabetmektedir. 

Bu duruma göre yeter sayı bulunmamakta
dır. Bugünkü Birleşime yarın saat onda toplan 
mak üzere son veriyorum. 

Kapanma saati : 22,30 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI ORÜLAÇ VE CEVABİ 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Akyavaş Ha
lil'in, Germencik Merkez İlkokulu öğretmeni 
Feyzullah Ertuğrul hakkında tahkikat yapmaya 
mesnet teşkil edecek bir suç bulunup bulunma
dığı sorusuna Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tah-
takılıç'm yazılı cevabı (7/13) 

9 . 3 . 1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Germencik Merkez İlkokulu öğretmeni Fey
zullah. Ertuğrul hakkında bir piyesin temsili es
nasında vukubulan hâdiseleri gazeteye duyurdu
ğu iddiasiyle tahkikat açıldığı, ilköğretim mü-
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fettişİeri tarafından ifadesinin alındığı haber 
alınmıştır. 

Adı geçen öğretmen ıhakkmda tahkikat yap
maya mesnet teşkil edecek bir suç bulunup bu
lunmadığı, varsa suçun mahiyetinin açıklanması 
hususunun Millî Eğitim Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususuna delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Halil Akyavaş 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26 . 4 . 1961 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1087 

özet : Temsilciler Meclisi Üyesi 
Halil Akyavaş'm yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Türkiye Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 11 Mart 1961 tarih ve 7 -13/367 - 60557 sa
yılı yazıları karşılığıdır : 

Aydın - Germencik Merkez İlkokulu Öğret
meni Feyzullah Ertuğrul hakkında tahkikat ya
pılmasına mesnet teşkil edecek bir suçun bulu
nup bulunmadığı hususu ile ilgili Temsilciler 
Meclisi Üyesi Halil Akyavaş tarafından Bakan
lığımıza tevcih olunan yazılı soru önergesine ve
rilen cevap ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Ahmet Taıhtakılıç 

1. Aydın - Germencik ilçesine bağlı ömer-
beyli Köyü Okulunda Ortaklar îlköğretmen Oku
lu stajiyer öğrencileri ile köy gençlerinin müş
tereken temsil ettikleri Adnan Karasu'nun yaz
dığı «Kanser veya Kuyruklar Başarıyor.» adlı 
piyesin okul bahçesinde gece temsili sırasında 
seyirciler meçhul şahıslar tarafından taşlandı
ğından, müsamere tatil edilmiştir. 

2. Germencik Merkez Okulu öğretmeni 
Feyzullah ErtuğruPun görevi ile ilgisi olmadığı 
halde bu olaya dair gerçeğe uymıyan mübalâğalı 
haberler yaymak yoluna gittiği sabit olduğun
dan, gereği yapılmak üzere tahkikat dosyası İl 
Millî Eğitim Disiplin Kuruluna tevdi edilmiş 
olup, kurulca henüz bir karara varılmamıştır. 

Saygılarımla, 
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2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Erdinç'

in, hâkimliğe tâyin talebinde bulunanarldan is
tenen belgeler neticesinde verilen harara dair so
rusuna Adalet Bakanı Ekrem Tüzemen'in yazıtı 
cevabı (7/30) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorunun Adliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
İçtüzük hükümlerine göre rica ederim. 

Saygılarımla. 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

Sait Erdinç 

Soru : 
Bir hâkimliğe tâyin talebinde bulunanlar

dan bakanlık şu belgeleri istemektedir : 

1. Avukatlık yaptığı sene, ay ve günü gös
terir meslekî kudret ve ehliyeti hakkında ma
hallî baro idare kurulundan ve Adliye Encü
meninden mazbata, 

2. Başkasına geçer hastalığı ve yurdun her 
tarafında görev yapmaya engel olabilecek vü
cut veya akılca bir arızası bulunmadığına dair 
sağlık kurulundan rapor, 

3. Hukuk Fakültesi ve lise diploması, nü
fus hüviyet cüzdanı, terhis tezkeresi ve yedek 
subay şehadetnamesi tasdikli suretleri, 

4. Doğruluk kâğıdı ve 6 X 9 ebadında dört 
aded fotoğraf, 

5. Evli ise yabancı ile evli olmadığına dair 
vesika, 

6. a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan mutlak surette ve bir cürümden dolayı üç 
ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm 
bulunmadığına veya bu kabîl suçlarla hapsi 
müstelzinı her hangi bir cürümden dolayı ceza 
takibi altında olmadığına dair C. Savcılığının 
yazısı, 

b) Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edin
miş, kumar oynatmış ahlâk ve siretçe hâkimliğe 
yaraşmıyaeak bir hal ile dile gelmiş olmadığı
na dair, yaptırılacak soruşturma sonucu ile bir
likte O. Savcılığının düşüncesini ihtiva eden 
yazı, 

7. Hal tercümesi ve mal beyannamesi, 
Buna rağmen talepte bulunanlara «Hizme

tinden istifade edileceğine kanaat getirilmedi
ğinden mesleke almamıyacağma» karar verildi 
denmektedir. 
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Bu işlem kanuna uygunmudur? 
Talepte bulunanların hizmetinden istifade 

edileceğine kanaat getirilmesi için nelere ihti
yaç vardır? 

Bunlardan, kanaatin husulü için gereken bel
geler ayrıca istenmeden bir karara varılması, 
adalete, hakkaniyete ve mevzuata uygun mu
dur? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Z. î. G. Müdürlüğü 
Sayı: 15151 

27 . 4 .1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
21.4.1961 tarih ve 500/60802 sayılı yazı

larına karşılıktır. 
Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Erdinç'in 

18 . 4 .1961 tarihli yazılı soru önergesine karşı
lık teşkil eden yazımız ilişîlk olarak takdim kı
lınmıştır. 

Durum saygı ile arz olunur. 
Adalet Bakam 

Ekrem Tüzemen 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Erdinç'in 

, 1961 O : 5 
18 Nisan 1961 tarihli yazılı soru önergesine kar
şılıktır. 

Tekrar mesleklerine dönmek istiyen eski hâ
kim ve C. savcıları ile hâkimliğe tâyin talebin
de bulunan avukatların mesleke alınıp almamı-
yacakları ve alınmaları halinde dâhil olacak
ları sınıf ve derecelerin Ayırma Meclislerinin 
mütalâası üzerine belli edileceği Hâkimler Ka
nununun 6798 sayılı Kanunla değiştirilen 70 ve 
71 nci maddelerinde açıklanmış bulunmakta
dır. 

Hâkimliğe tâyin isteğinde bulunanlardan so
ru önergesinde sayılan belgelerin aranması, Hâ
kimler Kanununun yukarda zikredilen madde
leriyle 3 neü maddesi hükmüne dayanmakta
dır. Ayırma meclislerince kanaat temini için 
bunlar dışında başkaca belge istenilmesi veya 
istenilmemesi takdire taallûk eder. 

İsteklilerin mesleke alınıp almamıyacakları 
hususunda karar ittihazı da kanunla Ayırma 
'meclislerinin mutlak takdirine bırakılmıştır. 
Onun için Bakanlığımızca bu mevzuda mütalâa 
serdi uygun ve mümkün görülmemiştir. 

Keyfiyeti derin saygılarımla arz ederim. 
Adalet Bakanı 

Ekrem Tüzeanen 
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T. O. Anayasa tasarısının 119 ncu maddesi hakkında verilen oyların sonucu 

— A — 
Lûtfi Akadh 
Atalay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Muammer Aksoy 
Ekrem Alican 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Tahsin Argun 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu , 
Fethi Aşkın (B.) 
Ahmet Atılgan 
Doğan Aveıoğlu 
Raif Aybar 
Cevdet Aydın 

— B — 
Şeref Bakşık 
Zeki Baltacıoğlu 
Cemil Sait Barlas 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Necip Bilge 
Ratip TflMr Burak * 

Ömer Sami Coşar 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

272 
184 
110 
66 

8 
88 

[Kabul edenler] 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
ismail Selçuk Çafcıroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Mustafa Dinekli 
Avni Doğan 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Fethi Elgün 
tınıadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullaih Ercan 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ertanık 
tlhan Esen 

— p __ 
Bedî Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

_ G -
Kemal Zeki Gençosman 
Abdülkadir Göğüs 
Turgnıt Göle 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağh 

— K — . 
Münci Kapani 
öımer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
F. Lûtfi Karaosmanoglu 
Yakup Kadri 
Karaosmanoğİu 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopçu 
Dâniş Koper 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 
Hüseyin Otan 

— Ö -
Atıf Ödül 
Feridun Şakir öğünç 
İbrahim öfetem 
Mehmet özbay 
Fakih özfakih 

Orhan öztrak 

Emin Paksüt 
Maiıir Pamukçu 

— S — 
Necip San 
llhanıi Sancar 
Ragıp Sanca 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
İbrahim Senil 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soyer 
İlhamı Soysal 

- T — 
CSaflıit M a s (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 

— V — ' 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

- Y - . 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Avni Yurdabayrafc 
Daniş Yurdakul 

Cahit Zamangil 
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[Eeddedenler] 

— A -
Şevket Adalan 
Ahmet Akar 
M ürettin Akyurt 
Mehmet Altınsoy 
Vedat Arıkan 
Sırrı Atalay > 
Hüseyin Ataman 

_ B — 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Mehmet Baydur 
Fahri Belen 
x^ihat Reşat Belger 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Arslan Bora 
Etem Boransü 

— O — 
Hızır Cengiz 

- ç -
Bahri Çolakoğlu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Vedat Dicleli 
Suphi Doğukan 

— E — 
Şükûfe Ekitler 
Sait Erdinç 
Kenan Esengin 

— G -
Cevdet Geboloğlu 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Muhittin Gürüm 

— H ~ 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 

— I — 
Rıza İsıtan 

M. Rauf İnan 
Abdullah Ipşiroğlıı 

K 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüstyan 
Mustafa Kepir 
Muharrem ihsan Kızıl-
oğlu 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 

— M — 
Ziya Müezzinoğlu 

O 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 

Ö 
ihsan ögat 
Halim önalp 
Şinasi özdenoğlu 
Seyfi öztürk 

— p — 
Vefik Pirineeioğln 

Âdil Sağıroğlu 
Ethem Serim 
Emin Soysal 
Celâl Sungur 

- Ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

_ T — 
Zeki Tekiner 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Kemal Türko^lu 

- Ü _ 
ismail Ulııtaş 

_ y _ 
Cemal Yavuz 
Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 

Halil Akyavaç 
Ferhan Arkanı 

[ÇekinserlerJ 
— D — 

Vahap Dizdaroğlu 
— E — 

Sait Naci Ergin 

— K ~-
Ahmet Karamüftüoğlu 

- ö -
llhan özdü 

— T — 
Reşat Tardu 

Feridun Üstün 

[Oya kaUlmıyanlarj 
— A — 

Necini Akçasu 
Bunhan Akdağ 
Münir Aktepe 
Abdülkerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Sadık Aldoğan (î) 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Fuat Arna 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Avni Başman (I) 
Suphi Baykam 

Ahmet Bilgin 
Hikmet Bdtnark 
Lûtfi Biran 
Osman Bölükbaşı 

- ç -
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 

— D — 
Nef'i Demirlioğlu 
Erol Dilek 
Necati Duman (î.) 

— E — 
Yusuf Adil Egeli 
Oktay Ekşi • 

Sadi Erdem 
Ali Erel 
Zihni Erençin (1) 
Feridun Ergin 
Alaettin Ergönenc 
Nedim Ergüven 
Bahir Ers-oy 
Cemal Reşit Eyüboğiu 

— p _ 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

— G — 
Vasfi Gerger 
ismet Giritli 
Ali ihsan Göğüs 

Mukbil Gökdoğan' (B.) 
Rıza Göksu 
Kasım Gülek 
Ferda Güley 
Şemsettin Günalt&y 
Rahmi Günaya 

Turan Güneş 
Ferruh Güven 

_ H — 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

- î -
İsmail inan 
Şefik inan 
ismet inönü (I.) 
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— K — 

İhsan Kabadayı 
Bedri Karafakıoğlu 
Yekta Karamustafaoğlu 
Tevfik Kâmil Koperler 
Ahmet Köseoğlu 
Kemıal Kurda? (B.) 
Muin Küley 

— L — 
Kaludi Laökaris 

— M — 
Ferid Melen 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mımıeuoğlu (B.) 

— O — 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 

- Ö -
Altan öymen 
Rüştü özal (B.) 
Mazhar özkol (î.) 
Halil özmen 

_ p __ 
Fikret Pamir 
Hayrettin ŞaMr Perk 

_ S — 
Nihat Sargına! p 
Selim Sarper (B.) 

Kemal Satır 
Hulusi Selek 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- ş -
Mehmet Şengün 

— T — 
Ahmet Talhta-kılıç (B.) 
Salâhattin Tanda! 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (î) 
Hasan Tez 
Adil Toközlü 

öamarı Tosum (B.) 
Tank Zafer Tuıutfıa 
Ekrem Tüzemen (B.) 

_ U _ -
Hüseyin Ulusov 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Âdil Vardarlı 

_ y _ 
.Abdülhak Kemal Yörük 

_ Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 
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T. O. Anayasa tasarısının 38 nci maddesi hakkında verilen oylar 

(Kanun kabul edilmiştir,; 

— A — 
Şevket Adaları 
Afcaılay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necini Akçasu 
ismail Rüştü Aksal 
Nurettin Akyurt 
Ekrem Ali'oan 
Osman Alişiroğlu 
Kellimi Alpaslan 
Abdurrahman Al tuğ 
Babür Ardahan 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan 
Âmil Artus 
Sırrı Ataiay 
Hüseyin Ataman 
Ahmet Atılgan 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 
Zeki Baltacüoğlu 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Kemali Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykaî 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Eteni Boransü 

— C — 
Hızır Cengiz 

Üye sayısı : 272 
Oy verenler : Î63 

Kabul edenler 120 
Reddedenler : 33 
Çekinserler 10 

Oya. katılmıyanlar : J0Q 
Açık üyelikler : o 

[Kabul «defler] 

- ç -
Ril'at Çim* 

— D — 
Ahmet Demiray 
Vedat Dicleli 
Mustafa Dinekli 
Avni Doğan 
Suphi Doğukau 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şükiıfe Ekitler 
Fethi Elgüjn 
tmadettin Elmas 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç-
Ali Ere! 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 

— F — 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Kemal Zeki Gençosınan 
Abdiilkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Göker 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 

' — H — 
Mehmet Hazer 

Mehmet, Salim Hazer-
Ğ'dğ-h 

— I _ 
Rıza Ilıtan 

- t~. Şefik İnan 
— K -

ileninine Kalüstyan 
Ahmet Karamüftüoğlü 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadı'i Karaos
manoğlu 
Enver Kırker 
Şahap Kitapçı 
Şahap Kocatopça 
Dâniş Koper 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— m — 
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— 0 — 
Zekâi O'Kan 
İbrahim Saffet Omay 
Kâzım Orbay 

- ö -
tbrahim Öktem 
Halim Önalp 
Mehmet özbay 
Şinasi özdenoğlu 
Halü Özmen 

Orhan öztrak 
. — P 

Fikret Parnir 
Vejiik Pirinçcioğlu 

• — s -
Adil Sağıroğlu 
Necip San 
llhami Sancar 
Ethem Serim 
Mustafa Sirmen 
Dündar Soy er 
Mümtaz Soysal 
Celâl Sungur 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şişman 

J T — 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Âdil Toközlü 
Bedrettin Timce i 
Salih Türkmen 
Ekrem Tüzemen 

_ U — 
İsmail Ulutaş. 

- Ü -
Feridun Üstün 

_ V — 
Hıfzı Veldct Velidede-
oğlu 

— Y — 
Cemal Yavuz 
Cemal Yıldırım 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil. 
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[Reddedenler] 
— A — 

Muammer Aksoy 
Mehmet Al/tmsöy 
Doğan Avcıoğlu 

— B — 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Hakiki Kâmil Beşe 

— C — 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

- ç -
Esat Çağa 

İsmail Selçuk Çalkır-
oğılu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Hazım Dağlı 

— E — 
Alaetitin Ergönenç 
îlhan Esen 

_ . G — 
Ferda Güley 
Turan Güneş 

— î -
M. Rauf İnan 

— K — 

Münci Kapani 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Kıaral 
Mustafa Kepir 
Coşkun Kırca 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Kemal Kurdaş (B.) 

Ö 

İlhan Özdil 

— S — 

Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
Emin Soysal 
Îlhami Soysal 

• — T — 

Reşat Tardu 
Tarık Zafer Tunaya 

• ^ Y — 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 

— D — 
Vahap 'Dizdaroğlu 

__ E — 

Nedim Ergüven 

[Çehinserler] 

.— a — 
Muhittin Gürüm 

K 
Yekta Karamustafaoğlu 
Nuri Kınık 

— Ö — 
İhsan ögat 
Seyfi öztürk 

— P — 
Hayrettin Şakir Perk 

— T — 
Sadettin Tokbey 

- . Y — 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Oya katılmıyanlar] 
— A — 

Lûtfi Akadlı 
Bunhan Akdağ 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Halil Akyavaş 
Abdülkerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş (B) 
Sadık Aldoğan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Fuat Arna 
Şevket Asbuzoğlu 
Fethi Aşkın (B.) 

_ B — 
Cihad Baban (B.) 
Şeref Bak§ı!k 
Kâmil Başaran 
Avni Başman 
Mehmet Baydur (B.) 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Binark * 

Lûtfi Biran 
Arslan Bora 
Osıman Bölükbaşı 
Ratıp Tahir Burak 

_ Ç _ 
Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 
Bahri Çola'koğlu (1.) 

— D — 
Nef'i Demirlioğlu 
Erol Dilek (1.) 
Necati Duman 

_ E — 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Ekşi 
Lûtfi Engin 
Zihni Erençin 
Bahir Ersoy 
Acınan Ertanık 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— P — 
Bedî Feyzioğlu 

Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

_ G — 
Cevdet Geböloğlu 
Vasfi Gerger 
İsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Rıza Gö'ksu 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Ferruh Güven > 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

- î -
İsmail İnan 
İsmet İnönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

'— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Bedri Karafa'kıoğlu 

Tevfik Kâmil Koperler 
Ahmet Köseoğlu 
Muin Küley 

— L — 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mıımcuoglu (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

_ O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

— Ö -
Atıf ödül 
Feridun Şakir öğüne 
Altan öymen 
Rüştü Özal (B.) 
Fakih Özfakih 
Mazhar özkol 
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_ p — 
Emin Paksüt . 
Mahir Pamukçu 

— S — 
Nihat Sargmalp 
Selim Sarper (B.) 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
İbrahim Senil 

B : 56 
Celâl Sait Siren 
Enver Sökmen 

- s -
Mehmet Şeııgün 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Salâhattin Tandal 

28.4.1961 O : 5 
Hasan Tez 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 
Kemal Türkoğlu 

— ü — 
Hüseyin Ulusoy 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk Ragıp Üner (B) 

— V — 
Âdil Vardarlı 

— Y — 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük. 
Avni Yurdabayrak 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.) 

» 


