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1.— GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda; 

Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 
Osman Tosun'un yerine, dönüşüne kadar, Güm
rük ve Tekel Bakanı Fethi Agkm'm vekillik 
edeceğine dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve 
bilgi edinildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının 
komisyonca yeniden sevk edilen, 39 ncu mad
desi ile 156 ncı maddesi kabul edildi. Komisyon
ca hazırlanan «Başlangıç» metni, tasarının ikin-

2.— GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Artırma, eksiltme ve ihale Kanununa 
ek kanun tasarısı (1/115) (Maliye Komisyonu 
ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen 
Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komis
yona) 

2. — Devlet daireleriyle özel idare ve be
lediyelerin yeniden teşkilâtlandırılması hakkın
da kanun tasarısı (1/116) (İçişleri ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Kar
ma Komisyona) 

ci görüşülmesinde yeniden ele alınmak üzere, 
bu konudaki önergelerle birlikte komisyona ve
rildi. 

2 Mayıs 1961 Salı günü saat 10 da, Kurucu 
Meclis olarak toplanılacağı ifade edilerek, bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Oroay Alev Coşkun 

Kâtip 
Şahap Kitapçı 

Tezkere 
3. — Temsilciler Meclisi Üyesi İhsan Kaba

dayının dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/76) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
4. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 

sayılı ödünç para verme işleri Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanunlara bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra
porları (1/97) (Gündeme) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,15 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

3. - YOKLAMA 

I (Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Açık bulunan Sanayi Bakanlığına İhsan 
Soyak'm tâyin edildiğine dair Devlet Başkanlığı 
tezkeresi (3/77) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın bir su
nuşu var. Yüksek bilgilerinize arz ediyoruz. 

1/15-1794 29.4.1961 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Açık bulunan Sanayi Bakanlığına İhsan So

yak'm tâyini uygun görülmüştür. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüksek bilgilerinize sunulmuş 
bulunuyor. 

5. — ANDİÇME 

1. — Temsilciler Meclisi üyeliğini iktisabet-
mesi dolayısiyle, Sanayi Bakanı İhsan Soyak'm 
andiçmesi 

BAŞKAN — Sayın İhsan Soyak, andiçmek 

üzere kürsüye buyursunlar efendim. 
(Sanayi Bakanı İhsan Soyak andiçti.) (Al

kışlar) 

6.— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 
sayılı ödünç yara verme isleri Kanununun bâ
zı maddelerinin tadiline ve bu kanunlara bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ti
caret Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Ku
rucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporla
rı (1/97) 

BAŞKAN — Hükümetin bir önergesi vardır. 
Yüksek bilgilerinize sunuluyor. 

Yüksek Başkanlığa 
7129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 sayılı 

ödünç para verme işleri Kanununun bâzı mad-
delernin tadüjne ve bu kanunlara bâzı maddeler 

eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret Ko
misyonu ile Maliye Komisyonu, Kurucu Meclis 
Bütçe Komisyonunca seçilen Karma Komisyon 
raporlarının; 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi işini gün
deme alınmasını arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Mehmet Baydur 

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

AVNİ DOĞAN — Takririn aleyhinde söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AVNİ DOĞAN — Muhterem arkadaşlar, 
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Hükümetin teklifini dinlediniz. Bu teklifte 
Bankalar Kanunuyla 2279 sayılı ödünç para 
verme işleri Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ait tasarının müzakeresi istenmektedir. 
Ruznameye alınmamıştır. Henüz tevzi edilmiş
tir. Bundan daha mühim ve daha eskiden veril
miş yine Karma Komisyonun bir mazbatası he
nüz gündeme alınmamıştır, ikisinin birlikte mü
zakere edilmesi ve Anayasanın ikinci müzake
resi bittikten sonra bu işe başlanması çok ye
rinde olacaktır. Çünkü bizim asli bir görevimiz, 
Anayasayı ve ona dair olan kanunları biran evvel 
çıkarmaktır. 

Binaenaleyh, bunlar dururken, Ödünç para 
verme ve Bankalar kanunlarının bir zaman da
ha beklemeleri gerekir. 

Hükümetten rica ederiz, bizim asli görevimi
zin yapılmasına imkân versinler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Sayın Maliye Bakanının. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KUKDAŞ — 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ Sayın Avni Do-
ğan'a iştirak ettiğimi ifade ile sözlerime baş
lamak isterim. Hakikaten iki kanunun birlikte 
konuşulmasında fayda vardır, iki kanun da 
çak geniş kütleleri alâkadar etmektedir. Onun 
için ikisinin birlikte müzakeresi faydalı olacak
tır. Haddizatında tabiî iki kanunun birbiriyle 
birgûna alâkası yoktur. - Biz Hükümet olarak 
geniş kütleleri alâkadar etmesi bakımından bu 
kanunların bir an evvel görüşülmesinde çok bü
yük faydalar görüyoruz. Evvelâ ellerimiz bağ
lanmaktadır. Maliye Vekili olarak bir buçuk ay
dan beri çok lüzumlu olmasına ve zamanının 

i. 1961 O : 1 
I gelmiş olmasına kaani olmama rağmen lüzumlu 
I tedbirleri alamamaktayız. Şimdi burada bu ka

nunun esas hedefini Yüksek Heyetinize arz ede-
I bilirim : 
I Bu kanunun çikmasiyle beraber, banka kre-
I dileri üzerine konmuş olan plâtformu kaldır

mak kararındayız. Sonra, faiz strüktürünü göz
den geçirmek kararındayız. Bu konuların, Tür
kiye ekonomisinin içinde bulunduğu bugünkü 
şartlar bakımından ele alınmasında büyük fay
da vardır. 

Bugün boşsunuz sanıyorum. Anayasa tasarı
sı daha bugün yeni dağıtılmıştır. Binaenaleyh, 
bugün vaktimiz varken^ bu iki kanunun müza
keresine geçelim. Çünkü, bunları bir an evvel 
çıkarırsak gerekli tedbirleri almak mümkün 
olacaktır. Aksi halde, yine bir müddet daha ge-. 
çecektir. Tensip buyurursanız, iki kanunun bir
likte görüşelim efendim. (Oya oya, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu tasarılar basıl
mış ve dağıtılmıştır. Ancak üzerinden 48 saat 
geçmemiştir. Fakat Hükümetin öncelik ve ive-

| dilikle olan teklifini göz önünde tutarak gün-
I deme alınması hususunda yüksek oylarınıza mü

racaat ediyorum. Teklifi kabul edenler lütfen 
işaret versinler... Kabul etmiyenler... Teklif ka
bul edilmemiştir. 

Gündemimizde Anayasanın ikinci müzakere
si vardır. (Komisyon yok, sesleri) 

Oturuma hazırlanmak ve Komisyonun da ye
rini alması için on dakika ara veriyorum. 

I Kapanma saa,ti: 10,30 



ÎKÎNCÎ ÖTÜRÜM 
Açılma saati: 10,50 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Alev, Coşkun Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

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

BAŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresine 
geçmezden evvel, Başkanlık Divanının bir sunu
şu olacaktır. Tasarının ikinci görüşmesinin 
mümkün olan ivedilikle yapılabilmesi için, Sa
yın üyeler tarafından şimdiye feadar Başkanlık 
Divanına verilmiş olan önergelerden maada ve
rilecek önergeler varsa şimdiden ve ikişer ör
nek olarak verilmesini uygun ve faydalı görü
yoruz. önergelerden birisi Başkanlık Divanın
da kalacak, bir tanesi de Komisyona verilecek
tir. 

Şimdi tasarının müzakeresine başlıyoruz, 
maddeleri okutuyorum. 

Birinci Kısım 
Genel esaslar 

I. Devletin şekli 
MADDE 1. — Türkiye Devleti bir Cumhu

riyettir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Oy birliği ile kabul edilmiştir. (Sürekli alkış
lar) 

II. Cumhuriyetin nitelikleri 
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti, insan 

haklarına dayanan, millî demokriatik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devletidir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi yüksel?: oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Oy birliği ile kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

III. Devletin bütünlüğü; resmî dil; başkent 
MADDE 3. — Türkiye Devleti, ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bir bütündür. 

(1) 35 e 4 ncü ek tutanağın sonundadır. 

Resmî dil Türkçedir. 
Başkent Ankara'dır. 
BAŞKAN — Bir değiştirge önergesi vardır, 

okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütün Anayasalarda millî marş ve bayrak 

hakkında da hükümler mevcuttur. Halbuki bi
zim Anayasamızda bu konuda bir hüküm yok
tur. Bu itibarla tasarının üçüncü maddesine 
aşağıdaki iki fıkranın eklenmesini' arz ve tek
lif ederim. 

Vecihi Tönük 

«Cumhuriyetin bayrağı, özel kanuniyle şe
kil ve ölçüleri belli ay - yıldızlı, kırmızı - renkli 
Türk Bayrağıdır.» 

«Millî Marş İstiklâl Marşıdır.» 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı, efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim maddenin ilk müzakeresi sı
rasında, bir önerge verilmiş ve uzun uzadıya 
görüşülmüştü; biz de fikrimizi arz etmiştik. 
İlâve edecek bir mütalâamız yoktur. 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl-
mamıafetadır. Oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

IV. Egemenlik 
MADDE 4. — Egemenlik kayıtsız şartsız 

Türk milletinindir. 
Millet, egemenliği, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle bel

li bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 
Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa
dan almıyan bir devlet yetkisi kullanamaz. 
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BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

V. Yaısamıa yetkisi 
MADDE 5. — Yasama yetkisi Türkiye Bü

yük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredile
mez. 

BAŞKAN — Bir değiştirge önergesi vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesi pek sert ve kesin 

ifade taşımaktadır. Bu itibarla da realiteye ce-
w p verememektedir. Bugünkü ihtiyaçlara ce
vap vermediğinden kifayetsizdir ve değiştiril
mesi zaruridir. Bu maddenin aşağıdaki tarzda 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Vecihi Tönük 

Madde 5. — Yasama yetkisi Türkiye- Büyük 
Millet Meclisinindir. Bu yetki devrolunmaz. 
Ancak esas ve ilkeleri belirtilmek suretiyle belli 
konularda ve belli bir süre için Hükümete ka
nun hüküm ve kuvvetinde kararnameler çıkar
mak yetkisi verilebilir. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı ? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi yüksek .oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir 

VI. Yürütme görevi 
MADDE 6. — Yürütme görevi, kanunlar 

çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulu tarafından yerine getirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde oy birliği ile kabul edilmiştir. 

VII. Yargı yetkisi 
MADDE 7. — Yargı yetkisi, Türk Milleti 

adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Oy birliği ile 
kabul edilmiştir. 

VIII. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı 
MADDE 8. — Kanunlar Anayasaya .aykırı 

olamaz. 

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarını ve kişi
leri bağlıyan ve doğrudan doğruya uygulanma
sı gereken temel hukuk kurallarıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyo
rum. 

T. M. Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 8 nci maddesindeki (ve doğru

dan doğruya uygulanması gereken temel hu!kuk 
kurallarıdır) cümlesinin, (ve doğrudan doğruya 
yürürlükte olan temel hukuk kurullarıdır) şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet özfbay 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci müzakere esnasında komisyon adı

na verilen izahat mahfuz kalmak şartiyle ve 
bâzı iltibaslara mâni olmak için, 8 nci madde
nin 2 nci fıkrasındaki «ve doğrudan doğruya 
uygulanması gereken» ibaresinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Raif Aybar Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — Komisyon, birinci önergeye ka
tılıyor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılmı
yor. Önergenin nazarı dikkate alınmasını ka
bul edenler?... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi ikinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Turhan Feyzioğlu ve Raif Aybar'm öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
MUAMMER AKSOY — Bu tâbirin çıkması 

ile mâna değişmiyor. Yerindedir, katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergevi 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddenin yeni şeklini okuyoruz. 

VIII. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı 
MADDE 8. — Kanunlar Anayasaya aykırı 

olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 

yargı organlarını, idare makamlarını ve kişi
leri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekli ile oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler.., Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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IX. Devlet şeklinin değişmezliği 

MADDE 9. — Devlet şeklinin Cumhuriyet 
olduğu hakkındaki. Anayasa hükmü değiştirile
mez ve değiştirilmesi teklif edilemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Oy birliği ile kabul edilmiştir. (Alkış
lar) 

ikinci Kısım 
Temel haklar ve ödevler 

birinci Bölüm 
Genel hükümler 

I. Temel hakların niteliği ve korunması 
MADDE 10. — Herkes, kişiliğine bağlı, do

kunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak
lara sahiptir. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti il
keleriyle bağdaşamıyaeak surette smırlıyan si
yasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; 
insanın maddî ve mânevi varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki «hak

lara» kelimesinden. sonra «ve hürriyetlere» de
nilmek gerekir.' 

Bu, aynı zamanda maddenin ikinci fıkra-
siyle, 11 nci maddenin ahengi bakımından da 
zaruridir. 

Bu itibarla, birinci fıkranın aşağıdaki şekil
de kabulünü arz ve teklif ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

«Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, dev
redilmez, vazgeçilmez temel haklara ve hürri
yetlere sahiptir.» 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — (Temel hak ve hürriyetler) şeklinde 
olursa iltihak ederiz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA — Komisyonun tek
lifini kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi bu şekilde oyunu
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi buna göre tekrar okutuyorum. 
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ikinci Kısım 

Temel haklar ve ödevler 
Birinci Bölüm 

Genel hükümler 
I. Temel hakların niteliği ve korunması 
MADDE 10. — Herkes, kişiliğine bağlı, do

kunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak 
ve hürriyetlere sahiptir. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti il
keleriyle bağdaşamıyaeak surette smırlıyan si
yasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; 
insanın maddî ve mânevi varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashih ile oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Oy 
birliği ile kabul edilmiştir. 

II. Temel hakların özü 
MADDE 11. — Temel hak ve hürriyetler, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak an
cak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yaran, genel ahlâk, kamu dü
zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep
lerle de olsa, bir hakîkin ve hürriyetin özüne 
dokunamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

III. Eşitlik 
MADDE 12. — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, 

siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep 
ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur; maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

IV. Yabancıların durumu 
MADDE 13. — Bu kısımda gösterilen hak 

ve hürriyetler, yaibaneılar için, milletlerarası 
hukuka uygun olarak, kanunla sınırlanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde oy birliği ile kabul edilmiştir, 

ikinci Bölüm 
Kişinin haklan ve ödevleri 

I. Kişi dokunulmazlığı 
MADDE 14. — Herkes, yaşama, maddî ve 
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mânevi varlığını geliştirme haklarına ve kişi 
hürriyetine sahiptir. 

Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun 
açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre veril
miş hâkim karan olmadıkça kayıtlanamaz. 

Kimseye eziyet Ve işkence yapılamaz. 
İnsan haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza konu

lamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde oy birliği ile kabul edilmiştir. 

II. özel hayatın korunması 
a) özel hayatın gizliliği 

MADDE 15. — özel hayatın gizliliğine do
kunulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği 
istisnalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulü
nü göre verilmiş hâ/kim kararı olmadıkça; ka
mu düzeninin gerektirdiği halle-rcle.de, kanun
la yetMli kılman merciin emri bulunmadıkça, 
kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası arana
maz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ıb) Konut dokunulmazlığı 
MADDE 16. — Konuta dokunulamaz.* 
Kanunun açıkça" gösterdiği hallerde, usulü

ne' göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî 
güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecik
mede sakınca bulunan hallerde de, kanunla yet
kili kılınan merciin emri bulunmadıkça, konu
ta girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eş-

• yaya el konulamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum : Kaıbul edenler... Etmiyen-
ler... Madde oy birliği ile kabul edilmiştir. 

c) Haberleşme hürriyeti 
MADDE 17. — Merkes, haberleşme hürriye

tine sahiptir. 
Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun. 

gösterdiği hallerde, hâkim tarafından kanuna 
uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça, bu 
gizliliğe dıdkunulamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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III. Seyahat ve yerleşme hürriyeti 

. MADDE 18. — Herkes, seyahat hürriyetine 
sahiptir, bu hürriyet ancak millî güvenliği sağ
lama, salgın hastalıkları önleme amaciyle ve 
kanunla sınırlanabilir. 

Herkes dilediği yerde yerleşme hürriyetine 
sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağ
lama, salgın hastalıkları önleme, kamu malla
rını koruma, sosyal, iktisadi ve tarımsal geliş
meyi gerçekleştirme zorunluğuyle ve kanunla 
sınırlanabilir. 

Türkler, yurda girme ve yurt dışına çıkma 
hürriyetine sahiptir. Yurt dışına çıkma hürri
yeti kanunla düzenlenir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — «Herkes seyalhat, hürriyetine sahiptir» 
denildikten sonra, (bir virgül vardır; bu, noktalı 
virgül olacaktır. 

BAŞKAN — 18 nci maddenin, ortasındaki 
. virgül, noktalı virgül dlarak tashih edilmiştir. 

Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Katal edenler... Etnıiyenler... Madde oy 
birliği ile kabul edilmiştir. 

IV. Düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri 
a) Vicdan ve din hürriyeti 

MADDE 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç 
ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı ol-
mıyan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbestir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılma
ya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorla
namaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi 
(isteğine ve küçüklerin de kanuni temsiilcilerinin 
•isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukuki temel düzenini:, kısmen de olsa, din kural
larına dayandırma veya siyasi veya şahsi çıkar 
veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne suretle olur
sa olsun, dıinıi veya d'in duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başka
sını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre cezalan
dırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi 
partiler, Anayasa Mahkemesince temelli' kapatı
lır. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

19 nen maddenin 3 ncü fıkrasına aşağıdaki 
ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Kimse dinî inanç ve kanaatlerinden ötürü kı
nanamaz. 

Kasım Gülek Cevdet Geboloğlu 
öolâl Sungur Alp Kuran 

Abdülİıadi Toplu FerriTİı Güven 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Bu teklifin, metin içinde bulunmasında 
fayda vardır. Meclisin takdirine (bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Başka söz 
yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Anlaşılamadı efendim. 
Başkanlık Divanı tereddüt ediyor. Kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir, efendim. (Alkışlar) 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

b) Düşünce hürriyeti 
MADDE 20. — Herkes, düşünce ve kanaat 

(hürriyetine sahiptir; düşünce ve -kanaatlerini söz, 
yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına ve- . 
ya toplu olarak açıklıyabilir ve yayabilir. 

'Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmıi-
yeniler,,, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

V. Bilim ve sanat hürriyeti 
MADDE 21. — Herkes, 'bilim ve sanatı ser

bestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve \ 
bu alanlarda her türlü araştırma hakkına salıip
tir. 

Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve dene
timi altında serbesttir. 

özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet 
okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun ola
rak kanunla düzenlenir. 

Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eği
tim ve öğretim yerleri açılamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi var, okutu
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa. 
21 nei madde, 1 ııci fıkrasına aşağıdaki husu-
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sun eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Feyyaz Koksal 

Madde 21. — 1 ııci fıkraya ek: 
Devlet kültürel, bilimsel ve teknik araştırma

ların gelişmesini teşvik eder. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor uru? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

VI. Basın ve yayınla ilgili hükümler 
a) Basın hürriyeti 

MADDE 22. — Basın hürdür; sansür edi-
kmez. 

Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağ-
hyacak tedbirleri alır. 

Basın ve haber alma hürriyeti, ancak millî 
güvenliği veya genel ahlâkı korumak, kişile
rin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç 
işlemeye kışkırtmayı önlemek ve yargı göre
vinin amacına uygun olarak yerine getirilme
sini sağlamak için kanunla sınırlanabilir. 

Yargı görevinin amacına uygun olarak ye
rine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sı
nırlar içinde hâkim tarafından verilecek karar
lar saklı olmak üzere, olaylar hakkında yayın 
yasağı konamaz. 

Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerin 
toplatılması, bu tedbirlerin uygulanacağını ka
nunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi ha
linde ve ancak hâkim karariyle olabilir. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, 
ancak 57 nei maddede belirtilen fiillerden mah
kûm olma halinde mahkeme karariyle kapatı-
labilii'. 

BAŞKAN — Değirtirge önergeleri vardır. 
Okuyoruz. 

Başkanlığa 
Kanunla belirtilen suçların işlenmesi halin

de gazete ve dergilerin toplattırılması hakkın
da fıkra esasen Anayasada mevcut bulundu
ğundan 22 nei maddenin son fıkrasının aşağı
daki şekilde tadili arz ve teklif ederiz. 

ilhamı Soysal 
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Madde 22 : (Son fıkra.) 
«Gazete ve dergiler, savaş hali dışında, ka

patılmaz.» 
îlhami Soysal Ömer Sami Coşar 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sırrı Atalay 

Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerin' 
hangi suçlardan dolayı kesin mahkûmiyet ha
linde mahkeme kararı ile kapatılabileceğini 
kanun tâyin eder. 

Yüksek Başkanlığa 
22 nci maddenin son fıkrasının şu şekil de

ğiştirilmesini dilerim. 
«Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergiler 

kapatılamaz.» 

BAŞKAN —- Başka önerge yok. Şimdi sıra 
ile okuyup oylarınıza sunuyorum. 

(Ömer Sami Coşar ve îlhami Soysal'm. öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu<? 
KOMÎSYDN SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılmıyoruz, efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... reddedilmiştir. 

(İlhan Esen ve Altan Öymeıı'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞEAN — Komisyon katılmıyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Gazete ve dergi çıkarma hakkı 
MADDE 23. — Gazete ve dergi çıkarıl

ması önceden izin alma ve malî teminat yatır
ma şartına bağlanamaz. 

Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, 
malî kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili 
şartlar kanunla düzenlenir. Kanun, heber, dü
şünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını' 
engelleyici veya zorlaştırıcı siyasi, iktisadi, 
malî veya teknik kaytılar koyamaz. 
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Gazete ve dergiler, Devletin ve diğer ka

mu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı ku
rumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına 
göre faydalanır. 

BAŞKAN — Değitirge yoktur. 23 ncü mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Ka
bul etmiyenler?... Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

d) Kitap ve broşür çıkarma hakkı 
MADDE 24. — Kitap ve broşür yayımı izne 

bağlı tutulamaz; sansür edilemez. 
Türkiye'de yayımlanan kitap ve broşürler, 

22 nci maddenin 5 nci fıkrası hükümleri dışın
da toplatılamaz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Burada bir baskı hatası olmuştur. 
Tashihi gerekmektedir. Metindeki 24 ncü mad
de, 27 nei madde olacaktır. 25 nci madde 24; 
26 ııcı madde 25; 27 nci madde 26 olacaktır. 
«24 ncü madde, radyo ile de ilgilidir, ona da şâ
mildir. Bu sebeple, yayımla ilgili maddelerin 
sonuna konsun» dendi. Genel Kurulumuz da 
kabul etti. Bu sebeple, 24 ncü madde 27 nci 
maddenin yerine gelecektir. Diğer 25, 26, 27 
nci maddeler de, 23 ten sonra 25 nci 24 ncü 
olacak, 26 nci madde 25 olacak, 27 nci madde 
de 26 olacak ve 24 ncü madde 27 olarak değiş
tirilecektir. 

BAŞKAN — Madde numaraları komisyo
nun söylediği şekilde değiştirilecektir. 24 ncü 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

e) Basın araçlarının korunması 
MADDE 25. — Basımevi ve eklentileri ve 

basın araçları, suç vasıtası olduğu gerekçesiy
le de olsa, zapt veya müsadere edilemez veya 
işletilmekten alıkonulamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde oy birliği 
ile kabul edilmiştir. 

f) Basın dışı haberleşme araçlarından 
faydalanma hakkı. 

MADDE 26. — Kişiler ve siyasi partiler, 
kamu tüzel kişileri elindeki basın dışı haber
leşme ve yayın araçlarından faydalanma hak
kına sahiptir. Bu faydalanmanın şart lan ve 
usulleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet 
ölçülerine nygrm olarak kanunla düzenlenir. 

— 482 — 
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Kanun, halkın bu araçlarla haber almasını, dü
şünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyunun , 
serbestçe oluşumunu köstekleyici kayıtlamalar 
koyamaz. 

BAŞKAN — Önerge vardır. Okutuyorum 

Yüksek Riyasete 
26 ncı maddenin matlap ve metindeki (ha

berleşme araçları) tâbiri yerine (haber alma 
araçları) tâbirinin konulmasını arz ve teklif 
©derim. 

Esat Çağa 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Yerleşmiş bir tâbirdir. Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon kabul etmiyor, öner
geyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. öner
ge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler... Madde oy birliği ile kabul edilmiştir. 

e) Düzeltme ve cevap hakkı. 
MADDE 27. — Düzeltme ve cevap hakkı, 

ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine doku
nulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykı
rı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve ka
nunla düzenlenir. 

Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayın
lanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tara
fından karar verilir. 

BAŞKAN — önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
27 nci maddenin son fıkrasının birinci sa

tırında geçen yayınlanmazsa ve yayınlanması
nın kelimelerinde «N» ne harfi kullanıldığı I 
halde 22 ve 23 ncü maddelerinde bu kelimeler 
«M» harfi ile yayınlanmak şeklinde yazılmıştır. I 

Hangisi doğru görülüyorsa ona göre ge
rekli tashihin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Cahit 'Zamangil 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Şimdiki 27 nci maddenin 2 nci fıkra
sında «N» değil «M» harfi olması lâzımdır. 
Radyodan bahsedildikten sonra, buna çok lü
zum vardır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önerge
yi kabul edenler Etmiyenler.... önerge 
kabul edilmiştir. I 
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Maddeyi bu tashihiyle oyunuza arz ediyo

rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

VII. Toplantı (hak ve hürriyetleri. 
• a) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı. 
MADDE 28. — Herkes, önceden izin al

maksızın, silâh ve saldırısız toplanma veya gös
teri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancak kamu düzenini korumak 
için kanunla sınırlanabilir. Kanun, toplantı
nın veya gösteri yürüyüşünün yapılmasını ve 
yönetimini güçleştirici maksadını engelleyici 
ve etkisini azaltıcı kayıtlamalar koyamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 28 nci maddesinin 1 

nci fıkrasının aşağıdaki şekilde tâdilini arz 
ederim. 

Şevket Asbuzoğlu 

MADDE 28. — Herkes önceden izin almak
sızın ve fakat en büyük mülki âmire haber 
vermek kaydiyle silâhsız ve saldırısız toplanma 
veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip
tir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi kabul edenler Etmiyenler.... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler Etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir. 

b) Dernek kurma hakkı. 
MADDE 29. — Herkes, önceden izin almak

sızın dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, 
ancak kamu düzenini veya genel ahlâkı koru
mak için kanunla sınırlanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır; okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni Anayasamızın 46 ncı maddesinde «önce

den izin almaksızın sendikalar ve sendika birlik
leri kurma» hakkı işçilere ve iş verenlere tanın
mıştır. 

Fakat yüzbinlerce esnaf ve sanatkârı içine 
alan esnaf dernekleri, federasyonları ve esnaf ve 
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sanatkârların dernekleri birlikleri ve konfede
rasyonları için ayrı bir hüküm yoktur. 

Bu itifbarla 29 ncıı maddenin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Temsilci 
Hasan Tez 
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Komisyonu azalarından rica ediyorum, Esnaf 
ve sanatkârların da dernek kurma hakkı buraya 
konsun. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Hasan Tez arkadaşımızın endişelerine 
mahal yoktur. Hükmün şümulüne, dernekler 
dâhildir. Kamu tüzel kişiliği vasfını haiz olan
lara, 122 nci madde hükmü cevap veriyor. Bu 
vasfı haiz değil iseler, hususi hukuk teşekkül
leri mahiyetinde kurulacak dernekler ile 29 
ncıı madde, ihtiyaca cevap verecektir. 

İşçi ve iş verenlerin kuracakları dernekleri 
de, 46 ncı madde hükmü karşılamaktadır. Bu 
bakımdan ayrıca bir hüküm sevk edilmesine 
lüzum yoktur. Esasen hükmi şahıslar mefhû
mu içine, dernekler de dâhildir. Hulâsa endi
şeye mahal yoktur. Esnaf birlikleri kurmak 
mümkündür ve gayet tabiî olarak mefhuma 
dâhildirler. Sendika teşekkülleri vaktiyle müsaa
de edilmiyen teşekküller halinde ortaya çıktı
ğı içindir ki, tarihî tekâmülü göz önünde bu
lundurarak, Anayasada bunları belirtmek lü
zumu hâsıl olmuştur. Esnaf birlikleri ise, tâ 
Ortaçağdan kalma teşekküllerdir. Alışılmış 
olan bu teşekküllerin ayrıca belirtilmesi, lü
zumsuzdur. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, bu açıkla
madan sonra takririnizi geri alıyor musunuz? 

HASAN TEZ — Almıyorum, takdir Mecli
sindir. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 29 ncıı madde kabul edil
miştir. 

VIII. Hakların korımmasiyle ilgili hükümler 
a) Kişi güvenliği 

MADDE 30. — Suçluluğu hakkında kuv
vetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı 
veya delillerin yok edilmesini veya değiştiril
mesini önlemek maksadiyle veya bunlar gibi 
tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunla göste
rilen diğer hallerde hâkim karariyle tutukla
nabilir. Tutukluluğun devamına karar verile
bilmesi aynı şartlara bağlıdır. 

Yakalama, ancak suçüstü halinde veya ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabi
lir; bunun şartlarını kanun gösterir. 

Madde 29 — Herkes önceden izin almaksızın 
dernekler, esnaf ve sanatkârlar dernekleri ve es
naf ve sanatkârlar dernekleri birlikleri, esnaf 
federasyonlar, konfederasyon kurma hakkına sa
hiptir. 

Bu hak, ancak kanun düzeni veya genel ahlâkı 
korumak için kanunla sınırlanabilir. 

HASAN TEZ — Reis Bey, müsaade ederseniz 
önergemi açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN TEZ — Muhterem arkadaşlar, mem

leketin umumi hayatını tanzim eden anayasada 
bütün teşekküllere, iktisadi, sosyal her türlü te
şekküllere ismi ile yer verilmiş, işçi teşekkülle
rine, sendikalar kurma hakları belirtilmiş, işçi 
esnafına sendika kurma haltları tanınmış, daha 
çok dernek yolunda çalışmaları memleketin bu
günkü iktisadi fonksiyonu ile kabili telif olması 
iktiza etmektedir. Bendeniz temsil etmekte oldu
ğum birbuçuk milyonluk küçük esnaf teşekkülle
rinin kurmakta olduğu sisteme istinaden birlik 
ve meslekî teşekküller Türkiye çapında bir 
araya gelip Hükümetten talepleri ve Hükümetin 
göstereceği istikamette çalışmaları tanzim etmek 
bakımından federasyon halinde teşkilâtlanmak
tadırlar. Ve bunların hepsinin bir araya gel
mesi ile Sanatkârlar Konfederasyonu halinde 
çalışmaktadırlar. Yani Türkiye'de Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret Borsa
ları ve Sanayi Birlikleri kurulur. Sanatkârlar 
Dernekleri Birliklerinin vazifesi esnafın, bil
hassa küçük esnafın haklarını, bu zümrenin hak
larını korumaktır. Aynı zamanda, Hükümet nez-
dinde teşebbüslerde bulunarak sanatkârların ih
tiyaç ve dileklerini ulaştırır. Ancak bu şekilde. 
haklarını koruyabilmektedir. 

Esnaf ve sanatkârlar, teşkilâtlanmak mecbu
riyetindedirler. Bu kanal ile isteklerini icabeden 
makamlara ulaştırırlar. 

Acaba muhterem komisyon, Anayasaya esnaf 
kelimesinin girmesini neden istemiyor,, işçiyi 
koydu. 1,5 milyonluk bir esnaf ve sanatkârlar 
zümresi var. Çok' sayın azalardan ve Anayasa 
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Yakalanan veya tutuklanan kimselere, ya- I 

kalama veya tutuklama sebeplerinin ve hakla
rındaki iddiaların yazılı olarak hemen bildi
rilmesi gerekir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç, yirmi dört saat içinde hâ
kim önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra 
hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun 
kılınamaz. Yakalanan veya tutuklanan kimse, 
hâkim önüne çıkarılınca durum hemen yakın
larına bildirilir. 

Bu esaslar dışında işleme tâbi tutulan kim
selerin uğrayacakları her türlü zararlar kanu
na göre Devletçe ödenir. I 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa | 
30 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 
Sırn Atalay 

Tutukluluğa ve tutukluluğun devamına ka- ı 
nıınım gösterdiği hallerde hâkim karar verebi
lir. Yakalama ancak, suçüstü halinde veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapı- ' 
labilir; bunun şartlarını kanun gösterir. Tu
tuklanan veya yakalanan kimseelere ve müm
künse yakınlarına yakalama ve tutuklama se
bebinin ve haklarındaki iddiaların yazılı ola
rak hemen bildirilmesi gerekir. 

Tutuklanan ve yakalanan kimse tutuklama 
ve yakalama yerine en yakın hâkim huzuruna 
yirmi dört saat içinde çıkarılır. Bu süre geç
tikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriye
tinden hiç kimse yoksun kılınamaz. Hâkim 
önüne çıkarılınca durum hemen yazılı olarak 
yakınlarına bildirilir. 

Bu esaslar dışında işleme tâbi tutulan kim
seleri uğrıyacakları her türlü zararlar kanuna 
göre Devletçe ödenir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu madde üzerinde çok uzun münaka
şa edildi. Maddemizin gayeye tamamen uygun 
olduğu kanaatindeyiz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 30 un 4 ncü fıkrasında (hariç) ke

limesinin kaldırılarak yerine (göz önüne alına-
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rak) kelimelerinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Hızır Cengiz Enver Kırker 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — «Hariç» kelimesi arapçadır; ama fikri 
kesin olarak ifade ediyor. «Göz önüne alınır.» 
ibaresi ise, elâstikî bir ibaredir. Ne nisbette 
göz önüne alınır? Bu sebeple, «hariç» kelime
sinin muhafazasını istiyoruz. 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşla
rım, 30 ncu maddenin 4 ncü fıkrasında: «Ya
kalanan veya tutuklanan kimse, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 
süre hariç, 24 saat içinde hâkim önüne çıkarı
lır.» diyor. 

Bu fıkradan anlaşılan mâna şu: Hâkim önü
ne, 24 saatin dışında bir de gerekli süre eklen
mesi lâzımgelir, gibi bir mâna çıkıyor. Hâkimin 
önüne 24 saat içinde çıkarılmalıdır. Ancak, hâ
kim önüne çıkarılması için gerekli süre hariç, 
dediniz mi, iş değişir, iki müddetin birleştiril
mesi lâzım geliyormuş gibi anlaşılır. 

Hariç kelimesinin 3'erine; göz önüne alına
rak, diyelim. Böylece, 24 saat içinde hâkim 
önüne çıkarılır, mânası anlaşılmış olur. Öner
gemizde bunu istedik. Meselâ hâkimin önüne 

: çıkması için 18 saat gerekli. Buna altı saat nıe-
j safeye ihtiyaç var. Bu suretle 24 saat olmuş 
| olur. 
I Hariç kelimesinin yerine, göz önüne alma-
j i'ak kelimelerinin konmasını teklif ediyoruz, 
| kabulünü istiı'ham ederiz. 

I BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu efen
dim? Buyurun Muammer Aksoy. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK. 
SOY — Efendim, bu müddet, muhakkak su
rette geçmesi istenen bir müddet değildir. Âza
mi müddet olarak konulmuştur. Memleketin 
şartları nazarı itibara alınarak bu müddet mü
nasip görülmüştür. Diğer anayasalarda da var
dır: 24 saat veya 48 saat içinde behemehal hâ
kimin huzuruna çıkarılır eleniyor. Tutulduğu 
veya, yakalandığı yerden tutulma yerine en ya
kın mahkemeye getirilinceye kadar, 18, 24, 48 
saat geçebilir, işte bu müddeti hesaba katmı-

I yoruz. Mesafenin icabettirdiği müddet ola-
1 rak, bunu kabul ediyoruz; ondan sonra 24 sa-
I at ekliyoruz. Bu demek değildir ki, 24 saatin 
I sonunu beklemek zarureti vardır. Esas olan, 
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sanığın, dakika kaybetmeden hâkimin Ihlızura-
lıa çıkarılmasıdır. Fakat zaruretler sebebiyle 
nihayet 24 saat bekletilebilir, daha fazla bek
letilemez. Tekrar ediyorum: «Muhakkak suret
te âzami müddetin sonunda hâkim huzuruna çı
karılacaktır» diye bir kayıt yoktur. Bu iki müd
detin, birbirine eklenmesi ioabetmektedir. Fa
kat ancak mazur görülecek sebeplerledir ki, 
bu müddetin sonuna kadar beklenebilir. Onun 
için, hükmün mevcut halini muhafaza etmesini 
rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay'm önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?... 
MUAMMER AKSOY — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Hızır Cengiz ve Enver Kırker'in önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?... 
MUAMMER AKSOY — Komisyon katılmı

yor. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler:.. Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

b) Hak arama hürriyeti 
MADDE 31. — Herkes, meşru bütün vasıta 

ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya dâvâlı olarak, 
iddia ve savunma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki 
dâvaya bakmaktan kaçmamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 31 nci maddesi noksan ve kifa

yetsizdir. Yazılış tarzı da amaçlanan maksadı 
ifade edememektedir. Bu itibarla maddenin 
aşağıdaki tarzda değiştirilerek kabul buyurul-
masmı Yüksek Meclise arz ve teklif ederim. 

Ve ciftıi Tönük 

MADDE 31. — Herkez haklarını ve meşru 
menfaatlerini korumak için yetkili yargı mer-
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çilerinde dâva açabilir. Yargı mercileri de gö
rev ve yetkileri içinde bulunan dâva ve müra* 
caatları inceleyip hüküm ve karara bağlamak
tan çekinemezler. Görev ve yetkileri dışındaki 
dâvaları ise ancak bir kararla reddedebilirler. 

Dâvanın her hal ve derecesinde müdafaa, 
ihlâli caiz olmıyan bir haktır. 

İktidarı olmıyanlara her türlü yargı merci
leri önünde dâva açmak ve kendilerini savun
mak vasıtası, münasip müesseseler vücûda 
getirilmek suretiyle sağlanır. 

Adlî hataların tamir ve tazmini tarz ve 
şartlarını kanun tâyin ve tesbit eder. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK
SOY — Efendim, yukardaki kısımlar madde
mizde başka şekilde ifade edilmiş bulunmakta
dır. Kendisini müdafaa edemiyenlere bu imkâ
nı sağlamak, zaten sosyal devlet mefhumunun 
icabatmdandır. Teferruatın maddeye girmesin
de fayda mülâhaza etmiyoruz. Bu sebeple tek
life katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

c) Tabiî yargı yolu. 
MADDE 32. — Hiç kimseye, Anayasanın 

gösterdiği haller dışında, adlî kovuşturma ba
kımından özel işlem yapılamaz. 

Bir kimseyi tabiî hâkiminden başka bir 
merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yar
gı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurula
maz. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddenin birinci fıkrası iltibaslara 

yol açabilecek mahiyettedir. Tatbikatta güç
lük yaratacaktır. 

Ayrıca, 2 nci fıkrada atıf yapılan temel 
prensip, açıkça ifade edilmemiştir. 

1924 Anayasasının 83 ncü maddesindeki 
prensip bu Anayasada yer almalıdır. Bu se
beple, birinci fıkranın: «Hiç kimse, tabiî hâ
kiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz.» 
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Şeklinde tadilini arz ve teklif ederiz. 

Turhan Feyzioğln Zeki Kumrulu 
Lûtfi Akadh Atıf ödül 

İbrahim Senil 

BAŞKAN — Önerge sahibi açıklama yapa
cak, efendim. Buyurun Turhan Feyzioğlu. 

•TURHAN FEYZİOĞLU — Muliıterem arka
daşlar, biliyorsunuz, bâzı özel kanunlar var. 
Meselâ askerî bir şahıs, askerî bir suç işlerse. 
askerî maihkemelere verilir. • Bundan başka, 
özel hukuk hükümleri var. Bütün bunların 
Anayasada gösterilmesi mümkün değildir. An
cak, eski Anayasamızda mevcut bulunan bir 
hükmü buraya koymadan edemeyiz. Sonra, 
büyük bir boşluk olur. Meselâ bu fada, ikinci 
fıkrada deniyor ki: «Bir kimseyi tabiî hâki
minden başka bir merci önüne çıkarma sonucu
nu doğuran yargı yetkisine sabip olağanüstü 
merciler kurulamaz.»1 

Fakat, asıl prensip konmalı, buraya. Bir 
kimsenin tabiî hâkimden başka bir merciin 
önüne çıkarılamıyacağı, buraya konmalıdır. 

Bu itibarla, eski Anayasanın 83 ncü madde
sinin buraya konmasını teklif ediyorum: «Mad
de 83. — Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mah
kemeden başka bir mahkemeye celp ve sevk 
olunamaz.»1 Ben biraz değiştirerek arz ettim. 
Bugünkü şekliyle kabul edilirse bâ'zı yanlış 
tatbikat olabilir. Bunun maddeye konmasını 
lüzumlu gördük. 

12 nci maddede hiçbir kimseye kanun önün
de imtiyazlı muamele yapılmıyacağmı söylü
yor. Ama tâbi olduğu bakimden başkasının 
önüne çıkarılamama keyfiyeti, imtiyazlı mua
mele mânasına gelmıyeeektir. 

KOMISYON, SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu izahata ve teklife katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
dikkate alanlar... Almıyanlar... önerge dikkate 
alınmış, kabul edilmiştir. 

Şimdi maddenin birinci fıkrası tashih edil
miştir, ikinci fıkra olduğu gibi kalmıştır. Mad
deyi yeni şekliyle okuyoruz. 

c) Tabiî yargı yolu 
MADDE 32. — Hiç kimse, tabiî hâkiminden 

başka bir merci önüne çıkarılamaz. 
Bir kimseyi tabiî hâkiminden başka bir merci 

önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisi
ne sahip olağanüstü merciler kurulamaz. 
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BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Madde bu değişik
likle kabul edilmiştir. 

d) Cezaların kanuni ve şahsi olması; zorlama 
yasağı. 

MADDE 33. — Kimse, işlendiği zaman yü
rürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fii
linden dolayı cezalandırılamaz. 

Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla ko
nulur. 

Kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç 
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez. 

Kimse, kendisini veya kanunun .gösterdiği 
yakınlarını suçlandırma sonucu doğuracak be
yanda bulunmaya veya bu yolda delil gösterme
ye zorlanamaz. 

Ceza sorumluluğu şahsidir. 
Genel müsadere cezası konulamaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 33 ncü maddesine aşağıdaki fık

ranın ilâvesini teklif ederim. 
Hikmet Kümbetlioğlu 

Fıkra : Kan gütme sebebi ile işlenen suçlar 
hakkında kanunla konacak hükümler saklıdır. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkraların 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
C. R. Eyüboğlu 

Fıkra : Kan gütme geleneği köklü ve yaygın 
olan yerlerde, tehlike yaratan ve tehlikeye mâ
ruz bulunan kişiler başka bölgelere göçtürülebi-
lirler. 

Göçtürüleceklerin hısımlık "dereceleri, malla
rın tasfiyesi, göç ve yerleştirmede yapılacak 
Devlet yardımı, kamu (güvenliği ve adalet ilkele
rinin gerektirdiği ölçüler içinde kanunla tesbit 
edilir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Takrirlerin hiçbirine iltihak etmiyoruz 
efendim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU — Takririmi 
açıklamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
CEMAL'REŞİT EYÜBOĞLU — Muhterem 

arkadaşlarım, sunmuş bulunduğum değiştirgenin 
ihtiva ettiği hükümlerin Anayasanın prensipleri-
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ne intibakı, vehleten tereddüdü mueibolaeak hal
dedir. Bunu takdir ederek, üzerime almış oldu
ğum vazifenin ağırlığını bilerek, huzurunuzda, 
önerge vermemi icabettiren düşüncelerim in esas
larını izalha çalışacağımı. 
* Muhterem arkadaşlarım, buıgüıı yürürlükte 
bir kanun vardır. Bu kan gütme Kanunu
dur. Bu kanunda muayyen bir yer ve çev
re içindeki ailelerden birisinin diğeriyle 
arasından kan gütme varsa ve bu mak
satla katil suçu işlenmişse, feri bir tedbir ola
rak, ikaatilin yakın akrabalarının, oradan, baş
ka bir yere nakillerini mümkün kılacak hüküm
ler mevcuttur. Bu kanunun, tatbik şekli ve şü
mulünün genişliği sebebiyle, mâkul tedbir sınırı
nı aşan sivri ve kötü taraflarını, halkı rahatsız 
eden taraflarını, değiştirmek ve daha insani bir 
haıe sokabilmek için, 1950 - 1954 devresinde bâ
zı tadiller teklifinde bulunıruuştum. Uzun müca
deleden sonra, tadil teklifleri devre sonuna kal
dı ve kadük oldu. Bugün, aynı vazife için hu-
ziurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; «kan gütme», bilmiyo
rum her bölgede benim mensüboılduğum bölge 
kadar vahamet arz eder mi? Sosyal derin bir dert 
haline gelmiş midir1? Bilmiyorum. Bildiğim şu
dur ki, Türkiye'nin belli bölgelerinde, bu arada 
Karadeniz sahillerinde kan gütme, köklü ve yay
gındır. Avrupa'nın Korsika ve Sardunya adala
rında olduğu gibi, içtimai tehlike arz eden, bu iti
barla hususi tedbir istiye.ni bir sosyal hastalıktır. 
Bu, o derece vahamet arz etmektedir ki, bir kere 
aralarına «kan gütme» giren aileler için artık 
kurtuluş yoktur. Bu «kan gütme» o derece vaiha-
ımet arz etmektedir ki, aradan 100 yıl da geçse, 
aralarında «kan gütme» dâvası olan insanlar, hu
zura kavuşamazlar, sükûn içinde yaşıyamazlar. 

Cumhuriyetten önce de bu hususta, kanunna
meler, Padişah fermanları mevcuttu. O kadar 
ki, 2 ııci Meşrutiyette, fertlere ait «bedel-ideın» 
Devlet borçları arasına alınmıştı. Bu hususta hü
kümler ısdar edilmişti. Kaıi gütme imparator
luk mevzuatımızda o kadar geniş yer almıştı ki, 
bir kimse ölür ve öldüren iboıilunımazsa ölünün bu
lunduğu yerden itibaren muayyen bir çevre için
de bulunan insanlar o ölünün «belel - i demini» 
(müştereken öderlerdi. Yani vergi gibi kendileri
ne muayyen miktarda malî külfet yüklenirdi. On
lar da ödemek mecburiyetinde içli. Bu Osmanlı 
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mevzuatında varken, Meşrutiyet devrinde kaldı
rılmış, Cumhuriyet devrinde Kan Gütme Kanu
nu vaz 'edilmiştir. 

Mıulhterem arkadaşlarım, bu kan gütme yani 
«vendeta», bilhassa «mediterraneen» iklimi çev
resindeki cemiyetler tarafından incelenmiş, işlen
miş, şümul derecesi ve tedbirleri üzerinde düşü-
nül'müş bir konudur. Biliyorsunuz Korsika'da 
kan gütme, yaygın bir hastalık, korkunç bir içti
mai maraz haline gelmiştir. Vendettayı berta
raf etmek için Napolyon Bonapıart devrinde ka
nunlar ısdar edilmiştir. Bu kanunlar da Türki
ye'deki kanunlara benzemektedir. Prosper Meri-
mee'nin «La Cöliomba» adlı romanının konusu 
budur. Hâdise 19 ncu asrın başlarına raslar. Bir
çoklarınız biliyorsunuz, ben kendi hayatımda mü
şahede ettiğim Fransa'ya ait bir misal arz edeyim. 
1934 yılında Paris'te kiliseden, evlenme törenin
den yeni gelin ile evine gitmekte olan bir güveği-
yi öldürmüşler. Bu derhal basına aksediyor ve 
hâdise heyecanlı haberler, tefsirler, tahminler ha
linde inceleniyor. Anlaşılıyor ki, bu öldürülen 
•adamım babası veya dedesi, 30 - 40 yıl önce Kor
sika'da henüz evlenmiş birisini öldürmüş; cinayet 
bu yüzden işlenmiş. Tasaıvvur buyurunuz, bu ka
dar medeni bir memlekette bile kan gütme insi
yakı, tâbir caizse, zaman zaman tepebilmekte-
ddr. 

Şimdi teklifime geçiyorum. Muhterem arka
daşlarım; memlekette mevcut Kan Gütme Kanu
nunun ihtiva ettiği hükümler bugünkü anlayış 
ve ölçülerimizle insani değildirler. Arz etmiştim, 
1950 - 1954 arasında kanun teklif inde bulundum; 
B. Millet Meclisi Genel Kurulunca iki defa ka
bul edildiği kadük oldu. Bugünkü tatbikat ha
kikaten her türlü insani mülâhazaları öteye ge
çer ve bir içtimai tedbir olmaktan çok suçla doğ
rudan doğruya ilgili olmıyan insanlar için bir 
zulüm halini alır. 

Fakat muhterem arkadaşlarım, daha birkaç 
gün önce Trabzon'da çarşının ortasında, kan güt
me sebebiyle bir şahıs diğerini öldürmüştür. 
Aralarına kan gütme giren ailelerin, aynı muhit 
içinde barınmasına imkân yoktur. Bu ailelerin 
nesilden nesle intikal ettirdikleri, her türlü di
nî, ahlâki inanışların üstünde bir nevi haysiyet 
meselesi olarak körpe çağlarından başlıyarak ço
cuklara verilen terbiyenin bir neticesidir. 
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iBüıtün bu sebeplerden dolayı, komisyondan 

rica ediyorum, insani usullere uygun Anayasamı
zın ilkelerine mütenazır olarak hazırladığım de
ğiştirgeye iltihak etsinler. Bendeniz bir memle
ket meselesi olarak huzurunuza dâvayı getirdim. 
Takdir Yüksek Meclisinizindir. Hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

AMMER AKSOY — Efendim, böyle bir hük
mün Anayasaya konması için bir sebep yoktur. 
İhtiyaç var mı, yok mu? Biz bir kanun yapmı
yoruz ki. Bir an için, hakikaten ihtiyacın var ol
duğunu kabul edelim. O zaman, diğer hüküm
ler bunu mümkün kılar. Eğer varsa yani, sosyal 
gelişmemiz bakımından bir zaruret halini almış
sa, yerleşme ve seyahat hürriyetlerini düzenli-
yen maddelerdeki kayıtlar, gerekli hükmün ko
nulmasını mümkün kılacaktır. Binaenaleyh ay
rıca böyle bir hükmü belirtmek, modern anaya
salarda kabul edilemez. Zaruret kendini göster
diği zaman, Anayasanın mevcut hükümleri bu
nu mümkün kılabilir. 

Meselenin muhteva bakımından münakaşası
na geçmek istemiyorum. Ancak şu kadarına do
kunmak isterim ki, bu yoldaki kanuni kayıtla
rın pek de pratik bir sonuç sağlamadığı, vur
mayı kafasına koyan adamın gelip İstanbul'da 
köprünün üstünde bile vurabilmesiyle sabittir. 
Mamafih bu meselenin münakaşa edilmesinin ye
ri Anayasa olmadığı için, ileriye bırakıyoruz. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU — Sadece 18 
nei madde böyle bir kanunu çıkarmaya müsait 
midir? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU
AMMER AKSOY — Eğer içtimai zaruretler bu
nu gerektirmekte ise, sosyal bakımdan bir ısla
hat istikametinde gidilebilir. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU — Teşekkür 
ederim. Bu izahattan sonra önergemi geri alı
yorum. * 

HİKMET KÜMBETLİOĞLU — Ben de geri 
alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeler geri alın
dığı için maddeyi aynen yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

e) İspat hakkı 
MADDE 34. — Kamu görev ve hizmetinde 

bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine 
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getirilmesiyle ilgili olarak yapılan istinatlardan 
dolayı açılan hakaret dâvalarında, sanık, isna-
dın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. Bunun 
dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, an
cak isnadolunan fiilin doğru olup olmadığının 
anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya 
şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Şeref Bakşık 

Madde 34. — Haysiyete, şerefe ve haklara te
cavüz suçlarında isnadolunan fiilin doğru olup 
olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulun
ması veya şikâyetçinin razı olması halinde is
nadın doğruluğunun ispat edilirse faile ceza ve
rilemez. 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddenin son fıkrasındaki (veya şi

kâyetçinin ispata razı olmasına) ibaresinin kal
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Cemal R. Eyüboğlu 

Başkanlığa 
34 ncü maddenin ilk cümlesinin aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederiz. 
Madde 34. — (İlk cümle) Kamu görev ve 

hizmetinde bulunanlara karşı, kamu yararı ile 
ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan 
hakaret dâvalarında, sanık, isnadın doğruluğu
nun ispat hakkına sahiptir.» 

llhanıi Soysal Ömer Sami Coşar 
İlhan Esen Altan öymen 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU — Takririmi 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran. 
CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU — Efendim, 

bu madde öteden beri temenni ettiğimiz, bütün 
milletçe, topyekûn arzuladığımız bir maddedir. 
Bu maddede üç hüküm vardır; birincisi : Kamu 
görevi ile ilgili müesseselerde suç isnadı suretiyle 
hakaret. Vazife suiistimal edilmiştir. Bunu id
dia eden kimse ispat edebilecektir. Yerindedir. 

İkincisi : Hâkim kamu yararı görürse, öyle 
zannediyorum ki, komisyon izahat verecektir. 
Bu hükümden çıkan mâna şöyledir : Her hangi 
bir isnadolursa, kamu hizmetleriyle alâkası yok
sa bile, böyle bir isnada karşı dâva açılıp hadi-
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se mahkemeye geldiği zaman, isnatta bulunan 
kimse talebeder ve hâkim de bunda kamu yara
rı görürse isnatta bulunan ispat ederse cezadan 
kurtulabilecek. 

Hâkim bunda kamu yararı görmüş, ise me
sele yoktur. Hâkim takdir eder, hangi meselenin 
ispat edileceğini. Şimdi üçüncü hale geçiyorum : 
Kendisine hakaret edilen kimseye karşı taraf di
yor ki, «Bu yapılan hakaret doğrudur, ispata 
da hazırım». Halbuki hakaret konusu şeref ve 
haysiyet kırıcı bir fiildir, ispat etmek istiyorum. 
Meselâ, «Fahişelik» iddiası gibi veya, bir kimse
nin 15 - 20 sene evvel bir suç işlemiş bulunduğu 
gibi bu neviden bir hakarete ve arkasından da 
ispat iddiasına mâruz kalan kimse, «hayır ben 
ispat kabul etmiyorum» diye bilir mi? Derse 
isnadedilen fiili cemiyet önünde kabullenmiş ol
maz mı? Bu bir nevi masuniyeti teşriiyenin. 
kaldırılması talebine benzer. Kanun hangi hal
lerde teşriî masuniyetin kaldırılacağını göster-, 
miş. Bu sebeplerden biri yokken «Efendim ben 
nasıl olsa beraet edeceğim; kaldırın teşriî masu
niyetimi diyen bir kimsenin teşriî masuniyetini 
kaldırmıyoruz. İspat hakkında da böyledir. Bu 
hak yerine maksur olmalıdır. İspat hakkı, kötü 
niyetlilerin imtiyazı haline gelmemeli, oraya 
kadar uzaınamalıdır. 

Komisyonun tekliflere iltihak edeceğini ve 
maddeyi ona göre hazırlıyacağını ümidederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şeref Bakşık. 
ŞEBEF BAKŞIK — Efendim, teklifimin 

mahiyetini arz edeyim : İspat hakkını düzenliyen 
34 ncü maddeyi ikiye bölmek mümkündür. Birin
cisinde kamu görev ve hizmetinde bulunanlara 
karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle 
ilgili olarak yapılan, isnatlarda ispat hakkı tanı
nıyor. İkincisinde ise; kamu görev ve hizmetinde 
Bulunanlara karşı olsun veya olmasın, bu görev 
ye hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili bulunsun 
veya bulunmasın, sadece kamu yararının mevcud-
olması" hali ispat hakkı için yeter görülmektedir. 

Kamu yararı gibi, birinci durumu da kapsı-
yan genişlikte bir imkân kabul edildikten sonra, 
kanaatimce, birinci bolüm diye mevvzuubah.se tti-
ğim halin derpiş edilmesine lüzum yoktur. Zira 
kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu 
görev ye hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili is-
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i natta ispatın kabulü esasen kamu yararının sa-
1 hası içinde sayılacaktır. 
i Ayrıca, maddede «İspat hakkı verilir» denili

yor. Asıl olan, İspat hakkının verilmesi değildir. 
İddianın ispat edilebilmesi halinde faile ceza 
verilmemesidir. Bu sebeple maddeye «İspat edene 
ceza verilemez» hükmünün konulması lâzımdır. 

| «İspat hakkı verilir» demenin «İspat edebilme 
! halinde ceza verilemez» neticesini tabiî olarak do-
r 

; ğuracağı ileri sürülebilir ise de; ayrıca hiçbir 
I külfet tahmil etmiyeoek olan bu sarahati vermek-
| te, gerekeni daha vuzuhla ifade edebilmek bakı-
i mmdan zannımca fayda vardır. 
I Madde sadece «Hakarette bulunulması» ha-
! linde ispat hakkına cevaz veriyor. Kanaatimce 
S bu. kâfi değildir. «Haysiyet, şeref ve haklara vâ-
: ki tecavüzlerde bulunulması» hallerinde de teşmil 
I edilmesi gerekir. Bundan maksadım şudur : Ka-
i nun koyucu yarın, kasten, ispat hakkı müessese-
| sinden çıkarılabilmek için hakaret suçu dışında 

telâkki edilebilecek, tezyif etme, malî, ticari iti
bari sermaye, servete zarar vermek gibi suçlar 
ihdas edebilir ve hakaret suçları dışında müsta
kil suç sayıldığını beyanla ispat hakkının bu 
"suçlarda dikkate almamıyacağım hüküm altına 
koyabilir. 

Anayasanın bu metninde ispat hakkı sadece 
hakarette bulunma haline münhasır kılındığı 
için bu yeni sözde müstakil suçlara teşmil edile-
miyeceğinden bahsile ispat hakkının tatbik saha
sı daraltılabiiir ve bu daraltışı Anayasa Mahke
mesinde iptal etmek mümkün olmaz. 

Bu açık kapıları kapatacak mahiyetteki öner
gemin lütfen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN -—Efendim, bir önerge vardır oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 119 neu maddesi tasarının ikinci 

müzakeresinde takrir sahiplerinin mücmel en iza
hat verebileceklerini âmir bulunmaktadır. 

İçtüzüğün bu hükmü de göz önüne alınarak 
takrir sahiplerinin en çok beş dakika içerisinde 
izahat vermesi usulünün kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Necini Akçasu Bt-lıem Serim 
Feridun Üstün İhsan ögat 

BAŞKAN — önerge aleyhinde konuşmak is-
tiyen var mı? Tok. Yüksek oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beş dakika tahsisi kabul edilmiştir. 

Sayın Ömer Sami Coşar. 
ÖMER SAMI COŞAR.— Muhterem arkadaş

lar, bu maddede iki ayrı nokta ele alınmıştır. 
• Yukarda, kamu görev ve hizmetinde bulunan

lara karsı, bu görev ve hizmetin yerine getirilme
siyle ilgili isnatlardan dolayı ispat hakkı tanını
yor. Halbuki bunun dışındaki hallerde kamu ya
rarı görüldüğü takdirde veya şikâyetçi ispata razı 
olursa, ispat hakkı tanınıyor. Bizim teklifimiz, 
«kamu yararı» nın yukarıki bölüme de teşmil 
edilmesine mütedairdir, öyle durumlar hâsıl ola
bilir ki, görev ile ilgili değildir ama, kamu ya
rarı vardır. 

ilk müzakerede Komisyon Sözcüsü de bu nok
taya temas etmişti. Bu itibarla teklifimizin ka
bulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri tekrar oku
yup oylarınıza sunacağız. 

(Şeref Bakşık'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Efendim, evvelâ ispat hakkının tanın
ması demek, «vakıanın ispatı halinde ceza ve
rilemez» demektir. Tasarıda daha geniş bir for
mül kullanılmıştır. Tasarıda umumi bir tâbir kul
lanılmış, takrirde ise, haller teker teker belirtil
miştir. Tasarıdaki teklif, ispat hakkı fırtınası
nın baş gösterdiği günden beri tasvibedilen bir 
formüldür. 

Muhterem arkadaşımın itirazına, bir hukuk
çu olarak iştirak edemiyeceğim. Diyorlar ki, 
öyle hâdiseler bahis konusu olabilir ki, maddi 
vakıayı ispata kamu yararı vardır ama, ispat 
edilmesinde kamu yararı bulunan bu hai, hiz
metin yerine getirilmesi ile ilgili değildir. Bu 
takdirde ispat imkansızlaşacaktır. Bu görüş 
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; doğru değildir : ikinci fıkraya, kamu yararının 

bulunduğu her hal girer. Meselâ bir vali, geliri 
• ile mukayese edilmiyecek şekilde sefahat ve eğ-
i lence yerlerinde eğlenmektedir. Bu tutum, vazi-
| fesi ile ilgili sayılmasa bile, ikinci fıkra hükmü 
| şümulüne girer. Binaenaleyh, bir şahıs, ister ka-
' mu görevi görsün, isterse görmesin, yukardaki 
I fıkraya girmiyen bütün haller, kamu yararı ol-
: duğu zaman, yani hakikatin ispatında kamu ya-
ı rarı mevcudolunca, ikinci cümledeki hale gi-
! rer. Bu bakımdan arkadaşlarımızın duyduğu 
. endişe yersizdir. Sunduğumuz madde metni, hu-
j kuki kaide ve formüllere daha uygundur. Ay-
; nen kabul edilmesini rica edeceğim. 

| ÖMER SAMÎ COŞAR — Önergeyi geri alı
yoruz efendim. Bu izahat kâfidir. 

1 ÎLHAMÎ SOYSAL — Geri alıyorum efen-
; dim. 
; tLHAN ESEN — Geri alıyorum. 
! BAŞKAN — Efendim, Komisyon açıklama-
I da bulundu. îlk okunan Sayın Şeref Bakşık'm 
: önergesini yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 
; edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(Cemal Reşit Eyüboğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MU

AMMER AKSOY — Katılmıyoruz. Ceza Kanu
nunun-481 nci maddesinde vardır. 

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

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 34 ncü madde kabul edil
miştir. 

i Bugün saat 14,30 da toplanılmak üzere Otu-
' rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,35 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Anayasa tasarısının ikinci görüşmesine de

vam ediyoruz. 

Üçüncü Bölüm 
Sosyal ve iktisadî hak ve ödevler 

I. Ailenin korunması 
MADDE 35. — Aile Türk toplumunun te

melidir. 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ailenin, 

ananın ve çocuğun korunması için gerekli ted-
'birleri alır ve teşkilâtı kurar. 

BAŞKAN — önergeler var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci ve dördüncü bölüm başlıklarına uygun 

olarak, üçüncü bölüm başlığındaki «hak» keli
mesinin «haklar» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Necip Bilge 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Bu önergeye katılıyoruz efendim. 

Saym Başkanlığa 
35 nei maddenin daha açık olmasını teminen 

aşağıdaki şekilde yazılmasını saygılarımla tek
lif ederim. 

İlhan özdü 

Madde 35. — Aile Türk toplumunun temeli
dir. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ailenin, 
ananın ve özellikle çocuğun beden, ruh, fikir 
ve ahlâkça korunmasının ve gelişmesinin temini 
için kanun tedbirleri alır ve gerekli teşkilâtı 
kurar. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasa tasarısının ilk müzakerede kabul 

edilen 35 nci maddesine aşağıdaki fıkraların ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

İyi bakım, iyi yetiştirilme, çocuğa uygun 
iyi bir eğitim ilgi, sevgi ve yardımı görme her 

Türk çocuğunun hakkıdır. Sıkıntı içinde bulu
nan çocuğun vakit geçirilmeden kurtardması 
Devletin ödevidir. Her ana, baba kendi çocu
ğunun iyi bakımı ile bilgili, becerikli ve iyi ah
lâklı yetişmesini sağlamakla yükümlüdür. 16 
yaşından önce hiçbir çocuk resmî öğreniminden 
alıkonarak özel işlerde çalıştırılamaz. 

M. Rauf İnan Remziye Batırbaygil 
Hermine Kalüstyan 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Necip Bilge'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«Hak», «haklar» şeklinde yazılacaktır. 
(İlhan özdil'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon, katılıyor m u ! 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Zaten maddemizde bu mündemiçtir. Ko
ruma kelimesinin içine girer. Komisyon tafsile 
lüzum görmemektedir. 

İLHAN ÖZDİL — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenizi açıklamak üzere 

buyurun. 
İLHAN ÖZDİL — Sayın arkadaşlar, komis

yonun maddesine sadece 4 - 5 kelime ilâve et
miş bulunuyorum. «Korumak» kelimesinin daha 
açık anlaşılması maksadiyle. Belki korumak ke
limesinin bütün bu teklif ettiğim hususları kap
sadığını söylemek mümkündür. Ama bir darül
aceze, bir koruma evi, aş evi açılmasına yeter
sizdir. Zaten tetkik buyurulduğu takdirde, ka
nunun gerekçesinde «bu direktif, yürütme orga
nında, aile ve çocuğun korunmasiyle ilgili hü
kümleri ciddiye almasını» dikkat buyurunuz al
tını çiziyorum, «ciddiye almasını ve neticede b\\ 

— 492 — 
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himayenin fiilen gerçekleşmesini sağlıyacaktır» , 
demektedir. Hepinizce malûm olduğu üzere, cid- ! 
diyetle tedbir birbiriyle doğru orantılı değildir. | 

Bir hususa daha işaret etmek istiyorum. 1950 i 
de Dublin'de toplanmış olan Parlâmentolararası 
Birliğin aldığı kararlarda çocuğun korunması, 
milletin ve milletlerarası ahlâkın esası olarak 
görülmüş, milletvekilleri her fırsatta, Meclis 
içinde ve dışında çocukların bedenen, fikren ve 
ahlâkan korunmasına çalışmalıdır. 

Bu bakımdan, tadadi mahiyette görülürse 
de, ben daha açık bir ifade getirecek düşüncesi 
ile bu ilâvenin yapılmasını arz ve teklif ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(M. Rauf înan, Remziye Batırbaygil ve Her-
mine Kalüstyan'm önergesi tekrar okundu.) 

KOMİSYON ADINA MUAMMER AK-
SOY — Bu hususlar, diğer maddelerle karşılan
mıştır. Bu bakımdan katılmıyoruz. 

M. RAUF İNAN — Açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
RAUF İNAN — Sayın arkadaşlar, Anayasa 

Komisyonu her şeyi lârabütün ve lâyabüsün ki
tabına koyduğuna kaanidir. Çocuk hakları üze
rinde 1918 den beri insanlık devamlı surette 
çalışmaktadır. 1923 Cenevre Çocuk Hakları üze- I 
rindeki Beyannamesinin bir örneği Atatürk'ün | 
imzasiyle Çocuk Esirgeme Kurumundadır. Ço- J 
euk hakları bakımından geçen sene dahi Bir- i 
leşmiş Milletler geniş bir beyanname yaymlıya-
rak bütün milletleri buna davet etmektedir. 
Muhtelif anayasalarda bu haklar belirtilmekte
dir. Bu madde ile 11 milyon çocuğun hakları 
teminat altına alınacaktır. Çocuk hakları bakı
mından uzağa gitmeye lüzum yoktur. Şurada, j 
Çmçm bağlarına veya gece saat 11 de Keçiören j 
durağında bulunmak çocukların ne gibi hak- j 
l an bulunması lâzımgeldiğinin en bariz delili j 
olacaktır. Bilhassa sıkıntı içinde olan çocukla- j 
n n kurtarılması için bir rakam vermeme müsaa- j 
denizi rica edeceğim. Mahkeme ilâmı ile yetiş- ! 
tirme yurtlarına alınması lâzımgelen 2 300 ço- ; 
cuktan ki, mahkeme ilâmı almamış daha bin- , 
leree çocuk var, bu sene 300 çocuğu dahi zorla 
alabilmiştir. Sadece bizim bütçemizde 2 milyona 
yakın bir indirmenin yapılması, bu çocukların ! 
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sokaklarda kalmasını, suçlu, mahkûm, hasta ol
malarım teminat altına almıştır. 

Ayrıca, ana ve babaların aile eğitimini de 
bizim Anayasamıza koymamız lâzımdır. Birçok 
ana babalar ya bundan habersizdir veya haber
leri olduğu halde bu vazifelerini yapmamakta
dırlar. Aile sadece psiko - fizik veya sosyal bir 
müessese değildir, en kuvvetli bir eğitim mü
essesesidir. Çocuğun kaderini, gelecek günlerini 
tâyin edecek aile eğitim görüşüdür. 

Diğer çocuklar için bir madde arz edeceğim. 
Bugün arkadaşlar binlerce, on binlerce çocuk 
evlâtlık adı altında heder olmaktadır. Bunların 
çoğunun kaderi felâketlerle tehdidedilmektedir. 
Teklifimizi kabul ederseniz bunu mümkün mer
tebe önlemiş olacaksınız. Yeni Anayasa gelecek 
nesillere ve hükümetlere istikamet verecektir. 
Ve nihayet ihtilâlimizin fikriyatı da bu ölçüde 
tatbik mevkii bulacaktır. Ana babanın eğitim 
durumu çok mühim bir dâvadır. Suçlu çocuk
lardan birçoğu ana babanın tesiri ile veya iyi 
bir terbiye görmedikleri için suç işlemektedir
ler. 

Bu konu üzerinde Yüksek Heyetinizin ve 
Anayasa Komisyonu Sözcüsünün dikkatini çeke
rim. Ve teklifimizi tasvibedeceğinizi ümidede-
rim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim, bu fikirlere tamamen iştirak 
ediyoruz; sosyal Devlet anlamı içine bunların 
hepsi girdiği gibi, diğer maddelerdeki hüküm
lerle de aynı ihtiyaç karşılanmıştır. Daha fazla 
tafsilâta gidilmesini doğru bulmuyoruz. Onun 
için maddenin olduğu gibi kabul edilmesini rica 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon açıkladığı görüşlerine 
göre önergeye katılmıyor. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II . Mülkiyet hakkı 
a) Mülkiyete ait genel kural. 

MADDE 36. —• Herkes, mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı 
amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hak
kının kullanılması toplum yararına aykırı ola
maz. 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasa tasarısının 40 ve 41 n<'i maddele
rinde : 

«Devlet, özel teşebbüsü korur» esası kabul 
edilmiştir. «Mülkiyet ve miras temel haklardan 
olduğuna göre, Devletin bu hakları da koruması 
tabiîdir. 

Bu itibarla 36 ncı maddeye ikinci fıkra ola
rak :• 

«Devlet, mülkiyet ve miras hakları m korumak 
için gerekli, tedbirleri alır.» Hükmünün ek
lenmesini nvv. ve teklif ederim., 

Hıfzı Oğuz Beka ta 

- Yüksek Başkanlığa 
36 ncı maddeye aşağıdaki fıkrama ilâvesini 

arz ve teklif ederim, 
Türk Medeni Kanununun fert lehine kabul 

etmiş olduğu tahditler saklıdır. 
Esat Çağa 

ESAT ÇAĞA —- Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun katılıp kalıima-

dığını belirtmeden mi konuşacaksınız'/ 
ESAT ÇAĞA — Evet, ben zaten komisyonun 

katılmıyacağını biliyorum. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte bir kayıt 

vardır. Eğer önerge muhtevasına komisyon katı
lırsa, açıklama yapılmaz. 

ESAT ÇAĞA — Komisyon katılmıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Ne biliyorsunuz katılmadığın:? 
(Gülüşmeler) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Daha evvel konuşmuştuk efendim. 

ESAT ÇAĞA —- Muhterem Heyet bendeni
zin önergesi bu! maddeye bir fıkra ilâvesi hakkın
dadır. (Medeni Kanunun fert lehine kabul etmiş 
olduğu tahditler saklıdır,) şeklinde bir fikrarım 
maddeye ilâvesi hakkındadır.- Evvelce do komo
tum. Medeni Kanunda mülkiyet iki yönden tah
dide uğrar, malûmu âliniz. 1. — Kamu yararına. 
2. — Fert lehine. 

Şimdi, bizim maddemiz ancak kamu yararına 
tahdidedilir demekle tek bir tahdidi kabul etmiş 
oluyor. Kamu yararına.. Feri lehine yapılan 
tahdidat bu maddenin dışında kalıyor. 

Binaenaleyh, Medeni Kanunun koskoca bir 
faslını teşkil eden komşuluk hakları, kamu yara
rına yapılmış tahditler olmadığı için hükümden 
**âkU oluyor, 
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\ Geçen sefer geldiler dediler ki, efendim, Ni

hayet bunlar da âmme menfaatine kabul edilmiş 
tahditler olduğu için maddenin şümulüne girer. 
Bendeniz o zaman olabilir belki dedim. Fakat 
sonra kitap karıştırdım. Zürih serilinin ayni 
haklar kısmını yazmış olan Proi:. llaab, bu hu
susta diyor ki, -Bunu bizim, komisyonun bilmesi 
lâzım - «iki türlü tahdit vardır: Fert lehine ya
pılan tahdidat; âmine lehine yapılan tahdidat.» 
işte-beni m bahis konusu ettiğim im lort lehine 
kabul edilmiş sınırlamalardır. Anayasa tasarı
sında bunlara yer verilmemiştir. Ye Medeni Ka
nunun kabul, ettiği bu tahditler Anayasaya aykırı 
bir hal alacaklardır. Bu görüşümü kontrol için 
Medeni hukuk profesörlerine danıştım. Şu madde 
hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. «Endişe ve
ricidir. Yarın birçok ihtilâflar doğurabüir. Me
deni Kanunun bir faslı tehlikeye girmiştir.» 
dediler. 

Komisyon şimdi kalkacak diyecek ki; «Efen-
i dini, bunun içerisine dâhildir.» Dâhil değildir 
I üvkadaşiar. komisyonun böyle bir açıklama yap 
j ması bu maddeyi kurtaramaz. Nitekim eskiden 
! Anayasa kabul edilirken Anayasa Encümeni tara-
! fından birçok açıklamalar yapılmıştır. Bir defa 
| daha arz etmiştim. Nizamnamelerin kanuna mu-
I halif oluşunun malıkemeler tarafından tetkik 

edilebileceği Anayasa Encümeni tarafından bu 
kürsüden beyan edilmiştir. Buna rağmen aksi 
bir tatbikat tutulmuştur. Bizim burada konuş
tuklarımız, encümenin beyanları ve nihayet zabıt-

j 1ar tatbikatta ve ilim âleminde pek tâli bir ehem-
! miyeti haizdir. Onun için muhterem arkadaşla-
| rımın takririme katılmalarını; ferdin mülk hür

riyetinin korunması bakımından rica ediyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Komisyonundur. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-' 

SOY.— Efendim, evvelâ Esat Çağa arkadaşımız-
' la neticede aynı görüşe varıyoruz. Bütün mesele, 
i Anayasada tanınmış olan mülkiyet hakkının, bâ-
I zı kategorilere giren kişilerin menfaatleri dolay ı-
I siyle kayıtlanıp kayıtlanmıyacağıdır. Ve biz de 
j kendileri gibi, bu kayıtlamanın caiz olduğu kana-
j atindeyiz. Kendisinden aynldığımız nokta, onun, 
\ (lııı kayıtlama imkânını da ayrı bir hükümle be

lirtme zaruretini hissetmesi, bizim ise buna lü-
; zum olmadığını kabul o tanemizden, ibarettir. Ken

dilerinin tetkik buyurdukları 'kitaplar, medeni 
; hukuk kitaplarıdır. Medeni hukuk kitapları, müh 
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kiyet hakkının tahdidini gösteren kanun hüküm
lerini, medenî hukuk asısından tasnif ederek, te
ferruata inmek suretiyle, doğrudan doğruya ka
mu yararı mülâhazasiyle yapılan kayıtlarla, belli 
kişi kategorilerinin menfaatleri dolayısiyle ya
pılan kayıtlamaları birbirinden tefrik eder, ayrı 
ayrı ele alırlar. Fakat meseleyi Anayasa açısın
dan incelediğimiz zaman, bütün kayıtlamaları, 
mülkiyet hakkının, «doğrudan doğruya veya do
layısiyle kamu yararı mülâhazasiyle kayıtlanma
sı» olarak, geniş bir kategori isinde toplamak 
mümkündür. Esasen bâzı tâbirlerin, bir dar bir 
de geniş olmak üzere, iki ayrı mâna ve şümulde 
kullanıldığına, ilk defa tesadüf etmekte değiliz. 
Ahmet'in Mehmet'in değil de, bütün bir katego
riye giren belli olmıyan sayısız kişinin, meselâ 
«komşuların» mâkul ve makbul menfaatlerinden 
dolayı mülkiyet hakkının tahdidi bahis konusu ol-

,duğu zaman da, yine kamu yararı mülâhaz'ası ha
fidindir.. Ancak, belli bir kategoriye giren ferıîe-
•r'm menfaatleri dolayısiyle, yani vasıtalı bir ka-
•mu yararı bahis konusudur. Evet komşuluk hak-

1 kınra yarattığı kayıtlamalar, kamu yararının p;o-
;tirdiği ^kayıtlamalardır; belli kişi kategorilerinin 
;on plânla hesaba katılması suretiyle ulaşılan bir 
;kamu yayarının... 

Arkadaşlarımız endişe buyurmasınlar, eğer bir 
• şüphe ve tereddüt var idiyse, şu mâruzâtımdan 
-^onra o da ortadan kalkmış demektir. Anayasa
ldaki terim, artrk geniş anlamda yorumla nacak 
-ve bir malhzur ortaya çıkmıyaeaktır. 

Medenî hukuk terimleri bakımından, nokıai 
' nazarları savunulabilir; ama Anayasa bakımından. 

meseleyi bu şekilde mütalâa etmek lâzımdır. Kal
dı ki, hiçbir memleketin Anayasasında, «Medeni 
Kanundaki mülkiyet hakkına ilişkin hükümler 
saklıdır.» diyen bir madde veya fıkraya rastlan a-
maz. Çünkü Medenî Kanun, kendisini Anayasaya 
göre düzenler. Yoksa Anayasa Medenî Kanuna 
göre değil. (Alkışlar) 

ESAT ÇAĞA — Hiçbir Anayasada dediğim 
•şekilde bir hüküm yoktur. Hiçbir Anayasada 
böyle (bir hüküm yoktur. Hiç'bir Anayasada mülk 
hakkı kanunla tanzim edilir diye, kamu yara
rına diye tahsis mevcut değildir. Diyorlar ki, 
Medeni hukuku esas tutmasınlar. 

Arkadaşlar, tıpta dâhiliye ne ise, asabiyeci, 
operatör, kulakçı, gözcü, cildiyeci nasıl dâhili
yeden geçmek mecburiyetinde ise, hukukta da 
medeniyeden geçmek mecburiyetindedir. 

. 1961 0 : 3 
Medeniyenm dogmatiğine akıl erdiremiyen-

ler burada zırvalarlar. Affedersiniz biraz ağır ol
du ama heyecanıma bağışlasınlar, kusura bak
masınlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Tesadüfe bakınız (ki, senelerce medeni 
hukuk doçenti olarak medeni 'hukuk 'hocalığı 
yaptım. Keza ayna görüşü temsil etmiş olan Veli-
dedeoğlu hocamız da, senelerdir medeni hukuk 
ordinaryüs profesörüdür. Ne yapalım ki, bu alan
da arkadaşın üstün seviyesine ulaşamamışız. 

BAŞKAN — Efendim, Saym Esat Çağa'nm 
önergesini bir dalha okuyoruz. 

(Esat Çağa'nm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon açıklamada bulundu. 

önergeyi oyunuza sunuyoruz. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Hayır efendim, katılmıyoruz. Lüzum 
I yofctur. Çünkü, «korur» da, zaten o demektir; ev-
j ieviyetle, «tanır» mânasına gelir. «Mülkiyet» ile 
i «çalışma» aynı mahiyette değildir, tanınmanın 
J taşıyacağı mâna bakımından. Onun için koruma 

tâbirini tercih ediyoruz. 

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

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 

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

rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksın 
olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye top
rak sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri alır. 
Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım (bölgelerine 
ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini göstere
bilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahibr 
olmasını kolaylaştırır. 

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

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. , 
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c) Kamulaştırma. 

MADDE 38. — Devlet ve kamu tüzel kişileri, 
kamu yararının gerektirdiği hallerde, ıgerçek 
kargılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel mülki
yette bulunan taşınmaz malların, kanunda gös
terilen esas ve usullere göre, tamamını veya bir 
kısmını kamulaştırmaya veya Ibunlar üzerinde 
idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin (gerçekleştirilmesi amaçlariy-
le kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme seldi 
kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi 
.gözettiği hallerde, ödeme süresi beş yılı aşamaz. 
Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve ka
nunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 

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

BAŞKAN — önergeler var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nei maddenin ikinci fıkrasındaki taksitle 

ödeme süresinin «Beş yıl» yerine «On yıl» ola
rak değiştirilmesini dileriz. 

Altay öymen îlhan Esen 
ö. Sami Coşar îlhami Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
Çiftçimizin toprak sahibi olmasını gerçekleş

tirmek için Anayasanın 38 nei maddesinin 2 nci 
fıkrasında bulunan 2 nei cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

2 . 15 . 1961 
Lûtfi Engin Halil Akyavaş 

M. Rauf inan 

«Kanunun taksitle Ödemeyi gözettiği haller
de, ödeme süresi 10 yılı aşamaz.» 

Yüksek Başkanlığa 
38 nei maddenin 2 nci fıkrasındaki «çiftçinin 

topraklandırılması» tâbirinden sonra «veya top
rağın işletilebilecek parçalar haline getirilmesi» 
cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Hakkı Kâmil Beşe 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin görüşülmesi sırasında, 
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ödeme süresi ile ilgili önergeler oylandıktan 
sonra, madde düzenlenirken bir ibare de ge
rekçesiz olarak çıkarılmıştır. 

Bu ibarenin maddeye yeniden eklenmesini 
ve ikinci fıkranın 1 nci cümlesinin şu şekilde 
düzenlenmesini dilerim. 

Altan öymen 

Madde 38. — Fıkra 2 — tik cümle :. «Çiftçi
nin topraklandırılması, ormanların devletleş
tirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 129 ncu 
maddede sözü edilen Kalkınma Plânı Kanu
nunda açıkça gösterilmek şartiyle, büyük 
yatırımların ve iskân projelerinin gerçekleşti
rilmesi amaçlariyle kamulaştırılan toprak be
dellerinin ödeme şekli kanunla düzenlenir.-» 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı 38 nei 
madde doîayısiyle söz istemektedirler. Tüzü
ğümüze göre yalnız olarak bir saym Bakanın 
ikinci müzakere esnasında söz almak isterse 
tercih hakkı yoktur. Hükümetin görüşünü 
açıklaması bakımından sayın Bakana söz ve
riyorum. (Şahsı adına konuşabilir, Hükümet 
adına konuşamaz sesleri) O vakit önerge veı*-
meniz lâzımdır. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «Kanu

nun taksitle ödemeyi gözettiği hallerde, Öde
me süresi 5 yılı aşamaz.» cümlesindeki sürenin 
«10 yılı» olarak tadil edilmesini ve önergenin 
açık oya konmasını arz ve teklif ederiz. 

Adnan Başer C. Reşit Eyüboğlu 
C. Sait Barlas Hızır Cengiz 

Enver Kırker Faruk Güven Esat Çağa 
Ömer Sami Coşar # Îlhami Soysal 

M. Rauf inan Bahri Yazır Altan öymen 
Ferda Güley Fehmi Yavuz 

Yavuz Feyzioğlu Reşat Tardu Necip San 

BAŞKAN — Komisyonun bir görüşü var mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Efendim, bu madde ile ilgili bütün gö
rüşlerimizi, tasarının birinci müzakeresinde arz 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu madde hakkında artık hiçbir sözümüz 
yoktur; Genel Kurulunuzun takdirine, tasvi
bine terk ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergelerden üç ta
nesi on yıl olmasını, bir tanesi de buna ilâve-
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ten maddenin açık oya konmasını teklif et
mektedir. 

Bir önerge daha var, onu da okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci madde ikinci fıkrasındaki «ödeme sü

resi beş yılı aşamaz» ibaresinin «ödeme süresi 
on yılı aşamaz» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Kemal Kurdaş 

BAŞKAN — Eğer önergenizi açıklamak ar-
zusundaysanız, buyurun. 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ fısıltı halinde 
kulağıma gelen birhususu açıklamak istiyorum. 
Huzurunuzdaki ifade ve düşüncelerim tamamen 
şahsıma aittir. Binaenaleyh, Kabinedeki bir 
arkadaşımı veya her hangi bir topluluktaki 
bir arkadaşımı ilzam eder mahiyette değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bir Anayasa yapmak
tayız, bu Anayasa yapılırken hepimizin sami
mî temennisi şudur ki, bu Anayasa uzun müd
det milletimizin saadet içerisinde yaşamasını 
temin edecek mahiyette olmalıdır. Anayasala
rın, bugün değil, istikbalde gelecek partilerin 
istikbaldeki temayüllerini de normal bir çerçe
ve içerisinde işlemesine imkân verecek şekilde 
bir genişlik temin etmesinin zaruri olduğu ka
naatindeyim. Bendeniz, 38 nci maddede tek
nik bir noksanlık görmekteyim. Metinde esas 
itibariyle kamulaştırmayı (kabul ediyoruz. Ve 
bu kamulaştırmayı millî bir (menfaat ve zaru
rete istinadeıttiriyoruz. Buna rağmen maddenin 
yazılışı bunu genişliğine sağlıyacak açıklıkta 
olmadığına kaaniim. Size samimiyetle arz ede
yim ki, ilerde gelecek idareler bu madde karşı
sında daima müşkülâta mânız ikalacalklardır. 
Dencibi'lir 'ki, çiftçinin topraklandırılması için 
yıllık bütçenin yarisı bu işe tahsis edilir ve bu 
iş gerçekleştirilir. Böyle bir karar hakikaten 
belki faydalıdır. Ama bu taikddrde yapılacak 
diğer bütün yatırımların büyük fedakârlıkla 
başlanmış işlerin yarıda kalması neticesini do
ğurabilir. Beş yıl cazip gelebilir, fakat bu ilerde 
geniş hareket edecek hükümetlere imkân vere
cek mahiyette değildir. Bütün dünya bu hedefe 
adım adım gitmektedir. Bu hedefler de geniş 
olmaktadır. Türkiye'nin iktisadi bakımdan sıh
hatli ve emniyetli olarak gelişmekte olduğu 
kanaatindeyim, Onun için beş yıllık müddetin 
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10 yıla çıkarılmasını teklif ediyorum. Hemen 
'hemen dünyanın her memleketinde bu mevzu
larda çok geniş müddetler kabul edilmektedir. 
Bu maddenin mebdeinin on yıl olması Maliye
nin menfaatinedir. Bunda biraz daha geniş ha
reket edilmesi lâzımıgeldiği kanaatindeyim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önce Sayın Hakkı 
Kâmil Beşe arkadaşımız, vermiş olduğu önerge
de eklenmesini teklif ettiği bir cümle vardır. 
(Toprağın* işletilebilecek parçalar haline geti
rilmesi) hakkındaki bu önergeyi geri alıyorlar. 
Onun için o önergeyi tekrar okutmuyorum. 

Şimdi süre ile ilgili önergeler vardır, önce 
onları okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci .maddenin ikinci bendinin üçüncü sa

tırında (ödeme süresinden) sonra (yarısı peşin, 
olmak üzere beş yılı aşamaız) şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rauf Bayındır 

BAŞKAN — Sayın Rauf Bayındır arkada
şımızın önergesi hakkındaki komisyonun bir 
düşüncesi var mıdır? Yarısı peşin ödenmek su
retiyle beş yılı aşamaz, şeklindeki önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeriler... Kabul edilmemiştir. 

(Altan öyımen'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Komisyon, önergelere karşı hiçbir hu
susta cephe almıyor. 

ALTAN ÖYMEN — Muhterem arkadaşlar, 
bu maddenin birinci müzakeresi sırasında ko
misyonun getirmiş olduğu teklifle bendenizin 
teklifinde şöyle bir cümle vardı. Yani kamulaş
tırmanın sebepleri arasında büyük yatırımların 
gerçekleşmesi kaydı konulmuş bulunmakta idi. 
Komisyon sonradan bu cümleyi, birinci müza
kere sırasında ödeme süresi hakkındaki takrir
leri reye vaz'ederken gerekçesiz olarak çıkarmış 
bulunmaktadır. Birinci defasında büyük yatı
rımlar cümlesi gerekçesiyle bulunmasına rağ
men, ikimei defa teklif edilen metinde bu husu
sun niçin çıkarılmış olduğunun komisyon tara
fından aydınlatılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Söz komisyonun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Efendim, yalnız açıklayıcı maruzatta 
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bulunuyoruz. Birinci müzakerede, bu 128 nci 
maddeye konulan hükümden yani temel yatı
rımlardan maksat, kalkınma ile ilgili (her hangi 
bir yatırım değildir. Barajlar, limanlar, hava 
alanları gibi iktisadi hayata doğrudan doğru
ya tesir eden büyük yatırımlardır demiştik. 

ikinci bir noktayı da belirtmeye mecburuz. 
Maddenin birinci müzakeresinde de arz etmiş
tim: 'Sadece «kanunla düzenlenir» ibaresi bil

hassa «peşin mi, taksitle mi»' münakaşasının 
.yapılmış olmasından sonra, ileride yanlış bir 
'tefsire yol açabilir. Gerçi 74 ncü maddede 
«kanunla düzenlenir»1 hükmü vardı ama, onun 
müzakeresinde, taksit 'fikrine karşı, yani bunu 

\ reddeden görüşler temsil edilmemişti. Bizim 
tezimiz, taksitin Anayasaya aykırı olmadığı 

yolundadır . Fakat bu kere maddenin müza
k e r e c i 1 1 ^ «taksitin caiz olmadığı»' görüşü de 
temsil ı edildiğinden, ileride kamulaştırma be
delinin "taksite bağlanması görüşü kanun ko
vu e'u tar.Hûndan kabul edilirse, bu takdirde 
şimdi vapia^îi teklif o zaman pek tatminkâr ol-
mıyacak; ziı/Vl kanunun taksiti ön görmesinin 
eaiz olup amiadığı münakaşa edilebilecektir. 

ALTAN ölTMEN — Efendim, komisyon 
muvafık, muhıalif mi onu belirtmedi! (Oya, oya 
sesleri) 

KOMİSYON* SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
$OY Ne muHı^lifiz ve ne de destekliyoruz. 
Cephe almıyoruz;1 tamamen tarafsız kalıyoruz. 

BAŞKAN — Kmnisyon yüksek oylarınıza 
bırakıyor, cephe almıyoruz diyorlar, önergeyi 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin ikinci fıkrasında kamulaş

tırılan; toprak bedelleri peşin olarak ödenir. 
Şeklinde değerlerinin ve • mütaakıp kısmı-

: um çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
v Dr. Vahap Dizdaroğlu 

ŞAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kahul edilmemiştir. 

Kalan Önergelerin hepsi on yıla çıkarılması 
hakkındadır. Yalnız bir tanesi aynı hükmü ta
şımakla beraber önergenin açık oya konulma
sını istemektedir. Şimdi onu tekrar okutuyo
rum, 
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(Adnan Başer ve 16 arkadaşının önergesi 

tekrar okundu.) 
(önerge açık oya konamaz, madde acık 

oya konur sesleri.) 

BALKAN — Madde hakkında değil, yalnız 
önergenin açık oya konulması istenmektedir. 
Buradaki imzaların sayısı da 15 ten fazladır. 
Bunu açık oya koymak lâzımdır. Bu önergeyi 
açık oyunuza koyuyorum, önergeyi kabul 
edenler, beyaz oy, kabul etmiyenler kırmızı oy 
kullanacaklardır. (Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, açık oya konulan 38 nci madde 
değildir, önergede teklif edilen on yıllık müd
dettir. Binaenaleyh, açık oya konulan öner
gedir. 10 yıl müddeti kabul edenler, beyaz, ka
imi etmiyenler kırmızı oy kullanacaklardır. 

(İv harfinden başlanarak »oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız var mı?.. 

Oy toplama muamelesi bitmişti!1. 
. Oylar sayı im caya kadar 39 nen maddenin 

m ü zıakeresine geçiyoruz. 

d) Devletleştirme " 
MADDE — 39. Kamu hizmeti niteliğini ta

şıyan özel teşebbüslerin kamu yararına uygun 
çalışması kanunlarla düzenlenir. Bu kanunlar 
uyarınca kamu yararına uygun çalışmıyan 
özel teşebbüsler, gerçek karşılığı kanunda 
gösterilen şekilde ödenmek şartiyle devletleşti-
rilebilir. Kanunun taksitle ödemeyi caiz gör
düğü thallerde, ödeme süresi beş yılı aşamaz ve 
taksitler eşit olarak ödenir; bu taksitler, ka
nunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 

BAŞKAN — önergeler var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
39 ucu maddenin tartışılması sırasında, bir 

1 an, görüşmeler tabiî mecrasından çıkmıştır. 
Bugün, serin kanlılıkla inceleme şartları av
det etmiş iken, aşağıdaki görüş ve teklifi yal
nız vazife duygusu ile Yüksek Meclisin takdi
rine arz ediyorum. 

Mütaaddit tadilden sonra kabul edilen 39 
ncıı madde, savunduğum güvenlik ve istikrar 
fikri bir ölçü dairesinde yer almış, buna mu
kabil, Devletin devletleştirme yetkisi fiilen or
tadan kalkmış denecek derecede kısılmış; ma
hiyeti de tağyire uğramıştır. 
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Maddeye göre devletleştirme yetkisi, sade- I 

ce, kamu yararına aykırı çalışma haline inhi- j 
sar ettirilmektedir. Ceza mahiyetine sokulmuş j 
olan bu gayet dar devletleştirme anlayışı, ile- ı 
ride, iktisadi veya sosyal yönden millî menfa
atlerin gerektireceği devletleştirilmelerin ya
pılabilmesi imkânlarını ortadan kaldırmakta
dır. 

Avrupa'da İkinci Cihan Harbini takiben 
tatbik edilmiş olan cezai devletleştirme nadir 
birkaç tarihî örnekten ibaret kalmış, her yer
de kamu hizmeti niteliği ve millî menfaatlerin 
gerektirmesi gibi sihihatli fikirlere istinadedil-
m iştir. 

Bu sebeplere binaen, ve devletleştirmenin 
maJhiyetine daha uygun olan ilk tasarıdaki ta- j 
riften faydalanarak, 39 ncu maddenin aşağı- j 
daki şekilde başlatılmasını arz ve teklif ede- i 
rim. \ 

Cahit Zamangi] • 

Madde 39. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüsler, millî menfaatlerin gerektirdi- •' 
ği hallerde.... (Devamı aynen) 

I 
Yüksek Başkanlığa j 

39 neu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini ı 
arz ve teklif ederim. j 

Dündar Soyer \ 

Madde 39. — Kamu hizmeti niteliğini taşı- ; 

yan özel teşebbüslerin kamu yararına uygun j 
çalışması kanunla düzenlenir. Bu kanunlar uya- ; 
rmea kamu yararına uygun çalışmıyan özel te- j 
şebbüsler gerçek karşılığı peşin ödenmek sure- : 
tiyle devletleşıtirilebilir. 

Sayın Başkanlığa j 
39 neu maddeye, eski 38 nci maddenin son :' 

fıkrası esasının eklenmesini arz ve teklif ede- ! 
riz. Gerekçesini sözle izah edeceğiz. ! 

Bahri Savcı Ragıp Sarıca ! 
« ! 

«Kamu hizmeti niteliği taşıyan veya olan I 
Özel faaliyet ve teşebbüslerin tamamı veya bir j 
kısmı, millî menfaatlerin gerektirdiği hallerde, i 
yukarıki esaslar dairesinde devleti eştirilebilir.» ' 

i 

BAHRÎ SAVCI — Sayın Cahit Zamangiî'in 
önergeleri bizimkini kapsıyor, bu sebeple bizim 
önergeyi geri alıyoruz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Efendim, ko
misyon üyesi olarak komisyonun fikrine iştirak 
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etmiyorum. Muhalefet şerhim de var, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — İkinci görüşmelerde önergeler 
hakkında komisyon izahat verebilir. 

NURETTİN ARDIÇO&UU — önerge vere
ceğim, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
«Caiz gördüğü» ibaresini, «derpiş ettiği» 

mânasına «ön gördüğü» olaraik değiştirilmesi 
arz ve teklif olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

Muammer Aksoy 

KOMİSYON ADINA MUAMMER AKSOY 
— Efendim, komisyon adına arz ediyorum. 

Gerek 38 ve gerekse 39 ncu maddede, «der
piş etmek».ımânasına gelen kelimenin Türkçesi, 
«öngörme» dir. Diğer dillerde de hep öngörme 
tâbiri mevcuttur, (prevoir ve vorsehen gibi). 
«Gözetme» tâbiri yerinde değildir, «öngörme» 
olarak düzeltilecektir. Redaksiyon bakımından 
düzeltilmenin kabulünü arz ediyorum. 

BAŞKAN — Yeni bir önerge var, okutuyo- . 
ram. : 

Yüksek Baışkanlığa 
39 neu maddenin eski şeklinin kabulünü tek- . 

lif ederim. 
Nurettin Ardıçoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddedeki 5 yıllık sürenin 10 yıla çı

karılmasını ve önergenin açık oya konulmasını. 
arz ve teklif ederiz. \. 

C. Reşit Eyüboğlu Adnan Başer v 
C. Sait Barlas Hızır Cengiz 
Ferruih Güven Esat Çağa 
Altan öymen Derviş Sami Taşman ' 
îlhami Soysal ilhan Esen 

M. Rauf İnan Bahri Yazır 
Ferda Güley Fehmi Yavuz 

Yavuz Feyzioğlu Reşat Tardu 
Necip San 

BAŞKAN — önce, Sayın Ardıepğlu, verdi-, 
ği önerge ile 39 ncu maddenin eski şekilde bıra
kılmasını istemektedir. Komisyonun bu hususta 
bir görüşü var mı? " \ 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK
SOY — Efendim, daha önce de komisvon öner- . 
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geye katılıp katılmadığı hakkında fikrimiz so
rulmadı. Ancak eski şekilden neyi kasdediyorlar, 
bilemiyorum; izah etsinler. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Muhterem ar
kadaşlar, eski metinde «Kamu hizmeti niteliği ta
şıyan özel teşebbüslerin millî menfaatlere uygun 
çalışması özel kanunlarla düzenlenir.» deniyordu. 
Malûmaliniz evvelce komisyonun getirmiş olduğu 
metinde özel teşehlbüs, millî menfaatlerin gerek
tirdiği hallerde devletleştirilir.» deniyordu. Bi
rinci müzakere esnasında verilmiş olan muhtelif 
takrirlerin okunması esnasında, Dâniş Koper ar
kadaşımızın vermiş olduğu bir takriri komisyon 
ibenimsiyerek maddeyi şimdiki şekilde getirdi, öy
le zannediyorum, bu husus o zaman komisyonca 
ittifakla benimsenmemişti. Şimdi madde bu şe
kilde tekevvün ettikten sonra usul bakımından 
acaip bir yola gidiliyor ve tekrar eski şekle dö
nülüyor. Bir metin getiriliyor, tartşılıyor bir tek
lif yapılıyor, komisyon bu teklifi benimsiyor. 
Oya konuyor kabul ediliyor ve birinci müzakere 
Ibitiyor. İkinci müzakerede bunu tamamen aksi 
bir teklif getiriliyor, komisyon bu sefer de onu 
benimsiyor ve yeni bir şekil getiriyor. Usulü mü
zakere bakımından ben bu şekle iştirak etmiyo
rum. Sayın Dâniş Koper'in teklifi ile birinci me
tin, kabul edilirken esbabı mucibe şu idi; bir va
zife gören ve Ibu vazifeyi kamu yararına uygun 
ve iyi bir şekilde ifa eden bir özel teşebbüs şüp
hesiz ki, bu memleketin menfaatine hizmet eder. 
Binaenaleyh bunun kamulaştırılması mevzuubah-
solamaz. Bu akla yakın gelen ve iktisadi gerçek
lere çok uygun bir esbabı mucibe idi. ikinci ola
rak yine mucip sebep olarak deniyordu ki: özel 
teşebbüs, bu memlekette lüzumsuz kayıtlara tâbi 
tutulmamalı, özel teşebbüsleri korkutucu bir te
sir yaratılmamalıdır. Bu iki mucip sebep de özel 
olarak komisyon tarafından benimsenmiştir. Ben 
bundan dönmek için hiçbir sebep göremiyorum. 
Bu Anayasa ile bir taraftan temel haklara daya
nan, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demok
ratik bir~nizam kurulurken diğer taraftan mem
leketin kalkınması gayesi takibedilmiştir. Bu 
kalkınma ne suretle tahakkuk edecektir? Biz Ana
yasa koyucusu olarak tarafsız, doktrine kaçmı-
yan bir metni müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. 
Ne liberalizme ne de sola kaçan bir Anayasaya 
taraftar değiliz, olamaz. Bu memleketin kalkın
ması da benim kanaatime göre "buna bağlıdır. Bu 
memlekette artık sabit olmuştur ki, yalnız dev-
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letçilik yoliyle kalkınmaya imkân yoktur. Geçen
lerde bu kürsüden konuşan Sayın Fethi Çelikbaş 
arkadaşımızın ifadesiyle arz edeyim, bu memle
ket karıncayı dahi seferber etmek mecburiyetin
dedir. Bütün gücümüzle, devleti, özel teşebbüsle 
beraber çalıştıracağız, Eğer bu memleketi kalkın
dırmak istiyorsak, bu beraber çalışma prensibin
den müstağni kalamayız. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU — (Devamla) — 

Müsaade buyurursanız, bir iki cümleyle konuşma
mı bağlıyayım. Arkadaşlar, bugün memlekette 
devletleştirilecek .ne var? Bugün için devletleştir
mede hiçbir fayda yoktur, hilâkis mahzuru var
dır. Yine bu kürsüden bir sayın arkadaşım tara
fından ifade edildi. O arkadaşımız bu memleke
tin yabancı sermayeye ihtiyacı olmadığından 
bahsetti. Ben tamamen bu fikrin aleyhindeyim; 
bu memleketin yabancı sermayeye ihtiyacı var
dır. 

BAŞKAN — Müddet bitmiştir efendim.. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU — Peki efendim. 

Bendeniz 39 ncu maddenin olduğu gibi kabulünü 
arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Açık oyunuza arz edilen 39 nci 
maddeye dair önergenin, oylama sonucunu arz 
ediyorum. Oya katılanların sayısı (172), kabul 
edenler (67), reddedenler (104), çekinser (1) 
dir. Teklif reddedilmiştir. 

Şimdi komisyonun bir* kelime tashihi hakkın
daki yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin 2 nci fıkrasının 2 nci cüm

lesindeki «gözettiği» kelimesini (derpiş ettiği) 
mânasında «ön gördüğü» olarak değiştirilmesi 
arz ve teklif olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü 

M. Aksoy 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

89 ncu madde hakkındaki önergeleri tekrar 
okutuyorum. 

(Cahit Zamangil'in önergesi tekrar okundu.) 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Bu önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katili-

I 
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yor. önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Dündar Soyer'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonun bir görüşü var mı? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler....Kabul edilmemiştir. 

(Nurettin Ardıeoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu.) 

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

Söz komisyonundur. 
ADNAN BAŞER — Açık oya sunulmasına 

dair önergemizi geri alıyoruz, efendim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arkadaşlar, bizim iltihak ettiğimiz ve 
Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar olan Cahit 
Zamangil arkadaşımızın takririnde millî men
faatler tâbiri vardır. Tasarının birinci müzake
resinde arz etmiştik, millî menfaatler tâbiri muğ
lak bir tâbirdir, birtakım suitefehhümlere, ve 
yanlış tatbikata yol açabilir. Bu sebeple hukuki 
bir tâbir olan kamu yararına mefumunun ko
nulmasını komisyon olarak tercih etmekteyiz. 
Takririn heyeti umumiyesine iştirak ediyoruz, 
eğer tasvip buyurulursa millî menfaatler tâbi
rinin yerine kamu yararına tâbirinin konulması 
hukuk tekniği bakımından daha uygun olacak
tır. Bu şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin açık oya konulması 
hakkında 18 imzalı bir önerge var. (Geri alıyo
ruz sesleri) 

Kaç kişi alıyor efendim. (6 arkadaş geri alı
yoruz, sesleri) Bu suretle açık oy önergesi geri 
bırakılmış oluyor. 

Şimdi 39 ncu maddenin komisyonca düzenle
nen yeni şeklini okutuyorum. 

d) Devletleştirme 
MADDE 39. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan 

özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen şe
kilde ödenmek şartiyle devletleştirilebilir. Kanu
nun taksitle ödemeyi ön gördüğü hallerde, öde
me süresi beş yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak 
ödenir; bu taksitler, kanunla gösterilen faiz had
dine bağlanır, 
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BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... 
ALTAN ÖYMEN — Söz istiyorum. 
KASIM GÜLEK — Oylama sırasında söz ve

rilmez. 

ALTAN ÖYMEN — Usul hakkında söz- isti
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, oylamaya 
geçmiş bulunuyoruz. 

MEHMET ALI KUMBASAR — Efendim, ön
gör kelimesi ile caiz kelimeleri arasında ne fark 
var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu 
hususu komisyonla görüşün. Caiz yerine, öteki 

i maddelerde bu hükmü koyduk, dediler. (Gürül-
| tüler) 
ı 
j MUAMMER AKSOY — Efendim, öngör-
' mek demek, derpiş etmek demektir ki netice iti-
i bariyle caiz olduğu mânasına gelir. Bütün hıı-
i kuk kitaplarında bu böyledir. 
İ 
j BAŞKAN —^Başjka söz istiyen? Yok. madde

yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ı Kabul edilmiştir, efendim.. 

Buyurunuz, Altan öymen. 
I ALTAN ÖYMEN — Efendim, bir hususu 

açıklamak için huzurunuza çıktım. 
ödeme süresinin 10 yıla çıkarılması isteni

yor. Bu arada, açık oy teklif ediliyor ve bu tek
lif 18 imzayı taşıyor. Fakat, bir kısım arkadaş
lar imzalarını geri aldılar. 15 imza gerektiği için, 
bu teklif daha az imzalı oluyor. Bu takdirde, bu 
önergeyi bu şekilde oya koymak mümkün değil
dir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi açık oya koy
mak söz konusu değildir, önerge geri alınmıştır. 

ALTAN ÖYMEN — 18 imzadan ikisi geri 
aldı. 

BAŞKAN — Altı imza geri almıştır, efen
dim. 

ALTAN ÖYMEN — Açık oya konamazdı ama 
tekliffcı on yıla çıkarılmayı istihdaf eden kısmı 
açık oya konmalıydı. 

BAŞKAN — Açık oy olmadığına nazaran beş 
yılın on yıla çıkarılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-

i 1er... Kabul edilmemiştir. 
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III. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 

MADDE 40. — Herkes, dilediği alanda ça
lışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. 

Devlet özel teşebbüsü korur. 
Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı 

amaciyle sınırlıyabilir. 
BAŞKAN — önergeler var, okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddenin ikinci fıkrası yerine 41 nci 

maddenin son fıkrasının aynen konmasını arz 
ve teklif ederim. 

Feyyaz Koksal 
Madde 40 : 

2 nci fıkra : 
özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, 

bu teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun olarak yürümesini sağlar. 

Devlet kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
özel teşebbüsleri korur. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini ve 41 nci maddenin son fıkrasının kaldı
rılmasını arz ve teklif eyleriz. 

Madde 40. — Herkes, dilediği alanda çalış
ma ve sözleşme hürriyetine sahiptir, özel teşeb
büsler kurmak serbesttir. Kanun, bu hürriyet
leri, ancak kamu yararı amacıyla sınırlayabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıya-
cak tedbirleri alır. 

Turhan Feyzioğlu -Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim öktem Daniş Yurdakul 

FEYYAZ KOKSAL — Efendim, ben de İni 
teklife, bu önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun madde 
hakkında'bir değiştirge teklifi var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci müzakerede arz edilen sebeplerle ve 

41 nci maddenin 3 ncü fıkrasında bu husus da
ha doğru ve teferruatlı bir şekilde yer aldığı ci
hetle, 40 ncı maddenin 2 nci fıkrasının kaldırıl
ması, İçtüzüğün 109 ncu maddesine istinaden 
arz ve teklif olunur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Enver Ziya Karal 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 40 ncı madde. «Çalışma 
ve sözleşme» hürriyetine dair hükümler koy
maktadır. Takibeden 41 nci maddenin son fıkra
sında da, aynı konuya ait benzer hükümler yer 
almıştır. 

Bu suretle, çalışma ve sözleşme hürriyetine 
dair hükümler iki maddede dağılmış, tekerrür 
de vukubulmuştur. 

Her iki maddede gerekli düzeltmelerin yapıl
ması hususunda komisyonun görüşünü açıkla
masını arz ve teklif ederim. 

Cahit Zamangi] 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini teklif ederim : 
«Kamu teşebbüsleri ile özel teşebbüslerin 

eşit şartlar içinde çalışması esastır.» 
Nurettin Ardıçoğlıı 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddede «özel teşebbüsün kamu ya

rarı amacıyla sınırlanabileceği» hakkındaki fık
ranın çıkarılıp aşağıdaki şekilde kabulünü tek
lif ederim. 

«Millî iktisadm gereklerine ve sosyal amaç
lara uygun olarak yürümesini sağlar.» 

Nurettin Ardıçoğlu 

Not ; Bu fıkranın kabulü ile 41 nci madde 
de buna ait ibare çıkacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddeye «Devlet özel teşebbüsü» karar 

fıkrası çıkarılıp aşağıdaki fıkranın konulma
sını teklif ederim. 

«Devlet özel teşebbüsün gelişmesi için ted
bir alır.» 

Nurettin Ardıçoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddenin birinci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
«Herkes dilediği alanda çalışma, özel teşeb

büsler kurma ve sözleşmeler yapma hürriyetle
rine sahiptir.» 

Nurettin Ardıçoğlu 

Not : (41) nci maddedeki, 
«özel teşebbüsler kurmak serbesttir.» yerine 

olarak ve aradaki fıkra kalkacaktır. 
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Yüksek Başkanlığa 

40 ncı maddenin ikinci fıkrasında «Devlet özel 
teşebbüsü korur» denilmektedir. Bu fıkranın 
metinden çıkarılarak yerine 41 nei maddenin 3 
ncü fıkrasındaki «özel teşebbüsler kurmak ser
besttir» hükmünün konul maşım arz; ve teklif ede
rim. 

Şefik inan 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge daha var; 
sayın Alt an Öymen'in. Fakat, bu önergede, 40 
ncı maddede var, 41 nei madde de var. 

ALTAN ÖYMEN — Efendim, bu madde hak
kında. 

BAŞKAN — Okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının birinci müzakeresi sırasında «özel 

teşebbüsün durumu ve Devlet tavafından koruıı-
masiyle ilgili esasların 41 nei maddede yer alma
sı kararlaşmış ve 41 nei madde bu şekilde düzen
lenmiştir. Böylece 40 ncı maddedeki «Devlet özel 
teşebbüsü korur» cümlesi, - birinci müzakerede de 
tesbit edildiği gibi - lüzumsuz ve yersiz kalmıştır. 
Tasarının ahenginin bozulmasına meydan verme
mek için 40 ncı maddeden «Devlet özel teşebbü
sü korur» cümlesinin çıkarılmasını dilerim. 

Altan öjTnen 

BAŞKAN — Efendim, önergeler içinde'40 ve 
41 nei maddeler birbirlerine karıştırılmış durum
da olmasından dolayı, sayın Cahit Zamangil, ko
misyonun bu maddeler ayrı ayrı yapılırken ne 
düşündüğünün açıklanmasını rica etmiştir. Di
ğer önergelerle de ilgili olduğu için bir açıklama 
rica ediliyordu. Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY,— Biz değişiklik teklifimizin izahını yapı
yoruz; yukarda, «Devlet özel teşebbüsü korur» 
diye bir hüküm koymuştuk. Ve aldanmıyorsam, 

-sayın Altan öymen'in ikazı üzerine yeri aşağı
dadır denmişti. Aşağıda tekrar «özel teşebbüsü 
korur» diye bir hüküm geldi. Bunun üzerine de
dik ki; aynı hüküm iki defa geçmiştir, yukarıda
ki metinden çıkarılacaktır. Fakat yukardaki mad
de aynen kabul edildiği için, biz ya o maddedeki 
yahut da bu maddedeki fıkradan bir tanesi çık
sın diyoruz. Çünkü aynı hüküm Anayasada iki 
defa yer alamaz. Fakat, diğer önergelerden son

ara yine maruzatta bulunacağız. 
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BAŞKAN — Turhan Feyzioğlu. r ' 
TURHAN FEYZÎOĞLU — Muhterem arka- , 

daşlar, Komisyon sözcüsünün biraz evvel açıkla
dığı gibi, 40 ncı maddenin 2 nei fıkrası ile, 41 
nei maddenin son cümlesi arasında, bir gelişmez-
lik husule gelmiştir. Hem, bu gelişmezliği orta
dan kaldırmak, ve hem de biraz daha açıklamak 
için, îibraJhim öktem ve diğer arkadaşlarımızla ri 

beraber bir teklifte bulunmak istedik. 

Devlet, özel teşebbüsü mutlak olarak koruya
cak. Ama, Devletin her özel teşebbüsü koruyaca
ğı yolundaki bir hüküm elbette ki, Anayasamızda' 
yer alamaz. Bu bir doktrin mevzuudur. Ve her 
özel teşebbüs korunmıyabilir. Devlet kamu ya
rarının icabettirdiği hallerde özel teşebbüsü ko
rur. Özel teşebbüs âmme teşebbüsüne yakın iş 
görürse onu koruyacağı gibi dar bir mâna ifade 
edebilir bu koruma, özel teşebbüsün güvenlik 
ve istikrar içinde çalışması şartlarının Devlet ta
rafından yaratılması da şarttır. Ne zaman? Mil
lî iktisadın gerektirdiği yolun aksi yolunda değil-
S-J güvenlik ve istikrar içinde çalışması hakkıdır. 
Bu itibarla 40 ncı maddesinin ikinci cümlesini "çı
kararak ve özel teşebbüs kurma serbestisini yuka
rıya alarak şöyle diyebiliriz; 

«Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahiptir, özel teşebbüsler kurmak 
.serbesttir.» 

Şimdi, böyle dedikten sonra, (Devlet, gü
venlik ve istikrar içinde gelişmeyi sağlıyacak 
tedbirleri alır.) ibaresi konabilir. 

Muhterem arkadaşlar, gelişmeyi doktrin
lerle de ve başka bir politika ile de sağlamak 
mümkün olur. Fakat, Türkiye'de iktisat ha
yatının pragmatik şartlar karşısındaki duru
munu da göz önünde tutmak gerekir. Bu ba
kımdan, bizim iktisadi şartlarımız da kendisi
ne hastır. Bugün, faraza, ne İtalya'nın falan 
bölgesindeki ve ne Amerika Birleşik Devletle
rinin falan bölgesinde uygulanan politika falan 
bölgesindekine uyar. Bizim aynen tatbik et
memiz mümkün olan bir 19 ncu asır liberaliz
mimiz yani «Laisse fairlaisse passee» parolamız 
yoktur ve Türkiye'yi kalkındıracak olan bir 
mutlak devletçi nizam kabili tasavvur değildir. 
Türkiye'nin âmme gücünü de özel teşebbü
sün yatırım ve çalışma gücünü de alabildiği
ne seferber edecek ve ikisini mezcedeeek prag
matik bir iktisat politikasına ihtiyaç vardır. 
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Bütün iktisaden geri kalmış alan memleketler I 
için durum budur. Netice itibariyle ne özel te
şebbüs flüşmanlığiyle, ne de 19 ncu Asır vâri 
özel teşebbüs havariliği bu memleketi kurta
rır. Yani Devlet hiçbir şeye karışmaz, Devlet 
hususi kazanç saikiyle özel teşebbüse sahayı 
tamamen başıboş bırakır demek değildir. Esa
sen, Anayasanın ruhu da bu anlayışta değil. 
Ufak tefek tezatlar olabilir. 

Muhterem arkadaşlar, netice olarak; sa
yın arkadaşlarımız ve sayın komisyon teklifi 
kabul buyururlarsa, sanıyorum ki, ihtiyacı 
karşılıyacak bir şekil, bir formül bulunmuş 
olacaktır, 

Maruzatım bu kadar efendim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Nurettin Ardıçoğlu. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Feyzioğlu ile daha evvel ko
nuşmadığımız halde aynı noktalarda birleşti
ğimi müşahede ediyorum. Onun için maruza
tım daha kısa olacaktır. 

40 ncı madde klâsik tabiriyle sayüamel hür
riyetiyle ve mukavelem serbestisini tâyin eden 
bir maddedir. Buna dair hususların 41 nci 
maddede yeri yoktur. Bunun 40 ncı maddeye I 
geçmesi lâzımdır. Bundan evvel de komisyon 
sözcüleri tarafından ifade edildiği gibi 41 nci 
maddenin birinci fıkrası sosyal Devleti tarif 
etmektedir; 2 nci fıkrada ise, iktisadi geliş
me şartlarından bahsedilmektedir. Binaen
aleyh, sayüamel hürriyetinin . burada yeri yok
tur. 

Arkadaşlar, bu Anayasada; insanların, do
ğuştan vazgeçilmez haklara ve hürriyetlere 
sahiboldukları yer almaktadır. Vicdan hürri
yeti, toplanma hürriyeti, cemiyet kurma hür
riyeti gibi v. s. 

İktisadi teşebbüs hürriyeti de insanların 
vazgeçilmez haklarından biridir. Bunu kabul 
etmezsek çelişmeye düşeriz. Bu 40 ncı madde
nin koyduğumuz esasa göre kemaliyle ıslahı 
icabeder. 

Birinci fıkranın şöyle olması icabeder : 
«Herkes dilediği alanda çalışma, özel te

şebbüs kurma ve sözleşmeler yapma hürriyeti
ne sahiptir.» 

Feyzioğlu da ikinci bir fıkra koyuyordu. 
Farkı yok ama bence lüzum da yok. Tasanda I 
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bir de «Devlet özel teşebbüsü korur.» fıkrası 
vardır. 

Arkadaşlar, hakikaten, bu, «korur» kelime
sini ben de şahsan bağenmiyorum. Feyzioğlu 
arkadaşımızın da, Komisyon sözcülerinin de 
ifade ettikleri gibi bunun çıkması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon zaten 2 
nci fıkranın kaldırılmasını kabul etti. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Efendim, böy
le olmakla beraber; Devlet, özel teşebbüsü ge
liştirmeyi tabiatiyle göz önünde tutacaktır ve 
tutması gerekir. Bu bakımdan, ilgili bir hüküm 
konması uygun olur kanaatindeyim. Bu konu
da da Feyzioğlu'nun takririne, bu tâbirler ba
kımından iltihak, ederim. Yalnız şuraya iltihak 
etmiyorum: Devlet kamu yararı amaciyle özel 
teşebbüsü smırlıyamamalıdır. İktisadi teşebbüs 
hakkı da insan haklarındandır. Ve Anayasala
rın kabul ettiği sisteme göre sınırlar konabilir; 
ama dikkat edilirse biz burada iktisadi hakla
rın hemen hepsine sınırlar koyduk; mülkiyet 
hakkı sınırlıdır. Toprak mülkiyeti sınırlıdır. 
Kamu niteliğini taşıyan teşebbüsler sınırlıdır. 
Şimdi de ticaret ve sanayi sahasındaki özel 
teşebbüsler sınırlandırılmaktadır. 

Arkadaşlar,^ özel teşebbüse niçin sınır ko
nur. Özel teşebbüs kapitalist bir unsur olmasın 
ve kütleyi istismar etmesin diye sınır konur. 
Halbuki sosyal devlet telâkkisi ile buna mâni 
olacak sınır konmuştur. Başka ne sınır isteni
yor? Adil ücret, grev hakkı, sendika hakkı, 
sosyal sigorta gibi himaye sistemleri yerleşince 
özel teşebbüs artık ne tehlike arz eder? Bu hi
maye esaslarını yerine getiren, istismar etmiyen 
özel teşebbüsün ayrıca sınırlanması niçin iste
nir? Bir müteşebbis çalışanları koruduğu onla
ra haklarını sağladığı halde neden engellenir? 
Bu memleketin zararına olur. Bir özel teşebbüs 
her himaye direktifine riayet etmektedir; işçi
nin hakkını veriyor, istismar etmiyor, Anayasa
nın koyduğu bilcümle hususata . riayet ediyor. 
Artık onu yeniden sınırlamak doğru değildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU — Sayın Reis 

yeniden üç dakika yazarsa bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki noktai nazarımı da o vakit ifade 
ederim. 

. BAŞKAN — Peki efendim. 
FEYYAZ KOKSAL — Efendim, ben de Tur- -
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harı Feyzioğlu ve arkadaşlarının teklifine uyu
yorum. 

BAŞKAN — Altan öymen. 
ALTAN ÖYMEN — Efendim, Komisyona 

katılıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon. 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Efendim, 

biz, prensip itibariyle, Feyzioğlıı, Bekata ve ar
kadaşlarının verdiği önergeye katılıyoruz. Fa
kat, son fıkrada; güvenliğin korunması dışın
da, özel teşebbüsün kalkınması tâbirinin de bu
lunmasını yerinde görmüyoruz. Zira bunu özel 
teşebbüsler kendileri sağlar. Devlet bu görevi 
üzerine almaz. Bu, bir doktrin mahiyeti arz 
edilebilir. Ama bu maksatla getirilmiş değil
dir, sanıyorum. «Güvenlik ve istikrar içinde ça
lışma imkânı sağlanmakta, bu emniyet ona ve
rilmektedir. Binaenaleyh, «gelişmesi» kelimesi 
yerine «çalışması» kelimesirii koyalım; daha 
mâkul, daha renksiz bir hal sureti olur. 

TURHAN FEYZÎOĞLU — Kabul ediyoruz. 
Olabilir. 

BAŞKAN — Şefik inan. 
ŞEFÎK ÎNAN — Turhan Feyzioğlu ve ar

kadaşlarının takririne iltihak ediyoruz. 
BAŞKAN — Şimdi takrirleri tekrar ayrı 

ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 
NURETTİN ARDIOOÖLU — Üç dakika söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU — Efendim, esas 

itibariyle, sayhı arkadaşlarımızın katıldığı Fey
zioğlu ve arkadaşlarının önergeisine ben df> katı
lırım. (Fakat , sınır meselesi üzerinde duruyo
rum. 

Bu arada; bir fıkra ilâvesi hakkında da bir j 
teklifim var. «Kamu teşebbüslerinin özel te
şebbüslerle eşit şartlar içinde çalışması esastır» 
Bu şekildeki bir fıkranın, memleketimizin bugün
kü realiteleri bakımından büyük önemi olduğu 
kanaatindeyim, 

1961 0 : 3 
Muhterem arkadaşlarım, şunu arz edeyim ki; 

bizde bugüne kadar Devlet teşebbüsü, sırtını 
Devlete dayayarak aynı alanda çalışan özel te
şebbüsleri boğmuştur. Onları çalışamaz hale ge
tirmiştir. Devlet imkânlarını kullanfr, mensucat 
fabrikaları için tops getirtir, evvelâ kendi fabri
kalarına verir. Devlet, vergi, iş, imtiyazlar ve 
para bakımından daima kendi teşebbüslerini dü
şünür; özel teşebbüsü düşünmez. Bu bir realite
dir. Memlekette yıllar yılı bu facia cereyan et
mektedir. Bunun neticesinde ne oluyor?.. Şu 
oluyor : Devlet teşebbüsü sırtını Devlete dayaya
rak kendini rakipsiz addediyor, özel teşebbüsü 
eziyor, ama kendisi de gayriiktisadi çalışıyor. 
Çünkü, karşısında aynı şartlar içinde çalışan bir 
özel teşebbüs bulunursa onunla her bakımdan 
rekabet edemiyeceğini biliyor. Devlet, bu ba
lkımdan yaptığı tasarruflarla kamu teşebbüsle
rine imtiyazlar sağlamalktadır. 

Arkadaşlar, bu yönden, her iki teşebbüsün 
de. eşit şartlar içinde bulunması, çalışması lâ
zımdır. Kanaatim şudur ki ; özel teşebbüs, Dev
let karşısında 2 nci plânda, ezik durumda kal-
nnıyacakJUr. Kalmamalıdır, bu bir. 

ikincisi, her iki teşebbüs bakımından, reka
bet hususunu da göz önüne almak gerekir. 

• Binaenaleyh, telklif ettiğim hüküm, tarafsız 
bir bükümdür. Kamu teşebbüsleriyle özel te
şebbüslere eşit şartlar sağlamak içindir. Komis
yon buna katılırsa Feyzioğlu ve arkadaşlarının 
önergesine ben de katılırım, iş bu şekilde hallo
lur, ©fendim. 

Bunun, memlekete faydası vardır, zararı 
yoktur. Zararı olduğumda beni ikna ederlerse 
ben de o zaman takririmi geri alırım. Komis
yon izaih etisin, teklifimin mahzuru var mı, yok 
unut.. Yoktur, zannediyorum. 

BAŞKAN — Saat 17 de toplanmak üzere 
Oturumu kapatıyorum. » 

Kapanma saati : 16,35 
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D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Alev Coşkun 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Müzake
reye devam ediyoruz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Efendim, ta-
tilden evvel önergem hakkında komisyonun 
açıklamasını ve cevap vermesini istirham et
miştim. Cevap vermediler, önergeme iltihak 
edilmemesinin gerekçesini bilmeliyim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim, özel teşebbüste yapılan de
ğişiklik, zaten daha evvel kabul edilen madde
de var. O maddede, Turhan Feyzioğlu ve ar
kadaşları, sıra bakımından, redaksiyon bakı
mından tadil teklifi yaptılar. Bizde uygun 
gördük, iltihak ettik. Yeni yapılan teklifi ka
bul etmiyoruz. Ayrıca bir izaha lüzum var mı 
bilmiyorum. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Efendim, 
maruzatımı anlatamadım galiba. Ben 41 nci 
maddeye, Sayın Feyzioğlu arkadaşımızın tak
ririnden başka bir fıkra ilâvesini derpiş eden 
ayrı bir takrir vermiştim. <Bu takririmde, ka
mu teşebbüslerinin özel teşebbüsle müsavi şart
lar içinde çalışması esasını, istiyorum. 

Burada konuştuktan sonra, komisyondaki 
arkadaşlarıma rica, ederim, bir ihtiyaç mesele
sidir, hallederiz, dedim. Ben de Feyzioğlu ar
kadaşımızın teklifine böylece iştirak ettim. 

Şimdi, benim takririme katılmadıklarını be-
ya» ediyorlar. 

Şimdi arkadaşlar, bir hususu bu münase
betle "açıklamak mecburiyetindeyim. Bâzı mad
delere -muhalefet şerhi yazmadığıma şimdi piş
manım. İstedim ki, bu Anayasa muhalefetsiz 
Meclise gelsin, bunu memleket hayrına telâk
ki' ettim. Şimdi anlıyorum ki, bâzı maddeler 
üzerindeki muhalefetimi belirtmem gerekiyor
muş. İktisadi ve sosyal meselelerde fikirleri
min nazara alınacağını tahmin etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu, lütfen öner
ge üzerinde konuşunuz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU — Peki efen
dim, önerge hakkında konuşacağım. Hangi es
babı mucibe ile katılmıyorlar, bunu açıklarlar
sa memnun olacağım. Benim mâruzâtım bu 
kadardır, efendim. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Nurettin Ardıçoğlu'nun birinci önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Nurettin Ardıçoğlu'nun ikinci önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu'nun önerge

sine iltihak ediyorsunuz. O halde reye koymu
yorum. 

(Nurettin Ardıçjoğlu'nun üçüncü önergesi 
tökrar lokundu.) 

MUAMMER AKSOY — Feyzioğlu ve arka
daşlarının önergelerine iltihak ediyoruz. 

(Nurettin Ardıçoğlu'nun dördüncü önergesi 
tekrar Okundu.) , 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK
SOY -I- Kamu teşebbüsü ile özel teşebbüsün 
eşit muamele gördüğü birçok haller yanında, 
kamu teşebbüslerinin de Devlet Demiryolların
dan veya sair surette özel muamele görmesi ha
li de bahis konusu olabilir. Bu gibi özel hal
ler, Anayasa ile giderilemez; ve bunu haklı 
gösterecek bir sebep de yoktur. 

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

Sayın Turhan Feyzioğlu 'nun önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Turhan Feyzioğlu ve arkadaş

larının önergesini okutuyorum. 
(Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının öner

gesi tekrar okundu.) 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK

SOY — Çalışmaya, takrir sıahibi de iltihak et-
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t i : Bu bir. İkincisi, 42 nci maddede, diğer mad
delerde gecen kelimelerle rekadsiyon bakımın
dan ahenk tenini maksadiyle, «istikrar»' tâbiri 
karşılığı olarak, «kararlılık» denilmiştir. Bu 
madde de aynı tâbirin kullanılması lâzımdır. 

BAŞKAN — önerge sahipleri istikrar yeri
ne kararlılığı kabul ediyorlar mı? 

TURHAN FEYZÎOĞLU — Aynı mânada 
olduğu anlayışiyle kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrirdeki teklif edilen mad
deyi bu tashih ile okutuyorum. 

(Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi 40 ncı maddenin son şeklini okutup 
oyunuza sunacağım. 

III. Çalışma ve sözleşme hürriyeti 
MADDE 40. — Herkes, dilediği alanda ça

lışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir, özel 
teşebbüsler kurmak serbesttir. 

Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yararı 
amacıyla smırlıyabilir. 

Devlet, özel teşebbüslerin millî iktisadın ge
reklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi
ni, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını 
sağlıyaeak tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. İktisadî ve sosyal hayatın düzeni 
MADDE 41. — İktisadî ve sosyal hayat, 

adalete, herkesin çalışması esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. 

İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksat
la millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir. 

özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, 
bu teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun olarak yürümesini sağ
lar. Devlet, kamu yararının gerektirdiği hal
ler, özel teşebbüsleri korur. 

BAŞKAN — Madde hakkında Anayasa Ko
misyonu Başkanlığının teklifi vardır. 

. 196i 0 : 4 . 
Yüksek Başkanlığa 

40 ncı maddenin kabul edilen yeni şekli mu
vacehesinde 41 nci maddenin 3 ncü fıkranın 
kaldırılması arz ve teklif olunur. 

Anayasa Komisyonu adına 
Başkan 

Enver Ziya Karal 

BAŞKAN — Bu okunan yeni şekli ile mad
denin 3 ncü fıkrası kaldırılmış oluyor. Diğer 
fıkralarda bir değişiklik yok. Şimdi önergeleri 
okuyoruz. 

FERİDUN ÜSTÜN — Maddenin yeni şekli 
muvacehesinde, ben önergemi geri alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yatırımların yapılması, aynı zamanda, ilme 

dayanmadıkça verimli olamaz. 
Bu itibarla 41 nci maddenin 2 nci fıkrasına 

«ve ilmin» ilâvesi suretiyle aşağıdaki şekilde 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

«İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksa
diyle millî tasarrufu artırmak, yatırımları top
lum yararının ve ilmin gerektirdiği öncelikle
re yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak 
Devletin ödevidir.» 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci maddenin ikinci fıkrası Devletin özel 

teşebbüsü koruyacağını açık ve şartsız bir şe
kilde ifade ettiğine göre, 41 nci maddenin son 
fıkrasında «Devlet, kamu yararının gerektir
diği hallerde, özel teşebbüsleri korur.» şeklin
deki şartlı ifadeye lüzum kalmamaktadır. Bu 
itibarla işbu hükmün son fıkrasından çıkarıl
ması gerekir. 

Diğer taraftan, son fıkrada, özel teşebbüsle
rin millî iktisat gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun şekilde yürümesinin sağlanacağı belir
tilmektedir. Bilindiği üzere, özel teşebbüsün 
amacı kâr sağlamaktır. Bu amaçla çalışan özel 
teşebbüsün, sosyal1 amaçlara uygunluğundan zi
yade, aykırı olmamasının sağlanması kâfidir. 
Bu itibarla, maddenin son fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Necip Bilge 

«özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Dev
let, bu teşebbüslerin millî iktisat gereklerine 
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ve sosyal amaçlara aykırı olmaksızın yürüme
sini sağlar.» 

NECİP BİLGE — 4 1 nci maddenin yeni şek
lini 'komisyion tesbit etmiştir. Bu bakımdan 
önergemi geri alıyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
40 ncı maddede Devletin ö'zel teşebbüsü ko

ruması bir prensip teşkil edecek tarzda.yer al
dığı cihetle 41 nci maddenin 3 neü fıkrasının 
son satırı tekrar mahiyetindedir. Mezkûr satı
rın çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

î. Selçuk Çakıroğlu Ferhan Arkan 
Bedri Karaifaknoğlu 

İSMAİL SELÇUK OAKIROĞLU — Önerge
yi geri alıyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci maddeye, üçüncü fıkra olarak aşağıda

ki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Rauf Gökçen 

Madde 41. —-Fıkra (3). 
Devlet; memlekette, ticari alhlâkın tesisi ve 

toplum ahlâkının yerleştirilmesi için gerekli ted
birleri alır ve teşkilâtı kurar. 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki «özel 

teşebbüsler kurmak serbesttir.» hükmünün 40 net 
maddeye ikinci fıkra olarak konulması kabul edil
diği takdirde, 41 nci maddenin üçüncü fıkrası
nın metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Şefik İnan 

ŞEFİK İNAN —• Lüzum kalmadı efendim, 
geri alıyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki tekliflerimizin bir fılkra halinde 

41 nci maddeye eklenmesi için Yüksek. Meclise 
arz edilmesini saygılarımızla rica ederiz. 

M. Rauf İnan Lûtfi Engin 

Herkes kanunlara uygun ollrak fahri ödevle
ri kabul eder, ve gücüne göre kamu yararına uy
gun hizmetlere katılır. 

Yüksek 'Başkanlığa 
«Sosyal \e iktisadi, hak ve ödevler» bölümü

nün sistematiğine daha uygun olması için, «Ko-
-«peratifVjliğin gelişmesi» ile ilgili -Şl nci madde

nin, 41 nci maddenin sonuna bir fıkra olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Bedî Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan: 

«Herkesin çalışması» kaydı, çeşitli yanlış anlam
lara yorumlanabilir. 

Bu itibarla, ibarenin «Herkesin dilediği işte 
çalışması» şeklinde kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Hrfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — önergesini acrklamak üzere söz 
Sayın Bekata'nındır. 

H I F Z I OĞUZ BEKATA — Muhterem arka
daşlar, Anayasadaki maddeler ve mânalar arasın
da ahenk kurmak mecburiyeti vardır. Bu bakım
dan, arz ettiğim önergelerimi kısaca izah etmek 
istiyorum. 

40 ncı maddede, «Herkes dilediği alanda ça
lışma ve sözleşme ^hürriyetine sahiptir.» Bu ka
bul edilmiş bir hükümdür. 

42 nci maddede, üçüncü fıkra: «Angarya ya
saktır:» 

Bu iki maddenin arasında 41 nci maddede ise, 
herkesin çalışması kaydı vardır. Bu maddede vu
zuh yoktur. Bu itibarla bir önceki maddede ol
duğu gibi, vuzuh verebilmek için, «herkesin dile
diği işte» kelimelerinin ilâvesini teklif ediyorum. 

İkincisi, toplum yararına yatırımlar için tek 
kıstas olarak alınıyor. Bunun doğruluğu yanın
da eğri tarafı da vardır. Herkes mahallinde gay-
riiktisadi teşekkül kurmuştur, mahallin toplumu 
yararına ilmen de uygun değildir, gayriiktisadi-
d'ir. Bu itibarla toplum yararına tek kıstas ola
rak alındığı takdirde mazideki hâdiseler gibi, ha
talı yatırımlar yapmak imkânı olabilir. Onun 
için «toplum yararına ve ilmin gerektirdiği ön
celikle» nin ilâvesini teklif etmekteyim. Mahallin 
yararına olarak mütalâa edilen bu işin, ilmin, 
ekonominin kıstaslarının dışına çıkmamasını sağ
lamak için daha fazla vuzuh getirecektir. 

Bunun için iki önerge takdim etmiş bulunu
yorum. Kabulünü rica edeceğim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Muhterem, arkadaşlarım, ' Hıfzı Oğuz 
Bekata arkadaşımızın teklif ettiği, «dilediği işte 
çalışma» ibaresinin, görüştüğümüz hükümle 
ilgisi yofotur. 40,ye .41 nci maddelerin, .birinci 
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müzakeresinde aız ettiğim üzere, burada kulla
nılan «herkesin çalışması» terimi, muhtelif dil
lerde «tam çalışma» diye ifade edilen (Fransız-
cada plein emploi, Aknaneada Volibeschaefti-
gung,' İngilizeede füll - employment denilen) 
ımefflıumdan ibarettir. Bu terimi, bütün iktisadi 
kuvvetlerin (işçinin de, fabrikanın da, topra
ğın da) tam çalıştırılarak mümkün olduğu ka
dar fazla verim ve istihsal elde edilmesi için, 
iktisadi nizamın rasyonel bir şekilde düzenlen
mesi, her kuvvetten âzami surette faydalanıl
ması, bilihassa işsizliğin önlenmesi, iş istiyen 
herkese muhakkak iş bulunması istikametinde
ki gayretleri ifade eder. «Herkesin istediği yer
de çalışması» ise, yukarılki maddede, çalışma 
'hürriyetini yani özel teşebbüsü düzenliyen hü
kümde ifadesini bulmuştur. Angaryanın olmı-
yacağım da kendileri buyurdular. Hulâsa, bu 
ımefhumlar birbirinden farklıdır. Onun için, 
maddenin bu şekilde kabul edilmesi lâzımdır. 

Tekrar ediyorum : «Herkesin çalışmam» tâ
biri yerine, «tam çalışma» tâbirini de kullana
biliriz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA — Zapta geçen bu 
izahatın ışığı altında, birinci önergem değerini 
bulmuştur, geri alıyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Teşekkür ederim. İkincisine gelince : 
«İlmin gerektireceği» ibaresinin eklenmesi iste
niyor. Muhterem arkadaşlar, büfeme böyle bir 
vasıf eklenirse, sonu gelmiyecek münakaşaların 
tolhumu atılmış olur. Iliım diyeceğini diyecek, 
ama sonunda kararı yine siyaset adamları vere
cektir; memleket ihtiyaçlarına göre hal suret
lerini, onlar ayarlıyacaklardu,'. Kaldı ki, sosyal 
ilimlerin bir meselede verdiği cevap, sadece bir 
tane değildir. Birbirine zıt görüşler ve doktrin
lerle karşılaşmaktayız. Bu bakımdan «ilim» ke
limesi, maddeye bir şey kazandııiHiıyacak, sade
ce lüzumisuz münakaşalara yol açmış olacaktır. 
Bu tâbirin eklenmesinde, komisyon bir fayda 
mülâhaza, etmiyor. 

HIFZI OĞUZ BEKATA — Anayasada plân 
mevzuunu kabul ettik. 

MUAMMER AKSOY — 129 ncu maddede, 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Bu beyan ile, 

siyasi takdirlere daha fazla yer verilmiş olu
yor. İlim kelimesinin buraya girmesi isabetli 
olacaktır. 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK

SOY (Devamla) — Plânın hazırlanıma.sında da, 
ilim ışık tutar. Fakat kararı verecek siyaset 
adamlarıdır; mesul olanlar da onlardır. 

Sayın Başkanım, eğer usul müsaitse, diğer 
önergelere de cevaplarımızı arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK

SOY (Devamla) — «Fahrî ödevler alma» mese
lesi. Gerçi Weimar Anayasasında böyle bir hü
küm var idiyse de, kanaatimizce bu hüküm 
memleketimizin ihtiyaçlarına cevap vermez. 

«Ahlâk» meselesine gelince : Zaten, bu Ana
yasanın hükümlerinden çoğu, dolayısiyle ahlâ
kın da bekçiliğini yapacaktır. Bunu ayrıca be
lirtmeye lüzum, yoktur. Esasen teferruatın 
Anayasaya girmesi, birtakım mahzurlar doğu
rur. Bu bakımdan teklifi uygun görmüyoruz. 
Millî menfaatlerin k^runıması, zaten çeşitli mad
delerdeki hükümlerle sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Rauf Gökçen, bu iza
hattan sonra, söz istiyor musunuz? 

RAUF GÖKÇEN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RAUF GÖKÇEN — Muhterem arkadaşlar, 

41 nci madde, iktisadi ve sosyal hayatın düzen
leneceğini gösteriyor. Fakat iktisadi ve sosya1. 
hayatın düzenlenmesi için yalnız malî faktörler 
üzerinde durulmuştur. 

Halbuki iktisadi ve sosyal hayatın düzenlen
mesi; birinci derecede ticari ahlâkın tesisi ile 
yakından ilgilidir. Bu Anayasa içinde ticari 
ahlâkın tesisi için Hükümete verilmiş bir direk
tife raslamadım. Anayasada ticari ahlâkın te
sisi için Devlete istikamet vermek için buraya 
bir fıkranın ilâvesini teklif etmiştim. Sayın Ak-
soy, lüzum olmadığını ifade ettiler ve dediler ki, 
bunun için kayıtlar vaıjdır. Ben Anayasa içinde 
bu kayıtları görmedim. Bugüne kadar da ticari 
ahlâkın memlekette gelişmesi için hiçbir Hükü
metin çalıştığını görmedim. Bilhassa ticari ka
nunlarımızın memlekette yaratmış olduğu bâzı 
şeyler vardır. Mağdurları himaye edici veçheleri 
olmamış, daha ziyade mütecavizleri himaye edici 
şekilde olmuştur. Ticari ahlâkı maalesef bozucu 
şekilde bir faktör olarak ortada durmaktadır. 

Bugüne kadar hükümetler buna bigâne kal
mışlardır. Vergi usulleri de ayrıca bu ticari ah-
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lâkın tesisine yardımcı olmıyan bir unsur olarak 
•duruyor.. Devlet bu hususta her hangi bir ted
bire başvurmamıştır. Bu* madde içinde Millî ta
sarrufu artııtfnak için Devlete bir direktif mahi
yetinde olan hükümler olmasına rağmen, millî 
tasarrufu artırmak için aynı yoldan, memleket 
efkârı umumiyesinde her halde bir eğitim ve 
öğretim şeklinde büyük mikyasta vergi anlayışı
nın, ticari ahlâkın eğitimine gitmek zorundayız. 
Devlete bu hususta yine her hangi bir şekilde 
istikamet vermezsek, ticari ahlâk arkada kala
caktır. Bu sebeple bu maddenin içinde memlekette 
ticari ahlâk tesisi ve toplum ahlâkının geliştirilme
si için gerekli tedbirlerin Devlet tarafından alı
nacağına dair bir hüküm koyarsak her halde ikti
sadi ve sosyal hayat yönünden noksan olan bir 
husus doldurmuş olacaktır. Bu bakımdan tek
lifimin nazarı itibara alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okuyoruz. 
(Hıfzı Oğuz Bekata'nm (ilim) kelimesinin 

ilâvesine dair önerfgesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Rauf înan ' ın önergesi tekrar okundu.) 
RAUF İNAN.— Sayın Başkanım, takririmde 

bir kelime hatası var. Kabul etmekle, değil, kabul 
eder, olacaktır. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul eder diye tashih 
ettiler. Bu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler..: Reddedilmiştir. 

(Rauf Gökçe'nin önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 
(Bedî Feyzioğlu'nun, önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon birşey diyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Bir dakika efendim, aramızda görüşelim. 
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
41 nei maddedeki «herkesin, çalışması» tâbiri 

yerine, «sözcünün açıklamasına uygun ve yerleş
miş tâbiri olarak «tam çalışma» ibaresinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Bedî Feyzioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor mu efen
dim? 
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KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK 

SOY — Hayır efendim. Komisyon çoğunluğu, 
bulduğu tâbirinin daha iyi olduğu kanaatindedir. 

BAŞKAN — Açıklamada bulunmak üzere 
söz Sayın Bedî Feyzioğlu'nundur. 

BEDÎ FEYZİOĞLU — Muhterem arkadaş
larım; evvelâ birinci takrir hakkında kısa bir 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bölümün sistematiğine göre iktisadi hak
lar, esas itibariyle 41 nci maddede yer almak
tadır. Ondan sonra diğer bâzı haklar kabul 
edilmektedir. Sağlık hakkı v. s. ancak ondan 
sonradır ki, kooperatifçiliğin gelişmesi 51 nci * 
maddede gelmektedir ki bu yerde garip ve gü
dük kalmaktadır. Esas yeri diğer iktisadi hak
ların ve kalkınma plânının yer aldığı 41 nci 
madde olmalıdır. Bunun bir fıkra olarak eklen
mesi', Anayasa kısaltılmış ve lüzumsuz olan 
bir madde de tasarruf edilmiş olur. 

İkinci hususa gelince; 41 nci maddedeki 
«herkesin çalışması...» tâbirindeki vuzuhsuzluk
tur. Bu ibareden, sözcü arkadaşımızın açıkla
ması ânına kadar «tam çalışma» kaydedildiğini 
ne bendeniz ve ne de diğer iktisatçı arkadaşla
rımız .anlamadık/ «Tam çalışma» iktisat ve ma
liye literatüründe yer almış bir tâbirdir. Ge
rek resmî ve gerekse yarıresmî neşriyatta kul
lanılır. Bu bakımdan, tam çalışmayı kaydet
tiğimize göre, teknik maddeye tâbirin girmesi 
icabeder. Çünkü, (tanı çalışma) bir defa mut
laka herkesin çalışmasını icabettirmez. Tam 
çalışma haline gelen ekonomide % 2, 3 veya 
biraz daha fazla bir işsizliğin bulunacağını bü
tün iktisatçılar kabul etmişlerdir. Saniyen 
herkesin çalışması, yine tam çalışmayı ifade et
mez. Herkes kendi gücü kadar tam bir mesai 
yapmış olamazsa yine gizli bir işsizlik buluna
bilir. Binaenaleyh gizli işsizliğe mâni olacak bir 
ifadeyi (herkesin çalışması) iabresi içinde bul
maya imkân yoktur. Sözcü arkadaşımız İn
gilizce bir tâbir kullandılar «Tam çaışma» tâ
biri ise Türk iktisat ve maliye literatüründe 
kullanılan bir tâbirdir, konmasını arz ederim 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Biraz önce ekseriyetle bir karar ve
rilmişti. Şimdiki oylamada «tam çalışma» tâ
birine iltihak edilmiştir 

BAŞKAN — Okunan iki önergede koope
ratife aidolan kısma 'komisyon katılmıyor. 
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önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkincisi, komisyonun katılmış olduğu «Tam 
çalışma» şeklindeki önergeyi oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddenin yeni şeklini okuyoruz. 

IV. iktisadi ve sosyal hayatın düzeni 
MADDE 41. — İktisadi ve sosyal hayat, 

adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlanması amacına göre düzenlenir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksat
la, millî tasarrufu artırmak, yatırımları top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt
mek ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin 
ödevidir. 

BAŞKAN — Maddeyi yeni şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

V. Çalışma ile ilgili hükümler 
MADDE 42. — Çalışma herkesin hakkı ve 

ödevidir. 
Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve ça

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

Angarya "yasaktır. 

Memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı 
alanlarda vatandaşlık ödevi niteliği alan be
den veya fikir çalışmalarınm şekil ve şartları, 
demokratik esaslara uygun olarak kanunla dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi var. Oku
yoruz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
42 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde düzeltilmesini rica ederim : 

Çalışma herkesin hakkıdır. Devlet çalışan
ların insanca yaşamasını çalışma hayatının 
kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, ikti
sadi ve malî tedbirlerle, çalışanları korur ve 
çalışmayı destekler; işsizliği önleyici tedbir-
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leri alır, çalışmak istiyenlere iş bulma mesuli
yetini üzerine alır. 

Dr. Yusuf Ziya Yücebilgin 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 42 nci madde ka
bul edilmiştir. 

b) Çalışma şartlan 
MADDE 43. — Kimse, yaşına, gücüne ve 

cinsiyetine uygun olmıyan bir işte çalıştırıla
maz. 

Çocuklar, gençler ve kadınlar, çalışma şart
lan bakımından özel olarak koranur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

c) Dinlenme hakkı 
MADDE 44. — Her çalışan dinlenme hak

kına sahiptir., 
Ücretli hafta ve bayram tatili ve ücretli yıl

lık izin hakkı kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyoram... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Ücrette adalet sağlanması 
MADDE 45. — Devlet, çalışanların, yaptık

ları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli 
adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli ted
birleri alır. 

BAŞKAN —• Değiştirge önergesi yok. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

e) Sendika kurma hakkı 
MADDE 46. — Çalışanlar ve iş verenler, 

önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika 
birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma 
ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görev
lilerinin bu alandaki hakları kanunla düzen
lenil. 

Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, 
yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara ay-
kı'n olamaz. 
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BAŞKAN —• 46 neı madde için değiştirge I 

önergesi yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştiv. I 

f) Toplu sözleşme ve grev hakkı I 
MADDE 47. — İşçiler, iş' verenlerle olan I 

münasebetlerinde, iktisadi ve sosyal durum- I 
larım korumak veya düzültmek amaeiyle top- I 
l.u sözleşme ve grev haklarına sahiptirler. j 

•Grev hakkının kullanılması ve istisnaları I 
kanımla düzenlenir. I 

BAŞKAN — Değiştirgeler önergesi var. I 
Okuyoruz. I 

Yüksek Riyasete I 
47 ne i maddeye aşağıdaki fıkranın ilâve- I 

sini arz ve teklif ederim. I 
Ancak, kanun grevin yapılmasını ve mak- I 

şadını engelleyici ve etkisini azaltıcı kayıtlar I 
koyamaz. I 

Esat Çağa I 

Yüksek Başkanlığa I 
47 madde 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde I 

tadilim arz ve teklif ederiz. I 
Feyyaz Koksal Dündar Soyer I 

Madde 47. — 2 nci fıkra grev ve lokavt hak- I 
1 arının- kullanılması ve istisnaları kanunla dü- I 
zenlenb. J 

Yüksek Başkanlığa I 
Anayasa tasarısının 47 nci madde 2 nci I 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz I 
ve rica ederiz. I 

«Grev hakkının kullanılması ve istisnaları, I 
demokratik esaslara göre kanunla düzenlenir.» I 

(Saygılarımızla. I 
Abdülkerim Akyüz Ömer Karabasan I 

M. Tekin Çullu 

BAŞKAN — Lokavt hakkındaki önergeyi I 
tekrar okutuyorum. I 

(Feyyaz Koksal ve Dündar Soyer'in öner- I 
gesi tekrar okundu.) I 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Gerekçede de arz ettiğimiz gibi, insan I 
hakları arasında zikredilemez. Bu bakımdan I 
önergeye katılmıyoruz. I 

BAŞKAN — Buyurun Soyer. I 
DÜNDAR SOYER — Muhterem arkadaşlar, 

39 ncu maddenin müzakeresi özel teşebbüsün I 
kolunu kanadını koparmış durumdadır. Ma- 1 
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lûmunuz olduğu üzere bir mukavelenin iki ta
rafı vardır. Bunlardan biri iş veren, diğeri de 
işçidir. Grev ne kadar bir insan hakkı ise, 
lokavt da aynı şekildedir. Bunlar esasında bir 
hak değil; hakların istihsali için birer vasıta
dır. Diğer anayasalarda umumiyetle yer alma
dığı sözcü arkadaşlarımız tarafından söylen
miştir. Diğer anayasaların durumu ile bizim 
Anayasamızın durumu kıyaslanamaz. Grev ve 
lokavttan başka memleketlerde esasen grev 
ve lokavta mevcut kanunla cevaz verilmiştir. 
Halbuki bizde, ikisi de yeni bir mefhum ola
rak Anayasaya girmektedir. Bizde tş Kanunu 
ile yasaktı. Bir kere böyle bir anlayış, tasarı
nın 12 nci maddesindeki eşitlik esasına da ay
kırıdır. Böyle bir anlayış aynı zamanda insan 
hakları ve hürriyetleri koruma Sözleşmesinin 
11 nei maddesine de aykırıdır. İşçiye grev hak
kı verilirken, onun karşısında bir muvazene 
unsuru olarak, mânevi bir unsur olarak iş ve
rene de lokavt hakkının verilmesini ve bu mad
denin içine yerleşmesini istiyoruz. Bunun bu
raya konmasında mahzur değil fayda mülâ
haza ediyoruz. Bu bakımdan takririmizin na
zarı dikkate alınmasını Saym Heyetinizden ri
ca. ediyoruz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Evvelâ şunu söyliyeyim : İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesinin 11 nei maddesi
nin, lokavt ile bir münasebetini tesbit edeme
dik. 

Avrupa Sosyal Haklar Misakmda grevden 
bahsedilmektedir. Lokavt bahis konusu değil
dir. Grev, kanunlarımıza göre halen suçtur. 
Eğer bunun artık bir hak olduğunu Anayasa
mızda belirtmezsek, doğru olmaz. Lokavt, iler
de kanunla düzenlenebilir. Bu cihet sosyal hak
lara ilişkin hükümler görüşülürken de, tarafı
mızdan belirtilmişti. 

îktisaden zayıf olanları korumak için, Ana
yasada grev hakkını perçinlemeyi, beyanname
ler, misaklar ve bâzı anayasalar gibi uygun 
bulduk. Grev hakkı ilerde bir kanunla nasıl 
düzenleneeekse, lokavt da Anayasanın ruhuna 
ve zihniyetine uygun olarak, şu veya bu şe
kilde düzenlenebilir. Anayasamızda buna mâ
ni olan bir hüküm yoktur. Hulâsa ; Lokavtın 
akıbetini, Anayasanın ruhuna uygun olarak 
kanun koyucuya bırakıyoruz. Kolektif iş akdi
ni düzenliyen kanunlar yapılırken, elbette hem 
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işçinin ve hem de iş verenin meşru menfaatle
ri düşünülecek; iş verenler, kendilerine ait hü
kümleri, tedvin edilecek kanunda yer almasına 
çalışacaklardır. Onu, kanun koyucuya dikte 
edilen bir insan hakkı haline getirmek için ise, 
hiçbir sebep yoktur. Lokavtın tanınıp tanın
maması ve şartları, işte o zaman münakaşa ko
nusu olacaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Esat Çağanın önergesi okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Clrev hakkının tanınmasına ait 'kanun, 
toplumun durumu göz önünde tutularak dü
zenlenecektir. Bir yanlış anlamaya meydan 
vermemek için, maddenin aynen kabul edilme
sini rica ediyorum. Bu bakımdan önergeye iş
tirak etmiyoruz. 

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

(Mahmut Tekin Çullıı, Ömer Karahasan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? Bu
yurun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK
SU Y — Muhterem arkadaşlar, daha önce arz 
ettik. Bu maddeye uygun kanun hükümleri, 
elbette ki demokrasi esaslarına göre düzenle
necektir. Bu sonuç, Anayasamızın birçok mad
delerinden zaruri olarak çıkarılacaktır. 42 ve 
46 ncı madde incelenince görülür ki, bir hak
kın sınırlanması bahis konusu değildir. 42 ııei 
maddede bir ödev hükmü vardır. Ama buna 
ait kanun hükmü, elbette demokratik esaslara 
göre düzenlenecektir. 

46 ncı maddede, sendikaların kuruluşu ve 
işleyişi hükme bağlanmıştır. Sendikalar, izin 
almaksızın kurulabilecektir. Bu alandaki te
ferruatlı hükümler, elbette kanunla düzenle
necektir. Ancak bu bak ve hürriyetin düzen
lenmesinde, 11 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yer alan «temel hakların özüne dokıınulamıya-
cağı» prensibine saygı gösterilecek; bu direktif 
gözden uzak tutulmıyaeâktır. Keza 10 ncu mad
denin 2 nci fıkrasındaki hükmün ışığı da, bizi 
aynı neticelere sevk edecektir. 
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Bu itibarla, ayrıca belirtilmesine lüzum 

yoktur, önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmomüştir. 
Maddeyi aynen kabul edenler... Kabul etmi

yenler... Madde aynen kaibul edilmiştir. 

VI. Sosyal güvenlik 
MADDE 48. — Herkes, sosyal güvenlik hak

kına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal 
sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve 
kurdurmak Devletin ödevlerindendir. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

VII. Sağlık hakkı 
MADDE 49. — Devlet, herkesin beden ve 

ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve tıbbî ba
kım görmesini sağlamakla ödevlidir. 

Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağ
lık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşı
layıcı tedbirleri alır. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 49 ncu maddesinin birinci fıkra

sını noksan ve kifayetsiz bulmaktayım. Bu fık
ranın aşağıdaki tarzda değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Vecihi Tönük 

«Devlet vatandaşın esaslı hakkı ve toplu
mun menfaati icabı olarak sağlığı korur. Yok
sullara parasız tedavi sağlar.» 

BAŞKAN — Komisyon.. 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Katılmıyo

ruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

VIII. öğrenimin sağlanması 
MADDE 50. — Halkın öğrenim ve eğitim 

ihtiyaçlarını sağlama Devletin başta gelen ödev
lerindendir. 

llköğrenim, kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için mecburîdir ve Devlet okullarında parasız
dır. 

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı 
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öğrencilerin, en 'yüksek öğrenim derecelerine 
kadar çıkmalarını sağlama amaciyle burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları yapar. 

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ih
tiyacı olanları, topluma yararlı kılacak tedbir
leri alır. 

Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve 
anıtların korunmasını sağlar. 

BAŞKAN —• önerge var okutuyorum. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
50 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
«Her yetişkin kendi işinde ve meslekinde 

bilgi, görgü ve maharetini artırmaya çalışmak
la yükümlüdür. Bunun için gençlik ve halk eği
timinin kurulması Devletin ödevidir. Her ku
rum ve teşekkül kendi teşkilâtında çalışanların 
başarılarını artıracak teşebbüslerde bulunmakla 
yükümlüdür. Bu amaçtaki özel teşebbüsler Dev
letçe denetlenir ve geliştirilir.» 

M. Rauf înan Halil Akyavaş 
Lûtfi Engin 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Katılmı

yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, buyru-
nuz Ratıf înan. 

M. RAUF İNAN — Sayın arkadaşlarım, 
eğitim ve öğretim üzerinde Anayasamızda yer 
almış olan maddeler daha çok çocukları içine 
almaktadır. Cemiyetimizi az gelişmiş memleket
ler seviyesinden kurtarmak, ileri seviyeye çı
karmak için Anayasamızda pek çok maddeler 
vardır. Fakat burada fertlere verilen vazifeler 
o kadar azdır k i ; Ziya G-ö'kalp'm dediği gibi, 
sakın hakkım var deme hak yok, vazife vardır. 
Vatandaşlar kendilerine düşen vazifeleri alma
lıdır. Bu hususta kendilerinin bulundukları iş
te, meslekte yetiştirilmelidir. Devletin bu hiz
metine kurumlar da katılmalıdır. Bizdeki her 
ddktor daha iyi, her memur daha iyi bir şekil
de çalışmalıdır ve yetiştirilmelidir. Az gelişmiş 
memleketler muktedir oldukları işleri yapmı-
yan memleketlerdir. Biz insanları, muktedir ol
dukları işleri yapacak bir seviyeye çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Bugün takdir ve hayretle 
seyrettiğimiz başka milletler vardır ki, büyük 
felâketlere uğramışlar fakat yarım asır geçme-
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den dünyanın en ileri iktisadi durumuna gel
miş bulunuyorlar. 

Weimar Anayasasında 132 - 134 ncü mad
deleri bunları açıkça ortaya koymaktadır. Ka
naatimce Anayasamıza böyle bir maddenin ko
nulması faydalı olacaktır. Kendi kendilerini ye
tiştirmek için gayret sarf etmekte, Devletin ve 
müesseselerin bunu sağlamaları, milletimizin 
az gelişmiş olması kaygısından kurtarılması için 
bir yoldur. Takdir heyeti eelilenizindir. Öyle 
ümidederim ki, bu nolktaya varmanın bu su
retle, statik bir bünye yaratma tehlikesini, en
dişesini bize veren hususlar ortadan kalkacak 
ve bu Anayasamız gelecek toplumlara yapıcılık 
ve dinamiklik verme imkânını hazırlayacaktır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Önergeye 

katılmıyoruz. 
. BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyeıiiler... Kabul edilmiştir. 

IX - Kooperatifçiliği 'geliştirme 
MADDE 51. — Devlet, kooperatifçiliğin ge

lişmesini sağlıyacak tedbirleri alır. 
BAŞKAN — Önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 51 nci maddesi pek vazııh değildir. 

Bu maddenin aşağıdaki tarzda yazılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Vecihi Tönük 

MADDE 51. — Devlet, ferdî ve şahsi menfa
at gayesiyle hareket etmeyip karşılıklı yardımlaş
ma niteliği taşıyan kooperatifçiliğin içtimai fay
dalarını kabul ve tasdik eder. 

Kanun; kooperatifçiliğin ilerlemesine en uy
gun vasıtaları sağlamak ve tedbirleri almak ve bu 
gayenin gerçddeşmeskm sağlıyacak usulleri bu
lup koymak suretiyle kooperatifçiliği teşvik ve 
'himaye eder. 

Kanunun, küçük sanatların gelişmesi ve hi
mayesi için tedbirler derpiş ve hükümler vaze
der. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
İ30Y — Efendim, fikirde mutabıkız. Fakat koo
peratifçilik deyince, zaten bunlar ifade edilmiş 
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oluyor. Sırp Anayasasında böyle hükümler var
dır. Ama biz, kısa ve veciz olmayı tercih ettik. 
Onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.. önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Tarımın ve çiftçinin korunması 
(MADDE 52. — Devlet, halkın gereği gibi 

beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun yara
rına uygun olarak artırılmasını sağlamak, topra
ğın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve ta
rımla uğraşanlarını emeğini değerlendirmek için 
gereken tedbirleri alır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

XI - Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin 
sınırı 

MADDE 53. — Devlet, bu bölümde belirti
len iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevleri
ni, ancak iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının 
yeterliği ölçüsünde yerine getirir. 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum. < 
Yüksek Başkanlığa 

ıSosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümün
de, önümüzdeki iktidarlar için bir «af dileme» 
maddesi halinde bulunan, 53 neü maddenin tasa
rıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Feyyaz Koksal 

Yüksek Başkanlığa 
53 ncü maddenin aşağıda yazılı şekilde tadi

lini arz ve teklif ederim. 
Devlet bu bölümde belirtilen iktisadi ve sos

yal amaçlara ulaşma ödevlerini yerine getirmek 
için her yıl masraf bütçesinin en az % 1 ini ayı
rır. 

Esat Çağa 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılıyor 
ma? 

KOMİSYON SÖZOÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evvelâ maddenin çıkarılması 
hakkındaki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Esat Çağa'mn önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Dördüncü Bölüm 
Siyasi haklar ve ödevler 

I - Vatandaşlık 
MADDE 54. — Türk Devletine vatandaşlık 

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

tür. Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocu
ğun vatandaşlık durumu kanunla düzenlenir. 

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla ka
zanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kay
bedilir. 

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmıyan 
bir eylemde bulunmadıkça, vatandaşlıktan çıka
rılamaz. 

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

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, j 

II - Seçme ve seçilme hakkı 
MADDE 55. — Vatandaşlar, kanunda göste

rilen şartlara uygun olarak, seçme ve seçilme 
hakkına sahiptir. 

Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, ge
nel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre ya
pılır. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
55 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «tek de

receli» ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rini. 

Perrııh Güven 

Yüksek Başkanlığa 
Oy vermenin medenî bir borç olduğunun 

Anayasamızda yer alması, siyasi hayatımızın bu
günün ve yarını için çok yerinde olacaktır. Bu 
itibarla 55 nci maddeye 2 nci fıkra olarak, aşağı
daki hükmün ilâvesini arz ve teklif ederim." 

Hıfzı Oğuz Bekata 

«Oy verme hakkını kullanmak medenî bir 
borçtur.» 
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BAŞKAN — Komisyon. | 
KOMİSYON iSÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Muhterem arkadaşlar, birinci nokta, se
çimlerin tek dereceli olması meselesi. Bu kaydın 
kaldırılması bizim için, büyük bir ilerlemeden 
sonra üzücü bir gerilemeyi ifade eder. Demok
ratik gelişmemize ve tarihin akışına zıt bir tek
liftir. Bunu kabul ederek 'geri gitmek için hiçbir 
sebep yok. 

İkincisi, oy verme hakkı veya mükellefiyeti 
meselesidir. Bugün, bir iki Anayasa hariç tutu
lursa, genel olarak kabul edilen prensip, «Oy 
verme hakkıdır.» Oy verip vermemeyi vatanda
şın takdirine bırakmak lâzımdır. Onun için Ana
yasamıza «oy verme mükellefiyeti» nin ıgirmesi-
ne taraftar değiliz. Tekliflere bu sebeplerle ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA — Arkadaşlarım, 
biz siyasi hayatta başka bir istikamete doğru gi
diyoruz. Bu ibenim rica ettiğim önerge oy verme 
mecburidir kaydını ihtiva etmemektedir. Mükel
lefiyette tamhil etmiyor. Ya ne diyor?. Oy verme 
hakkını kullanma medenî bir,borçtur. İtalyan 
Anayasası dâhil, bir kısım anayasalarda bu hü
küm mevcuttur. Bir mükellefiyet ve mecburiyet 
değildir. Medenî borcun oy vermek suretiyle 
memlekette, Anayasada yer alması, vatandaşın 
Devlet idaresine katılmasının bir yolu olması 
itibariyle son derece güzel bir anane. Anayasaya 
»girmiş olacaktır. Bu bakımdan teklif ettiğim bir 
mecburiyet ve mükellefiyet değildir. 

BAŞKAN 
cesi var mı? 

Komisyon un başka bir düşün-

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Noktai nazarımızda ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — önce Sayın Güvcn'in «Tek de
recenin»' çıkarılması hakkındaki önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Oy hakkını kullanma medenî bir borçtur, fık
rasının ilâvesine dair olan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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III . Siyasi partilerle ilgili hükümler. 

a) Parti kurma hakkı ve partilerin siyasi 
hayattaki yeri. 

MADDE 56. — Vatandaşlar, siyasi parti 
kurma ve usulüne göre partilere girme ve çıkma 
hakkına sahiptir. 

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur 
ve serbestçe faaliyette bulunurlar. 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muhale
fette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Madeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

b) Partilerin uyacakları esaslar 
v MADDE 57. — Siyasi partilerin tüzükleri, 

programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürri
yetlerine dayalanan demokratik ve lâik Cumhu
riyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve -milletiyle 
bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zo
rundadır. Bunlara uymıyaıı partiler temelli ka
patılır. 

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

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

Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki dâ
valara Anayasa Mahkemesinde bakılır ve kapat
ma kararı ancak bu Mahkemece verilir. 

BAŞKAN — Önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
57 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
«Siyasi partilerin programlarına aykırı ola

rak çıkaracakları kanunlar ve alacakları karar
lar, Anayasa Mahkemesince iptal edilir.» 

Alp Kuran 

' BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim;, yüksek malûmu

nuz olduğu veçhile, siyasi temsilde başlıca iki na
zariye vardır. Bir tanesi ferdî emredici vekâlet 
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nazariyesi, diğeri de umumi ve siyayı vekâlet na
zariyesi. 

Bugün hali hazırda bilhassa Fransız İhtilâ
linden sonra kabul edilen umumi ve siyasi vekâ
let nazariyesi tatbik edilmektedir. Buna göre, 
mebuslar Mecliste konuşurlarken, reylerini kulla
nırlarken, hiçbir tesir altında kalmıyarak, tama
men vicdani kanaatleriyle hareket ederler. Mebus
lar kendilerini seçenlerden ve bunların direktifle
rinden tamamen bağımsızdırlar. Fakat yüz yılların 
tecrübesi göstermiştir ki, bu nazariye fiiliyata 
uymamaktadır. Mebuslar her konuda, tam mâna
sı ile viedaui kanaatlerine göre hareket etmek du
rumunda değillerdir. Bir kere mebuslar, parti 
disiplini ile bağlı bulunmakta ve çoğu kere vic
dani kanaatleri aksi istikamette de tecelli etse, 
parti disiplinine göre hareket etmekte, parti grup 
kararlarına uygun oy kullanmak durumunda bu
lunmaktadırlar. Bundan başka, secim bölgelerin
de tekrar seçilebilmek için, seçmenlerinin tesiri 
altında kalmakta, onlara karşı birtakım taah
hütler altına girmektedirler. Böylece, bütün mil
leti temsil edecek yerde, seçim bölgelerinin işle
rini takibedebilınektedirler. ' Bütün bunlar umu
mi ve siyasi vekâlet nazariyesinin gerçeklere uy
madı ğmı göstermektedir. 

Öte yandan, bugün artık seçimler .siyasi parti
ler arasında yapılmaktadır. Siyasi partiler bütün 
yurtta, seçmenin karşısına gerçekleştirmeyi vait 
ve taahhüdettikleri bir programla çıkmaktadır. 
Seçmen bir partiye oy verirken, aslında, o parti
nin programına oy vermektedir. İşte' fiiliyatta
ki bu durum, İngiltere'de günümüz siyasi ger
çeklerine daha uygun olan, Mandate System deni
len, emredici umumi vekâlet şeklinde, yeni bir 
nazariyeye vücut vermiştir. Filhakika, İngiltere 
de bir siyasi parti, {H'Ogrammda vadettiği şeyle
rin dışına çıkmak yetkisine sahip değildir. Prog
ramını gerçekleştirmek zorundadır. Eğer iktidar 
partisi parti programının dışında her hangi bir 
yeni durum ile karşılaşırsa, Meclisi feshetmek su
reliyle seçimlere gitmekte, bu yeni durum hak
kında yapacağı işler için yeniden halkın tasvibini 
almak durumunda kalmaktadır. Yurdumuzdaki 
Demokrat Parti tecrübesi de bunun böyle olması 
gerektiğini, göstermektedir. Değerli Anayasa Ko
misyonu Sözcüsü Turan Güneş'in doçentlik te
zinde de bu görüş benimsenmiş bulunmaktadır. 
Bu tezde partiler programlara aykırı karar alır 
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veya kanun çıkarırlarsa, bunların Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmesi gerektiği hu
susu derpiş edilmiş bulunmaktadır. Zannediyo
rum ki, doçentlik tezini hazırlarken enine boyu
na bu mevzuu tetkik eden Sayın Turan Güneş 
daha esaslı ve aydınlatıcı malûmat vererek, Yük
sek Ileyetnizi tenvir edecektir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde oy birliğiyle kabul edil
miştir. 

Şimdi bir önerge daha geldi, 57 nci maddeye 
ek ol inak üzere bir fıkranın ilâvesi hakkında. Fa* 
kat oylanmış ve madde kabul edilmiş olduğuna 
göre oyunuza sunmaya imkân yoktur. 

IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı 
a) Hizmete girme 

MADDE 58. — iler Türk, kamu hizmetlerine 
girme hakkına sahiptir. 

Hizmete alınmada, ödevin gerektirdiği nitelik
lerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. 

BAŞKAN — Önerge yoktur. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
lın! edilmiştir. 

b) Mal bildirimi 
MADDJ 59. — Kamu hizmetine girenlerin 

mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzenlenir. 
BAŞKAN — önerge yok, maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

V. Millî Savunma hak ve ödevi 
MADDE 60. — Yurt savunmasına katı im;: 

her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu ödev kanunla 
düzenlenir. 

BAŞKAN — önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
GO ncı maddeye aşağıdaki fıkranın ikinci .Çık

ra olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Ferda Güley 

Madde GO fıkra 2 — 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her ?r-

kek askerlik hizmeti yapmakla yükümlüdür. Bu 
hizmet kanunla düzenlenir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Eski 58 yeni 60 ııcı maddenin tedvininden 
maksadın, «askerlik yükümü» nü belirtmek ol
duğu ifade edilmektedir. Madde metninde ise 
«askerlik yükümü» ne ait sarih bir hüküm bu
lunmamaktadır. 

Yurt savunması ile ilgili hizmetlerin en mü
himi olan askerlik hizmetinin (İtalyan Anaya
sasında da olduğu gibi) açıkça belirtilmesinin 
lüzumuna inanmaktayız. Bu itibarla 60 ncı mad
deye aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Etem Boransü 

Madde 2. — Fıkra : 60 
Askerlik hizmeti kanunun tesbit ettiği şekil 

ve hudutlar dâhilinde mecburidir. 
Yusuf Adil Egeli Hüseyin Ataman 

Halim Ön&lp Cemal Yıldırım 
Âdil Vardarlı Necip San , 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Efendim, önergeleri komisyon, fikir 
olarak kabul ediyor. Önergelerle birlikte mad
denin komisyona verilmesini rica ediyoruz. For-î 
mül bakımından aramızda konuşmamız lâzım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeleri istiyor. 
Madde ile birlikte önergelerin komisyona veril
mesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. Vergi ödevi I 
MADDE 61. — Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür. 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî yü
kümler ancak kanunla konulur. 

BAŞKAN — Önergeler var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Vergi ödevi ile ilgili 61 nci maddenin aşa-

ğıdalfr şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Madde 61. —«Herkes, kamu giderlerini kar
şılamak üzere, ödeme gücüne göre vergilendiri
lir.» «Vergi, resim ve harçlar ile benzeri malî 
yükümler ancak kaunla konulur.» 

Bedî Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
61 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederiz, 
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I Madde 61. — Ek fıkra : «Kimse, vergi bor-
| cunu doğuran olayın vukuundan önce yürür-
; lükte bulunmıyan kanunlara göre vergilendiri-

lemez.» 
Dündar Soyer Feyyaz Koksal 

Bedî Feyzioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

j —> Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergesini açıklamak üzere 

Bedî Feyzioğlu, buyurun. 
BEDÎ FEYZİOĞLU — Efendim, 1 nci öner

gede sadece konulmuş olan tâbirlerin değiştiril
mesi teklif edilmekledir. Maddede malî güç tâ
biri mevcuttur. Maddenin 1 nci müzakeresinde 

t de arz etmiştim, ödeme gücü tâbiri bugünkü 
vergi adaletine daha uygun ve daha şümullü bir 
ibaredir. Önerge malî gücü yerine ödeme gücü 
ibaresinin konmasına matuftur. 

ikincisi de, «Vergi ödemekle yükümlüdür» 
gibi üç kelimelik bir ibare mevcuttur. Bunun 
«vergilendirilir» şeklinde tadil edilmesini istih
daf etmektedir. Vergilendirme maliye ilmine ve 
maliye tekniğine girmiş, yerleşmiş bir tâbirdir. 

Vergi ödemekle yükümlü, demek yerine ver
gilendirmek tâbiri maksadı kısaca ifade edebile
cektir. . , 

İkinci önergeye gelince; ikinci önerge İstan
bul tasarısında müspet bir ifade ile belirtilmiş
ti. Burada menfi bir ifade ile belirtilmektedir. 
istanbul tasarısına göre, herkes vergi gücünü 
doğuran olayın vukuu sırasında yürürlükte olan 
bir kanuna göre vergilendirilebilir, denilmekte-

* dir. Eğer Sayın Komisyon iştirak ederse, bu şe
kilde bir değişikliğe şahsan bendeniz razı ola
cağım gibi, takriri veren diğer arkadaşlarımın 
da iltihak edeceklerini tahmin ederim. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
• KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Muhterem arkadaşlar, malî güç tâbiri bizce 
konuyu daha iyi ifade etmektedir. Bâzan öde
me gücü bitebilir, fakat bu vergi ödememek için 
kâfi sebep değildir. Zira malî güç devam edebi
lir. Bu sebeple tâbirin değiştirilmesi hakkında
ki teklife iştirak etmiyoruz. 

Makable şümul meselesine gelince; arkadaş
lar, bir Anayasa maddesine fevkalâde çetrefil, 
fevkalâde karışık olan ve namütenahi ihtilâfla-
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ra vesile olabilecek olan bir hükmü koymanın 
yerinde olmıyaeağı kanaatindeyiz. Çünkü gerek 
içtihatlarda gerekse doktrinde bu mevzu uzun 
ve geniş bir münakaşa mevzuudur. Vergi olayı
nı dahi bizatihi kanun, kendisi ihdas etmekte
dir. 

Bu bakımdan tatbikatta namütenahi güç
lük doğurabilecek bir hükmün konulmasını doğ
ru görmemekteyiz. Bundan evvelki müzakere
lerde de Yüksek Heyetinizin görüşü bu yolda 
idi. Bu görüşe de uyarak iştirak etmiyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Takrirleri tekrar okutuyorum. 
(Bedî Feyzioğlu ve arkadaşlarının önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Bedî Feyzi oğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 60 neı madde verilmiş olan önerge
lerle birlikte komisyona verilmişti Komisyon bu 
maddeyi yeniden yazarak teklif etmektedir. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
60 ncı maddenin şu şekilde değiştirilmesi arz 

ve teklif olunur. 
«Yurt savunmasına katılma, her Türkün 

hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik yükü
mü kanunla düzenlenil'.» 

Anayasa Komisyonu adına 
Başkan 

Enver Ziya Karaî 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri yeni 
şekliyle hemfikir midir? 

FERDA GÜLEY — Tatmin edici oluyor, 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Diğer önerge sahipleri? 
ETEM BORANSÜ — Geri alıyorum., 
HÜSEYİN ATAMAN — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — 60 neı maddeyi yeni şekliyle 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
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VII. Dilekçe hakkı 

MADDE 62. — Vatandaşlar, kendileriyle 
veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkın
da, tek başlarına veya topluca, yetkili makam
lara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 
başvurma hakkına sahiptir. 

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

BAŞKAN — önerge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 62 nci maddesinin yazı

lış tarzı, adlî ve idari kazanın halletmesi lâzım-
gelen işleri de Türkiye Büyük Millet Meclisine 
intikal ettirebilecek bir şümul ve vüsattedir. Bu, 
erklerin ayrılığı ilkesine aykırı düşeceği gibi 
Meclisi de altından kalkılamıyaeak lüzumsuz bir 
meşgaleye sevk edecek ve iş hücumuna mâruz 
bırakacaktır. Bu itibarla sözü edilen maddenin 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini saygıy
la arz ve teklif ederim. 

Vecihi Tönük 

Madde 62. — Bütün vatandaşlar, müşterek 
ihtiyaç ve zaruretleri belirtmek ve teşriî tedbir
ler alınmasını ve hükümler vaz'olunmasmı taleb-
etmek için Meclislere arzuhaller sunabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Efendim, birinci müzakerede aynen bu 
yolda bir teklif yapılmıştı. O zaman gereken 
cevap verildi. İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım 
Cumhuriyetin temel kuruluşu 

Birinci Bölüm 
Yasama 

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

MADDE 63. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan 
kuruludur. 

Meclisler, Anayasada gösterilen hallerde bir
likte toplanır. 

BAŞKAN — Önergeler var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda Cumhuriyet Senatosuna müessir 
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lıiybir yetki tanınmamış olmasına nazaran, Dev
lete lüzumsuz külfetler tahmil edecek olan bu 
müessesenin kaldırılmasını temin etmek üzere, 
63 ııcü maddenin tasandan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 63 neü maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Vecihi Töııük 

Madde 63. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Temsilciler Meclisi ile Cumhuriyet Senato
sundan kurulur. 

Meclisler ayrı ayrı çalışırlar ve ancak Ana
yasada gösterilen hallerde bir arada müşterek 
t oplantılar yaparlar. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Takrirlerin hiçbirisine iltihak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon takrirlere iştirak et- j 
iniyor, önce Alp Kuran'ın takririni oyunuza su- | 
iniyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Vecihi Tönük'ün takririni oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

"Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İT. T. B. M . S M . niıı görev ve yetkileri 
a) Genel olarak 

MADDE 64. — Kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap 
kanım tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, 
para basılmasına karar vermek, genel ve özel 
af ilân etmek, mahkemelerce verilip kesinleşen 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar ver
mek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkile-
rindendir. 

BAŞKAN — Efenlddim, maddenin yazılması 
'bakımından komisyon yeni bir teklifte bulunu
yor. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
64 ııcü maddenin üslûp balkımından şu şe

kilde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 
«Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, 

Devletin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını 
görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, ge
nel ve özel af ilânına, mahkemelerce verilip ke
sinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine ka-
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rar vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
yetkilerindendii'i» 

Anayasa Komisyonu adına 
Sözcü ' 

Turan Güneş 

BAŞKAN — Söz komisyonun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Efendim, özür dilerim. Bu hususta bir defa 
daha Yüksek Heyetinize bir durumu arz etmeyi 
ilerde tatbikattaki anlaşmazlıkları bertaraf etmek 
için zaruri telâkki ediyoruz. 

Dikkat buyurulursa, «Kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin 
hesap kanun tasarılarını» dendikten sonra «ka
rar vermek, genel ve özel af ilân etmek» deniyor. 

Burada karar vermek tâbirinin kullanılma
sından maksat 54 neü maddenin başında kanun 
'koyma halinde olduğu gibi maddi mânası bir ka
nun olmaması sebebiyledir. Aslında genel ve özel 
af ilânı, kesinleşen ölüm cezalarının infazına bir 
kanun voliyle karar verilecektir. 

Bugün, hukukumuzda şu değişiklik olmakta
dır. Bundan evvel idamların infazı bir kararla 
oluyordu. Şimdi iki Meclis olduğuna, göre, bu 
idam infazı bir kanun şeklinde Meclislerde mü
zakere edilip çıkacaktır. Yine ayniyle bu gibi 
özel af ilânı da böyle olacaktır. Yani 64 neü mad
dede bahsedilen yetkiler ve faaliyetlerin hepsi 
şeklî mânada her iki Mecliste de burada bahsi 
gecen kanunların müzakeresi usulüne göre yapı
lacaktır. İlerde yanlış anlamaları önlemek için 
huzurunuzda bir defa arz etmeyi faydalı bulduk. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddeye göre, mahkemeler bağımsızdır 

ve Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanır
lar. Bu duruma göre, 64 neü maddedeki (mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının 
yerine getirilmeşine' karar vermek) ibaresi yargı 
uzvuna bir karışma vasfını taşımaktadır. Bu 
ibarenin çıkarılmasını arz ederim. 

Necip Bilge 

Yüksek Başka nl ığa 
T. B. M. M. niıı görev ve yetkilerini göste

ren 64 neü maddedeki görev ve yetkiler arasına 
kanunları yorumlamanın da konulmasını arz ve 
teklif. ederim. 

Kâmil Başaran 
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Yüksek Başkanlığa 

Kanun koyucunun maksadını kendisinden 
başkası bilmiyeceğine göre; kanunun bir hükmü
nün ne maksatla konduğunu yorumlamak da 
ancak ona, yani yasama organına ait bulunma
sından tabiî bir şey olamaz. Malûm olduğu üzere 
kaza merciinin kanunun yorumlanması ise önü
ne gelen olaya münhasır,, olan bir yorumdur. 

Yasama organının yorumu da yaptığı kanun 
gibi Anayasa Mahkemesinin denetimine tâfoi ola
cağına göre büyük halk kütlelerini bu kolaylık
tan mahrum bırakmamak, onları teker teker ka
za mercilerine müracaata mecbur kılmamak için 
T. B. M; Meclisi görev ve yetkilerini gösteren 
64: neü maddeye, «yorumlamak» kaydının da 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Hazer 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— İltihak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önce Necip Bilge'nin önerge
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kahul edilmemiştir. 

Yorumlama hakkında ve aynı mahiyette olan 
diğer iki takriri oylarınıza sunuyorum.'Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi, okunan yeni şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'])) Milletlerarası and I aşmaları uygun bulma 
MADDE 65. — Türkiye Cum'huriyeti adma 

yabancı Devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
yapılacak andlaşmaları onaylama veya bunlara 
katılma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onay
lama veya katılmayı bir kanunla uygun bulma
sına bağlıdır. 

Milletlerarası bir andlaşmanın Anayasaya 
aykırı olduğu Meclislerden birinin üye tam sayı
sının başte biri tarafından ileri sürütürse, bu 
iddia Anayasa Mahkemesi tarafından reddedil-
medikçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu and
laşmanın onaylanmasını veya buna katılmayı 
uygun 'bulamaz. 

İktisadi, ticari ve teknik münasebetleri dü-
zenliyen ve süresi bir yılı aşmıyaıı andlaşmalar, 
Devlet maliyesine yüküm yüklememek, kişi hal
lerine ve Türklerin yalbancı memleketlerdeki 
mülkiyet haklarına dokunmamak şartiyle, yayın
lanma ile yürürlüğe konaibilir. Bunlar, yayınla-
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rıııdan başlıyarak iki ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak 
yapılan uygulama andlaşmaları ile kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak, yapılan idari ve teknik 
andlaşmalann Türkiye Büyük Millet Meclisince 
uygun bulunması zorunluğu yoktur. Ancak, bun
lardan özel kişilerin haklarını ilgilendirenler, ya
yınlanmadan yürürlüğe konamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her tür
lü andlaşmalann yapılmasında 1 nei fıkra hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Önerge var, okuyoruz : 

Sayın Başkanlığa 
65 nei maddenin aşağıda gösterildiği şekilde 

değiştirilmesini teknik ve pratik zaruret olarak 
gördüğümden arz ve teklif ederim. 

Madde 65. — Türkiye Cumhuriyeti adına 
yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
yapılan andlaşmaları onaylama yetkisi Büyük 
Millet Meclisine aittir. 

Meclislerden birinin tam üye sayısının beşte 
'biri tarafından Anayasayı değiştireceği ileri sü
rülen bir andlaşma hu bakımdan incelenmek 
üzere Anayasa Mahkemesine gönderilir. Bu mah
kemece Anayasayı değiştireceğine karar verilen 
andlaşmanın onanması M. 155 in hükümlerine 
göre yapılır. İktisadi, ticari ve teknik münase-
hetleri düzenliyen andlaşmalar, kişi hallerine ve 
Türklerin yalbancı memleketlerdeki mülkiyet hak
larına dokunmamak şartiyle-imza edildiği andan 
itibaren yürürlüğe konaibilir. Bunlar yayınların
dan başlıyarak üç ay içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onaylamasına sunulur. Bir kanu
nun veya bir andlaşmanın açıkça verdiği yetkiye 
dayanarak, imzalanan milletlerarası andlaşmalar 
onaylamaya tâbi değildir. Ancak, bunlar, yayın
lanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Onaylanmış milletlerarası andlaşmalar, ka
nunlara üstündür. 

Hanıza Eroğiu 

HAM25A EROÖLU — Çok muhterem arka
daşlarım, milletlerarası andlaşmalann tatbi'ka-
tiyle alâkalı eski metin (hakkında huzurunuzda 
tenkidlerimizi arz etmiştik. Ancak madde görü
şüldüğünden bu ana kadar gerek yapmış oldu
ğumuz tetkikler ve gerekse alâkalı müesseseler
den edindiğimiz bilgiler bu hükmün, yani buzu-
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runuzda bulunan ve 1 nei görüşmede kabul edi
len 65 nci maddenin ihtiyaca cevap vermediğini, 
bunun teknik ve pratik bir zaruretin icabı olarak 
değiştirilmesinin ieabedeceğini göstermektedir. 

Müsaade buyurursanız, fıkra fıkra görüşle
rimi huzurunuzda açıklıyayım. 

1 nci fıkra, Türkiye Cumhuriyeti adına ya
bancı devletlerle milletlerarası andlaşma yapma 
salâhiyetinden bahsetmektedir. Elimizdeki tasa
rıya ıgöre andlaşmalar iki grupa ayrılmaktadır. 
Birinci grup (onaylamaya tâbi tutuluyor, diğeri 
ise katılmaya 'onaylamanın eski tâbiri «tasdik» 
tir. Şümullü bir tâbirdir. İçerisine katılma, iş
tirak ve kabulü de (alır. Eğer onaylama ve ka
tılma diye bir teklif yapacak olursak, katılma
nın karşılığı kısaca sadece «adlhesion» u ifade 
eder. Bunun dışında iştirak karşılığı «öncesion» 
ve kabul karşılığı «-acceptatiıon» tâbirleri ifade 
edilmemiş olur. italyan Anayasası geniş, şü
mullü bir tâbir kullanarak, andlaşmaları onay-
kırnak, yani tasdik tâbirini kullanmıştır. Bu 
şekilde çok taraflı andlaşmalarda iltühak, ka
bul, iştirak gibi bir farklılık gözetmemiştir. 
Bizde, de tatbikat -şimdiye kadar bu farklılığı 
gözetmiyerek andlaşmalarm Meclis tarafından 
bir kânunla tasdiki işlemi cereyan eylemiş ve 
eski sistem böylece devam etmiştir. İkinci fık
rada ele almak istediğimiz (husus; şayet bir and
laşma" Anayasaya aykırı olursa, bu Anayasa 
Mahkemesinde tetkik edilecektir. Şimdi eli
me bir arkadaş tarafından verilen bir makale 
geçti. Profesör Mahmut Belik tarafından ya
zılmış * Anayasa ve milletlerarası teminatlar
dan bahsediyor. Burada deniyor ki, «şayet biz, 
Müşterek Pazara girecek olursak bu yeni Ana
yasa ile bizim Müşterek Pazara girmemize im
kân yoktur.»1 bendeniz de geçen günkü konuş
mamda bu (hususa temas etmiştim. İkinci fıkra 
bizim Müşterek Pazara girmemizi önlemekte
dir. Bu bakımdan günün ihtiyaçlarına cevap 
Vermemektedir. Üçüncü fıkra ticaret andlaş
maları ile ilgilidir. Bu 'hususta Ticaret Vekâ
letinde çalışan bâzı arkadaşlarla temasa geç
tim. ^ 

Süre bakımından bir tahdidin; bir de Dev
lete inalî külfet yüklememesi, bu thususduki 
'hükmün üzerinde durdular ve bu iki (hükmün 
çıkarılmasını arzu buyurduklarını belirttiler. 
Huzurunuzda bunların tercümanı sıfatiyle, 
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pratik 'hayattan gelen arkadaşların arzularını 
belirtiyorum. 

4 ııcü fıkra aşağı - yukarı (aynıdır. Komis
yonun teklifinde bâzı tahdidi hükümler var
dır. idari ve teknik terimlerini kaldırdık. Bu
nun kaldırılıp kaldırılmaması büyük bir ehem
miyet arz etmiyor. Ancak tatbikatta icra or
ganına kolaylık sağlamak için tehdidi hüküm
lerin kaldırılmasını uygun bulduk. 

Benim takririmin son fıkrası, onaylanmış 
i olan milletlerarası andlaşmalarm kanunlardan 

üstünlüğünü ifade etmektedir. 
1924 Anayasasında andlaşmalarm, kanun

lardan üstün olup olmadığına dair bir hüküm 
mevcut değildir. Halbuki burada, «Türk ka
nunlarına değişiklik getiren her türlü andlaş
malarm yapılmasına, 1 nci fıkra hükümleri uy
gulanır, denmekle andlaşmalara üstünlük tanı
yan bir imkân ve fırsatın yolunu kapamış olu
yoruz. Bugün milletlerarası hayatta, milletler
arası hukuka ve bunun icaplarına göre and
laşmalar kanunlardan üstündür. Biz bunu Ana
yasamızda kabul etsek de etmesek de tatbikat 

i bu merkezde cereyan edecektir. Yarın Devlet 
| mesuliyetini icabettiren bir hal ortaya çıka-
1 cak ve bu şartlar altında biz ademimükellofi-

yet karşısında andlaşmaları kanunlardan üs-
i tün tutmak mecburiyetinde kalacağız. 
ı • 

; BAŞKAN — Komisyon? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN &ÜNEŞ — • 

I İltihak etmiyoruz. 
| BAŞKAN — Komisyon iltihak etmiyor. 

Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Efen-
I dim, müsaade buyurusanız gayet az işaret ve

riliyor, evvelâ önergeyi kabul edenler, lütfen 
i işaret buyursunlar... Etmiyenler... önerge ka-
j bul edilmemiştir, efendim. 
ı Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
| ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I e} Silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme 
MADDE G6. — Milletlerarası hukuk kural-

j lan uyarınca savaş hali ilânına, Türkiye'nin 
] taraf olduğu milletlerarası andlaşmalarm veya 
• milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği 
i haller d[ı§mda, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ya-
| bancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı si-
I lâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin 
i verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi-
î nindir. 
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Bu izin için, Meclisler, birlikte toplanarak ka

rar verirler. 
BAŞKAN — önçrge var okuyoruz : 

Sayın Başkanlığa 
66 ncı maddenin, mer'i devletler umumi 'hu

kuku kaidelerine aykırı bir mahiyet ve hüvi
yet tanmamaması için aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Hamza Eroğlu 

Madde 66. — Milletlerarası ttıukuk kuralla
rı uyarınca silâhlı 'kuvvet kullanılmasını gerek
tiren Iher türlü zJorlama tedbirleri alınmasına, 
harb ilânına, Türkiye'nin taraf olduğu millet
lerarası andlaşmaların veya milletlerarası ne
zaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere 
gönderilmesine veya yabancı silâöılı kuvvetlerin 
Türkiye 'de bulunmasına izin verme yetkisi Tür
kiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu izin için, Meclisler birlikte toplanarak 
karar verirler. 

HAMZA EROĞLU — Takririmi izah edece
ğim. 
' BAŞKAN — Buyurun. 

HAMZA EROĞLU — Çok muhterem arka
daşlar, şimdi huzurunuza gelen madde, geçen 
1 nci müzakerede kabul edilen madde hukuki 
bakımdan hatalıdır. Beni dikkatle dinlemenizi 
çok rica edeceğim. Yanlış ve hatalı bir hükmün 
maddede yer almaması için rica ediyortım. 

«Milletlerarası hukuk kuralları uyarınca sa
vaş hali ilânı» Pozitif Devletler Hukukunda 
yoktur. Bu Anayasa yarın tercüme edilecektir. 
Yabancı memleketlere gidecek, yabancı müellif
ler, hukukçular ve politikacılar tarafından oku
nacaktır. Ve .onlar, «Türkiye yeni Anayasaya 
göre harb ilânını meşrulaştırmış.» diyecekler
dir. 

Ayrıca arkadaşlar dış politikamız bakımın
dan büyük bir güçlük içerisinde kalacağız. 

1928 Birand - Kellog misaki ve Birleşmiş 
Milletler Andlaşması ile de ortadan kaldırılan, 
hattâ Birleşmiş Milletlerin silâh kullanmayı da
hi meneden ahdî mükellefiyeti altında imzası bu
lunan bizlerin durumunu göz örtünde bulundur
maya mecburuz. İcra organı Anayasaya konacak 
bu fıkra karşısında müşkül bir durumda kala
caktır. Tekrar rica ediyorum. Bu hükmü kal
dıralım arkadaşlar. Bunun yerine teklifimizde, 
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«Milletlerarası hukuk kuralları uyarınca silâh
lı zorlama tedbirleri alınmasına» tâbirini tekli
fimizde kullandık. Milletlerarası münasebetlerin 
ihtiyaçlarına ve zaruretlerine daha doğru- şekil
de cevap verecek bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Ayrıca, «Milletlerarası hukuk kuralları uya
rınca savaş hali ilânına» tâbiri karşılıklı şüphe
leri davet eder bir tâbirdir. Terim tamamen harb 
halini içine almaktadır. Komisyondaki Anaya-
sacı arkadaşımızı da tatmin etmek için ilk iba
redeki teklifimizin yanı başında «savaş ilânı» 
dedim,' «savaş hali rlânı» demedim. Çünkü bâzı 
hallerde savaş ilân edilir ama savaş yapılmaz. 
Türkiye İkinci Cihan Harbinde harb içinde Al
manya'ya ve Japonya'ya, savaş ilân etti ama» ara
larında fiilen savaş olmadı. 

Şimdi eğer, benim ifade etmeye çalıştığım 1 
nci hüküm maddede yer almazsa durum şu ola
caktır. Milletlerarası andlaşmalârla yüklenilen 
sarih bir taahhüdün dışında veya Birleşmiş Mil
letlerin Milletlerarası bir polis tedbiri alınması 
hususunda kollektif güvenlik sisteminin işliye-
memesi halinde ya Güvenlik Konseyi veya Birleş
miş Milletler Genel Kurulu bir tavsiye kararı 
alacaktır. Alman bu tavsiye kararı her hangi bir 
yere silâhlı bir kuvvet gönderilmesini icabetti-
recektir. Eğer bendenizin teklif ettiğim hüküm 
maddede yer almazsa, tasarıya göre Büyük Mil
let Meclisinin bunda salâhiyeti olmıyacaktır. 

Tekrar tekrar rica ediyorum : Teklifim dik
kate alınsın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Çok sayın arkadaşlarım, bundan evvelki, müza
kere sırasında bu mesele uzun uzun münakaşa ^ 
edilmiş ve bir karara varılmıştı. «Savaş Devlet
ler Hukuku dışında kaldığı için bundan bahset
mek lüzumsuzdur.» diye çok Sayın ve Bilgiç ar
kadaşımız Hamza röğlu bunu bahis konusu et
mişti. Yoktur böyle şey, diyorlar. Sadece böyle 
bir şey olduğunu arz edeyim. İtalyan Anayasa
sının 87 nci maddesinin 4 ncü paragrafına dik
katinizi çekerim. Cumhurbaşkanı, Meclislerce 
karar verilecek'olan savaş halini işte görüyor- % 
sunuz buna rağmen Türkiye'nin kıralcıdan fazla 
kıralcı olması için bir sebep mevcut değildir. 
Binaenaleyh hemen hemen her yerde görülen sa
vaş halini herkesten daha ileri giderek bizim 
Anayasamızdan çıkarmaya imkân yoktur. Ama 
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eski Anayasamızda savaş ilân eder denmiş. Şim-
çli bunu değiştiriyor modern hukukta olduğu gi
bi, savaş haline karar, verir diyoruz; Devletler 
Hıfkuku 35 nci maddesinde harb haline meclis
lerce izin verilir deniyor. Binaenaleyh muhterem 
arkadaşım endişe buyurmasmlar savaş halinde 
savaş ilânı gibi sözler yasak olmuş olsa dahi 

anayasalarda yer alırlar. Ancak Türkiye kim
seye savaş açacak bir Devlet olmadığı için as
lında savaş kaidelerinin Devletler Hukukunda 
mevcut kalmakta ve uygulanmaktadır. Bu kai
delerin tatbikini gerektiren bir hal olursa savaş 
haline Türkiye'de Büyük ÜVTillet Meclisleri yet
kili olacaklardır. Türkiye'nin kimseye saldırma
ya niyeti olmadığı için kurallarına göre savaş ha
li mevzuubahsolacaktır. Kimseye saldırma
ya niyetimiz yoktur. Demek istediğim Türkiye'
nin meclislerince savaş hali karara bağlanaca
ğından bu hususta yapılacak bir şey yoktur. 
Binaenaleyh maddenin olduğu gibi kabulünü 
istirham ediyorum. 

, BAŞKAN — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Tekrar söz alıp huzu

runuzu işgal ettiğim için. özür dilerim, Çok 
kıymetli arkadaşınım anlayışına ve ilmine hür
met ederim. Kıymetli arkadaşım beni anlama
makta ısrar ediyor. Arkadaşlar, mühim olan 
husus milletlerarası hukuk kuralları uyarınca,, 
yani devletler hukukuna uygun olarak savaş ha-

fc linin ilânıdır. Ben buna itiraz ediyorum arka
daşlar. Böyle şey olmaz. Anayasalarda savaş 
halinin ilânı yer alabilir, kıymetli arkadaşım 
Turan Güneş, benim teklifimde de var. «sa
vaş ilânı diye.» Fakat benim istirhamım, Yük
sek Heyetinizden ve muhterem komisyondan 
şudur ki ; «Milletlerarası hukuk kuralları 

v uyarınca savaş halinin- ilânı» tâbirini koymı-
yalım. Böyle bir.hüküm Anayasada yer alır
sa milletlerarası hukuk kuralları uyarınca har
bi meşrulaştırmış oluruz. Günün ihtiyaçlarına 
uygun olarak daha başka bir şey koyalım. 
Meselâ silâhlı zorlama tedbirleri alınması der
sek, ihtiyaçlara cevap verecektir. Ayrıca bu
raya savaş ilânı tâbirim de yazalım. 

• ' BAŞKAN — Komisyon. * t 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 
Muhterem arkadaşlar, savaş ilânı devletler 
hukukunda yasak edilmişse bizim maddemize 
savaş ilânını koymak istiyen arkadaşımızın te-
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zada düştüğünü kabul etmek lâzımdır. Biz 
diyoruz ki ; devletler hukukuna göre savaş 
halini uygulıyan devletler arasında bu hukuk 
kaidesi halen mevcuttur. Binaenaleyh bu ka
bil kaidelere göre ve millet adına meclislerce 
verilecek karar savaş hali karan olduğuna gö
re savaş halinin ilânına Büyük Millet Meclisi 
yetkilidir. Bu da Devletler Hukukuna uygun
dur. Devletler Hukuku hangi hali savaş hali 
sayıyorsa bunun haricinde yapılacak bir şey 
yoktur. Aynen kabulünü istirham, ediyorum. 
Çünkü* Devletler Hukukuna aykırı değildir. 

BAŞKAN — Önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
Dündar Soy er 

Madde 66. — Savaş hali ilânına, Türkiye'
nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmaların 
veya milletlerarası nezaket kurallarının gerek
tirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya ya
bancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması
na izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir. 

Bu izin için, meclisler, birlikte toplanarak 
karar verirler. ' 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor mu? 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

İltihak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Dündar Soyer. 
DÜNDAR SOYER — Efendim, takririmde 

şu noktayı belirtmek istiyorum. Milletlerarası 
hukuk kuralları uyarınca kelimesini maddenin 
aslından çıkarıp gerisini devam \ ettiriyoruz. 
Savaş hali kanun dışı ilân edildiğine göre savaş 
halinin ilânının da aleyhinde olmadığımıza gö
re maddeyi daha ' salim bir hale getirmek için 
milletlerarası hukuk kuralları tâbirinin çıka
rılması ile neticeye vâsıl olunmuş olur. Teklifim 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, ilk önergeyi bir defa 
'daha okutuyorum.' 

(Hamza Eroğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi kabul edenler... Etmiyenler.,. önerge kabul 
edilmemiştir. 
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İkinci Önergeyi tekrar okutuyorum. 
"(Dündar Soyer'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

III. Millet Meclisi 
a) Kuruluş 

MADDE 67. — Millet Meclisi, genel oyla 
seçilen dörtyüzelli milletvekilinden kuruludur. 

BAŞKAN — önergeler var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu kurulduğuna ve dışa

rıdan da bakan alındığına göre 450 milletvekili 
çoktur. 

Milletvekili çokluğunu umumi efkâr da his 
etmiştir. 183 Senato âzası ve 450 milletvekili 
633 kişiye bağlı olur ki, bu miktar eski millet
vekili sayısından da fazladır. 274 kişiden iba
ret olan Yüksek Heyetinizin gösterdiği yetkin
lik de 450 milletvekilinin fazla olduğunu ispat 
etmiştir. 67 nci maddedeki 450 sayısının 400 ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

• Fahri Belen 

Başkanlığa 
67 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
Madde 67. — Millet Meclisi, genel oyla se

çilen üç yüz elli milletvekilinden kuruludur. 
Derviş Sami Taşınan Ömer Sami Coşar 

Yükseik Başkanlığa 
67 ncd maddenin aşağıdaki şekilde düzel

tilmesini arz ve rica ederim. 
Ahmet Bilgin 

Madde 67. — Millet Meclisi, genel oyla seçi
len üç yüz elli milletvekilinden kuruludur. 

Yüksek Başkanlığa 
67 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti-

. itilmesini arz ederim. 
Halil Özmen 

a) Millet Meclisi Kuruluşu: 
Madde 67. — Millet Meclisi, genel oyla se

çilen 350 milletvekilinden kurulur. 
BAŞKAN — Komisyon... 
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SÖZCÜ TURAN GÜNEŞ — İştirak etmiyo

ruz. 
AHMET BİLGİN — Muhterem arkadaşlar 

maddenin 1 nci müzakeresi gayet tartışmalı ol
du ve neticede 450 milletvekili veledi kabul edil
di. O günden bugüne kadar geçen zaman içinde 
temas ettiğim bütün çevrelerden aldığım intiba 
450 milletvekilinin fazla olduğu yolunda bulun
duğu için 350 ye indirilmesini teklif ediyorum. 
Diğer önergeler de 350 teklif ettiğine göre ka
bulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — önergelerden 3 tanesi 350 tek
lif etmektedir. Bu teklifleri yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi 400 olmasını teklif eden önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

b). Milletvekili seçilme yeterliği. 
MADDE 68. — Otuz yaşını dolduran her 

Türk milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlı

lar, yükümlü olmasına ve muaf" bulunmaması
na rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmı-
yanlar veya yapmış sayılmıyanlar, kamu hiz
metlerinden yasaklılar, ağır hapis cezasını ge
rektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm 
giymiş olanlarla, - taksirli suçlar haricolmak üze
re beş yıldan fazla* hapis cezasiyle veya zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı if
lâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin' 
olarak hüküm giymiş olanlar milletvekili seçi
lemezler. , 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına' 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecek
leri kanunla düzenlenir. .̂ , , 

Suibay, askerî memur ve astsubaylar, asker-;' 
tikten çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçile?,; 
mezler. ' ( - .,„..• 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum: "̂  

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasa tasarısının 68 nci maddesinin birin

ci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini. 
[ saygılarımla arz ve teklif ederim. 
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«25 yaşını dolduran her Türk milletvekili 

seçilebiliri 
Bülent Eeevit 

Yüksek Başkanlığa 
68 hei maddenin birinci fıkrasinin aşağıda-

ki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 
C. Sait Barlas 

«25 yaşını dolduran her Türk milletvekili 
seçilebilir.» 

Yüksek Bas/kanlığa 
68 nci maddenin ilk satırının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Selâmi savaş 

25 yaşım dolduran.her Türk milletvekili 
seçilebilir. 

Yüksek Başkanlığa 
72 ncj maddede, Senato üyeliği için yüksek 

öğrenimi şart koymakta olduğuna göre, Millet 
Meclisi için de.bir öğrenim şartı aramak doğru 
olur. Bu itibarla, 68 nci maddenin 2 nci fıkra
sındaki (Türkçe okuyup yazma bilmiyenler) 
İbaresi yerine (Orta veya dengi bir okulu bi
tirmemiş olanlar) ibaresinin konulmasını arz 
ederim. 

Necip Bilge 

Yüksek Başkanlığa 
^8 nci maddenin son fıkrasına aşağıdaki 

ifadenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Abdülkadir Okyay 

Ancak, izinli bulunan subaylar vazifeyle alâ
kalı oldukları bölge dışında adaylıklarım koy
dukları takdirde istifaya zorlanamazlar. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA TURAN GÜNEŞ — 

Takrirlere iltihak etmiyoruz, efendim. 
BAŞKAN — Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAİT BARLAS — Muhterem arka

daşlarım, milletvekili seçme hakkına ait yaşı 
Yüksek Meclisiniz 18 den 21 e çıkardı. Buna mu
kabil'seçilme'ihakkinda yaş 30 da sabit olarak 
kaldı. Arkadaşlar, bu memlekette ömrü tabiî yaş 
halâ ŞO ı bulmuş değildir. (Buldu, buldu ses
leri) Buldu buldu diyen arkadaşlar hangi ista
tistiklere dayanıyorlarsa lütfen söylesinler. Ar
kadaşlar, İstanbul'dan, Ankara'dan dışarı çıkıp 
bir bakın, hakikati o zaman gözlerinizle görecek-
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siniz. Bana söyleyiniz, darılınız fakat <genç. nesli 
kıskanmayınız. Gelecek genç nesillere biraz yer 
açalım arkadaşlar. Büyük hareketler daima genç 
nesillerin cesaretiyle meydana gelmiştir. İnsan
lar yaşlandıkça teennileri artar. İstanbul'u fet
heden 22 yaşında bir insan değil miydi? Meşru
tiyeti yapan insanların yaşları da 28 ilâ 30 ara
sındaydı. Gene Millî Mücadeleyi yapan gene. 
kahramanlarımızı mebus yapmadık mı? Binaen
aleyh arkadaşlarım genç nesle biraz imkân vere
lim; yetişirler ve aynı zamanda icraya da kuvvet 
olurlar. Askerliğini yaptıktan sonra niçin buna 
gitmiyelim. 25 yaşını bitirmiş kendini yeter ki
fayette bulur, siyasete empoze etmiş bir adamı 
milletvekili adayı olarak göstermek için ona bu 
hak verilmelidir, bu, memleket hayrınadır. Genç
lere yol gösterelim. Bu, memleket kalkınmasında 
gençliğe muhtaçtır. Gençliğin enerjisine muhtaç
tır. i • 

BAŞKAN — Bülent Eeevit. 
BÜLENT ECEVİT — Muhterem arkadaşlar 

bu maddenin ilk müzakeresinde belirtmiştik, 
dünyanın pek çok memleketinde seçilme yeterli
ği 25 yaşında başlamaktadır. Bâzı memleketler
de 21 yaşma kadar inilmiştir. Seçilme yeterliğini 
30 yaşında başlatan bizden başka belki bir iki 
memleket ancak vardır. 

Komisyon ıSözcüsü Sayın Turan Güneş, seçil
me yeterliğinin başladığı yaşın 30 da tutulma 
sına alışkanlıktan başka bir sebep gösterilemiye-
ceğini söylemişti. Oysa biz, birtakım alışkanlık
lardan kurtulmak ihtiyacında olan bir milletiz; 
Alışkanlıkları bırakmayı kolaylaştırmanın yolla
rından biri de genç insanları politikaya çekebil
mektedir. Komisyon başkanı sayın Prof Enver 
Ziya Karal da birinci müzakere sırasında, bizde 
25 yaşındaki insanların çocuk gözüyle görüldü
ğünü söyledi. Bence bu, 25 yaşı reddetmek için 
değil kabul etmek için bir sebeptir. Biz 25 yaşın
daki insanları çocuk sayıyorsak ve bu bizim için 
bir alışkanlık ise bundan bir an önce kurtulma
mız lâzımdır. 25 yaşındaki insanları çocuk saya
rak yaşadığımız çağa ayak uyduramayız. önemli 
olan, 25 yaşında insanların Meclise girmesi de
ğil, 25 yaşın milletvekili olunabilir bir yaş itiba
rını kazanmasıdır. Bu yaştaki insanların sorum
luluk duygusu gördükleri itibar nisbetinde geli
şecektir. Kaldı ki, Türk gençliği zaten son yıllar
da büyük sorumluluk ıgöstermiştir. Bize bu Ana
yasanın hazırlanması ve Devletin temellerinin 
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yeniden kurulması fırsatını veren hürriyet sa- ı 
vaşımn öncüleri arasında 25 yaşında hattâ çok 
daha küçük yaşlarda gençlerimizin bölündüğü
nü da unutmamak lâzımıdır. 

Mulhteçem arkadaşlar, bizler Devletin temel- | 
lerini yeniden kuran şu Kurucu Mecliste bile 30 
yaşın altındaki insanlara ödev vermiş bulunuyo
ruz. Ve onlar Mecliste, aramızda, bu ödevleri 
şerefle, başarı ile yerine 'getirmektedirler. 25 ,va-

j^uıdaki insanlar Kurucu Mecliste ödev alıp ba
şarı ile yerine getirebildiklerine göre, bundan 
sooar^ki meclislerde ödev alabilmeleri mantığın 

-ge r id i r . Kendi üyeleri arasında 25 yaşında 
üyeler bulunan bir Meclisin seçilme yeterliği için 

' 30 yaşta direnmesi kendi kendiyle gelişme içine 
> düşmesi .demektir. 

Bütün «bu sebeplere dayanarak seçilme yeter
liği bakımımdan dünya ile bir hizaya gelmemizin 

5 lütfen kabul duyurulmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — ^ibdülkadir Okyay. . ı 
ABDÜLİKADÎB, OKYAY — Sayın arkadaş-

' lanm subaylar nerede Çaylıklarını koyarsa koy 
şunlar; istifaya mecbur ^utulmaları diğer m es 
lekten adaylığını koyanlara nazaran bir haksız
lık tevlidetmektedir. Askerî Tıp Akademisinde 
profesör olan bir şahıs, adaylığını koyması ile 

' birlikte vazifesinden istif aya mecbur tutulurken 
1 Tıp Fakültesinde bir profesör istifa etmeden 

adaylığını koyabilmeğidir.-Bir askerî mühendis 
adaylığı ile birlikte ordudan istifaya 'mecbur 
kalmakta, fakat Amerika'da bulunan bir mühen- | 
dis adaylığını koymakla beraber asla vazifesin j 
den istifa etmemektedir. Subayların bulunduğu i 
mahal dışında adaylığını koymaları halinde isti 
faya zorlanmamaları hakkında bir takrir ver
dim. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 
p , _ ~ -'.- I 
i Yüksek Başkanlığa 
' 68 nci maddenin (25 yaşını dolduran her I 

Türk, milletvekili seçilebilir) olarak düzeltilme
sini arz ye teklif ederim. 

' Ahmet Demiray I 
Yüksek Başkanlığa I 

68 nci maddedeki seçilme yeterliğinin 25 yaş I 
olarak tesbitini arz ve teklif ederiz. i 

C. Reşit Byüboğlu » Altan öymen I 

Yüksek Başkanlığa I 
68 nci maddenin 2 nci satırındaki «Türkçe I 
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okuyup yazma bilmiyenler» cümlesi yarine «Jbîu 
az ortaokulu bitirmiyenler» şeklinde tadilini arz, 
ve teklif ederiz. 

Ahmet Şener Abdullah fpşiroğlti 

BAŞKAN — Komisyon.-
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

25 yaşa komisyon katılmıyor. Mesele burada 
uzun boylu münakaşa konusu oldu. Parlâmento 
bir ihtisas müessesesidir. Bunun mektebi yoktur. 
Dünyanın bütün parlâmentolarında kendi yetiş
tirmiş oldukları iinsanlar büyük ölçüde muvaf
fak olmuşlardır. Halen Yassıadada muvaffak i-
yetsizliğinden dolayı cezasını çekenler arasında 
yüksek mektep mezunlarının miktarı da az değil
dir. Orta ve lise mezunu gibi kıstasların Ana
yasaya konması, bütün vatandaşlara Anayasa ile 
açılan kapının kapanması demektir. Bunun için 
bu kaydı buraya koyduk. 

Türk ordu personeline, daima siyaset dışı 
kalması lâzımgeien ve kendi emrü kumandası 
altında bulunan insanların siyasi bir tercihleri 
olmaksızın kendilerini memleket savunmasına 
hasrü tahsis eden insanlar gibi görmekteyiz. Biz
ler temayüllerimize ve inançlarımıza göre asker
lerimizi ve subaylarımızı siyasetin ve partilerin 
ötesinde aday olmuş, seçim kaybetmiş ve her ha
lli kârda şahsı üzerinde münakaşa cereyan etmiş 
olan insanların ordumuzun insicamiyle, irtilba-
tiyle ve disipliniyle bağdaşamıyacağı kanaatin
deyiz. Bu sebeple bu teklife iştirak edemediği 
nıizden dolayı müteessirim. 

- BAŞKAN — Seçilme yaşının 25 olması hak
kındaki önergelerden bir tanesini tekrar okutu
yorum. (Lüzum yok sesleri) 

O halde 25 yaşı ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
68 nci maddedeki 30 yaş şartının 28 olarak 

düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Şinasi Özdenoğlu Aibdurrahman Altuğ 

BAŞKAN — 28 yaşa ait önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İki önerge de tahlil bakımından ortaokul ve 
denginin esas olması şartını ileri sürmektedir. 
Teklifi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Abdülkadir Okyay'm, subaylar hakkındaki 
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önergesini yüksek oyunuza sunuyorum, kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. I 

Maddeyi oyunuza sunuyorum.v Kabul eden- I 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

c) Millet Meclisinin seçim dönemi 
MADDE 69. — Millet Meclisi seçimleri dört 

yılda bir yapılır. 

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenme
sine karar verebilir. Süresi biten milletvekili 
yeniden seçilebilir. 

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetki
leri yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer. 

BAŞKAN — Önerge yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

70 nei maddenin komisyonca değiştirildiğine 
dair Komisyon Başkanlığının yeni madde tekli
fini okutuyorum. 

Komisyonun değiştirici : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının geçici 5 ııci maddesi

nin 70 nei maddeye üçüncü fıkra olarak alın
ması ve geçici maddeler numaralarının buna 
göre değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

70 nei maddenin yeni şekli : 

TV. Cumhuriyet Senatosu 
a) Kuruluş 

MADDE 70. — Cumhuriyet Senatosu, genel , 
oyla seçilen yüz elli üye ile Cumhurbaşkanın
ca seçilen on üyeden kuruludur. 

Eski Cumhurbaşkanları ve Anayasa Mahke
mesine en az yedi yıl başkanlık yapmış olanlar, 
ömürleri boyunca, Cumhuriyet Senatosunun 
tabiî üyesidir]er.' 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanu
nun altında imzaları bulunan Millî Birlik Ko
mitesi Başkanı ve üyeleri, yaş kaydı gözetil
meksizin, Cumhuriyet Senatosunun tabiî üye-
sidirler. Bu tabiî üyeler, Cumhuriyet Senato
sunun diğer üyelerinin tâbi oldukları hüküm
lere tabidirler. Ancak, haklarında, bu Anaya
sanın 73 neti maddesinin 1 nei ve 2 nei fıkra
ları ve 10 ncu geçici maddesinin 1 nei fıkrası 
hükümleri uygulanmaz. Bu tabiî üyelerden bir 
siyasi partiye girenlerin tabiî üyelik sıfatı, 
partiye girişinden sonraki ilk Cumhuriyet Se- I 
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natosu üyeliği seçimi tarihinde sona erer. 

Anayasa Komisyonu adına 
Başkan 

Enver Ziya Karal 

BAŞKAN — Önergeleri (okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
70 nei maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki şe

kilde tadilini arz ve teklif ederiz; 
Madde 70. (İlk fıkra) 
«Cumhuriyet Senatosu, genel oyla seçilen 

yüz üye ile Cumhurbaşkanınca seçilen beş üye
den kuruludur.» 

Derviş Sami Taşman •• Ömer Sami Coşar 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 70 in ilk fıkrasının, «Cumhuriyet 

Senatosu, genel oyla seçilen 150 üyeden kuru
lur.» Şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Hızır Cengiz 

Yüksek Başkanlığa 
70 nei maddedeki 150 adedinin 100 üye ol

masını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Sait Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 
70 nei maddeden (ile Cumhurbaşkanınca se

çilen on üyeden) kaydının çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Alp Kuran 

BAŞKAN — Takrirleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Derviş Sami Taşman, Ömer Sami Coşar 
ve Sait Erdinç'in önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeleri yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi yüz üye teklifiyle bir de Cumhurbaş
kanı tarafından seçilecek beş üye hakkındaki 
önergeleri yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Alp Kuran'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Esas maddede Cumhurbaşkanı 

tarafından 10 üyenin seçilmesi kaydının çı
karılması hakkındaki önergeyi... 

ALP KURAN — Sayın Başkanım müsaade 
eder misiniz ? 

B A Ş K A N - - A l p Kuran. 
ALP KURAN — İki kelime ile mâruzâtımı 
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izah edeceğim. Sayın komisyon Cumhuriyet 
Senatosuna ıgensoru yetkisini tanımamış, fakat 
Cumhuriyet Senatosuna Cumhurbaşkanınca tâ
yin edilecek on üye ile siyasi hayata müessir 
olacağı esbabı mucibesini burada savunmuşlar
dı. Mademki dayandıkları sebep bu. Cumhur
başkanına tanınan kontenjanı çıkaralım, veril
miş olan mütaaddit önergelerle Cumhuriyet 
Senatosunun yetkisini artıralım. Bu suretle 
de bu (husustaki çekişme ortadan kalkmış ol
sun. Filthakika Cumhurbaşkanının Senatoya 
üye tâyin etme yetkisi parlâmanter rejime ay
kırı olmamasına rağmen, İtalyan Aımyasasm-
da Cumhurbaşkanına kaydı hayatla üye tâyin 
etme yetkisi tanınmış bulunmasına rağmen, 
Meclisi fesh etme yetkisi de tanınmıştır. Ben
deniz teklifimde diyorum ki; Cumhurbaşkanı
na tanınan üye tâyin etme yetkisini kaldıra
lım, Cumhuriyet Senatosunun yetkilerini artı
ralım'. 

BAŞKAN — Sayın Alp Kuran'in teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... "Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun yeni şekilde yazılmış maddesi
ni yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Yeni madde kabul edilmiştir. 

Bu madde hakkında bir •öı»Ö^ vardır, fa
kat oylamadan sonra geldiği için oya vaz'etmi-
3̂ 0 rum. ,, ; 

b)' Cumhuriyet Senatosuna üye seçme hakkı. 
MADDE 71. — Millet Meclisi seçimlerinde 

seçmen olan her Türk, Cumhuriyet Senatosu 
seçimlerinde de aynı şartlarla oy kullanır. 

Yüksek Başkanlığa 
55 nei maddenin ilk müzakerede aldığı şe

kilden sonra, tasarıdan çıkarılan eski 66 neı 
madde gibi, 71 nei maddenin de tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
Eski tasarının «Milletvekili seçme hakkına» 

dair olan GS neı maddesinin tasarıdan: çıka
rılması muvacehesinde yeni tasarıdaki «Cum
huriyet 'Senatosuna üye secine hakkına»' dair 
olan 71 nei maddenin de tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Abdullah İpsiroğlu 
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BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

Mufhterem arkadaşlar, bu iki Meclisin ayrı 
ayrı seçmenler tarafından seçilmemesine matuf 
bir hükümdür. Maddenin muhafazası hukuken 
zaruridir. 

BAŞKAN — Maddenin tasarıdan çıkarıl
ması 'hakkındaki önergeleri kabul edenler, iki 
önerge de maddenin çıkarılması hakkındadır. 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi ay- v, 
nen oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

e) Cum'huriyet. Senatosu üyeliğine seçilme 
yeterliği 

MADDE 72. — Kırk yaşını doldurmuş ve t 
yüksek öğrenim yapmış bulunan ve milletveki
li seçilmeye engel bir durumu olmıyan her 
Türk, Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli. 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve kırk 
yaşını bitirmiş kimselerden olur. 

BAŞKA'N — önergeler var. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
72 nei maddenin ilk kelimesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini rica ederim. Saygıla
rımla. Teklif: 35 

Sait Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 
Senato üyelerinin seçilme yeterliğinden bah

seden 72 nei maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederim. 

C. Sait Badas 

«Kırk yaşını doldurmuş ve milletvekili se
çilmeye engel bir durumu bulunmıyan her 
Türk Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
72 nei maddedeki 40 yaş şartının 35 olarak 

düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Şinasi özdenoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 72 nin, ikinci fıkrasındaki «seçkin 

hizmetleriyle ftanımnış» ibaresinden sonrasına 
«Yüksek öğrenim yapmış»' kelimelerinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Hızır Cengiz Enver Kırkker 
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Yüksek Siyasete 

t2 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilavesini 
ara ederim. 

Âdil Vardarlı 
e 

<lUiirtkıı#yetK,>Siî  • .:&£— i§$L teşdt.-, 
küllerinde 10 yıl aralıksız çalışanlar da seçilme 
hakkına haizdir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞÇAN — Komisyon önergelerin hiçbirisi

ne katılmıyor, iki önerge de 40 yaşının 35 o in
dirilmesini teklif etmektedir. Bu önergeleri oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul:edilmemiftir. 
,\ (Cemil Sait Barlas'ın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. • 
*'' (Enver Kırker ve Hızır Cengizrin önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKASİ — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Âdil Vardarlrnıu önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir../. :;, -

Maddeyi aynen yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun 73 ncü madde hakkında bir tav
zihi var, maddede «üyelerinin» kelimesi «üyeli
ğinin» dlacajktır. Maddeyi okutuyorum. 

d) iCumjhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi 
MADDE 73. — Cumlhuriyet Senatosu üyele

rinin süresi altı ylıdır. Süresi biten üyeler yem
den, seçilebilir. 

Cumhurryet Senatosunun genel oyla seçilen 
üyelerinin üçte biri her ilde yılda, bir yenilenir. 

Cumihurbaşkamnca seçilen üyelerin süresi bi
ter veya bu üyeliklerde her hangi sebeple boşal
ma olursa, Cumlınrfbaşikam, bir ay içinde yeni 
üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine se
çildiği üyenin süresini tamamlar. 

BALKAN — önergeler var okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığı/ 

73 ncü maddenin1 '2 nci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla. seçilen 
üyelerinin yarısı üç yılda bir yenilenir. 

Yüksek Başkanlığa 
73 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti fü

mesini arz ederim. 
Halil özmen 

Madde] 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin; süresi 8 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden 
.seçilebilir. Cumhuriyet 'Senatosunun genel oyla 
seçilen üyelerinin üçte biri, her dört yllda bir ye
nilenir. Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin sü
resi biter veya bu üyeliklerde her hangi' bir se
beple boşalma olursa, Currihurbaşkanı <bir ay için
de yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine se
çildiği üyenin süresini tamamlar. 

Yüksek Başkanlığa 
73 ncü maddenin 2 nci fıkrasının tayyedil me

şini arz ve teklif ederim. 
Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
73 ncü maddenin üçüncü fıkrasının tasarıdan 

çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 
Hızır Cengiz ^ 

BAŞKAN — Komisyon. î 
SÖZCÜ TTJBAN GÜNEŞ — tltihak etmiyo

ruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. i 
(Alp Kuran'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi yüksek oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. ; 

(Hızır Cengiz'in önergesi tekrar okundu.) 

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

(Halil özmen'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Sim Atalay'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergeyi yüksek oylanma su-; 
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mıyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi ^komisyonun kalbul ettiği şekilde oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Et m iyeni er:.. 
Kabul edilmiştir. 

V - T. B. M. M. seçimlerinin geriye bırakılması 
ve ara seçimleri 

MADDE 74. — Savaş sebebiyle yeni seçimle
rin yapılmasına imkân görülmezse, seçimler ka
nunla bir yıl geriye bırakılabilir. 

Meclislerin ara seçimltrj ıher iki yılda bir 
Cumburiyet' Senatosu seçimiyle birlikte yapılır. 

Millet Meclisi genel seçimlerine bir yıl kala 
ara seçimi yapılmaz. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum : 
» 

Yüksek Başkanlığa 
74 îıcü maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 

tayyedilmesini arz ve teklif ederim. 
Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
74 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim : 
Sim Atalay 

Ara seçimleri iki yılda bir yapılır. 
BAŞKAN —: Komisyonun bir diyeceği var 

mı? (Sırrı Atalay önergesini geri aldı, sesleri) 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 

— Yoktur, efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sırrı Atalay arkada

şımız önergesini geri almıştır. 

Alp Kuran, buyurun. 
ALP KURAN — Muhterem arkadaşlar, 74 

ncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında ara 
seçimlerine ait hükümler yer almaktadır. Nâçiz 
kanaatime göre buna lüzum yoktur. Filhakika 
hazırlanan Milletvekilleri Seçim Kanunu tasarı
sında nispî temsil usulü kabul edilmiş bulun
maktadır. Nispî temsil usulü Yüksek Heyetinizin 
tasvibine mazhar olduğu takdirde, açık kalan I 
veya boşalan milletvekilliklerini doldurmak için -
iki yıl beklemeye ve ara seçimleri yapmaya lü- ' 
zum bulunmadığı söylenebilir. Açılan milletve
killikleri, ara seçimi yapılmadan ve der- j 
hal doldurulabilir. Filhakika, nispî temsil- ' 
de, genel seçimlerde oylar, şahıslara değil, \ 
fakat önce parti listelerine, partilere ve
rilmektedir. Binaenaleyh, bir milletvekilliği in-
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hilâl ettiği zaman, bu milletvekili hangi parti 
listesinden seçilmiş ise, aynı listede sırada başta 
gelen aday otomatikman seçilmiş addolunabile: 

çektir, boşalan üyelikler bu şekilde doldurulabi
lecektir. Bu suretle de iki yılda bir ara seçimi 
yapılması gibi bir vaziyet de. ortadan kalkmış 
olacaktır. 

öte yandan, iki yılda bir ara seçimi yapıl
ması, bir dönemde bir kere ara seçimi yapıl
ması veya hiç yapılamaması gibi bir durum ihdas 
edilmesi şimdiye kadar bu konuda yaptığımız 
âmme hukuk mücadelelerine de aykırı düşmek
tedir. Bilhassa 1956 senesinde Büyük Millet Mec
lisinde ara seçimlerinin. 1 yıl geri bırakılması 
mevzuubahsolduğu zaman, Sayın İnönü de bu
nu kabul etmemiş, seçimlerin ancak, öne alına
bileceğini fakat geriye bırakılamıyacağını ifade 
etmiştir. Sayın üyelerden çoğu da bu noktai na
zara iştirak etmişlerdir. Birçok yazarlar, ve si
yasi partiler, ara •seçimlerinin her yıl yapılması 
gerektiğini savunmuşlar, ara seçimlerinin bir 
yıldan fazla geri bırakılamıyacağını ileri sür
müşlerdir. Çok değerli ilim adamımız Sayın 
Bahri Savcı Bey de bu tezi benimsiyen bir tez 
ileri sürmüşlerdir. Binaenaleyh, bu hükmün bu
radan çıkarılarak meselenin Seçim Kanununa 
bırakılması çok daha münasibolacaktır, kanaa
tindeyim. Nispî temsilin kabul edilmesi halinde 
inhilâl eden bir milletvekilliği yerini, o parti
nin listesinde sırada başta gelen adayının yer 
alması yerinde olur. Bu sebeple, bu maddenin 
2 ve 3 ncü fıkralarının kanundan çıkarılmasını 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VI. Seçimlerin genel yönetim ve ve denetimi 
MADDE 75. — Seçimler yargı organlarının 

genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Se
çimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin 
düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili 
bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süre
since ve seçimden sonra seçim konulariyle ilgili 
bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incele
me ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ka
bul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim ku-
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rııilarmın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört ye
dek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, 
'beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri 
arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğu
nun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk 
ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Baş
kan vekil i seçerler. Yüksek Seçim Kuruluna Yar
gıtay ve' Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından 
adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Se
çim Kurulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye 
girmezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında verilmiş de
ğiştirge yoktur. Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... TCtmiyeni er... Madde 
kabul edilmiştir. 
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Efendim, saat 20, şimdiye kadar 75 madde 

çıkmış bulunuyor. Sayın üye arkadaşlarımızdan 
üç. arkadaşımız gece de çalışına yapılması hak
kında bir önerge vermiş bulunuyorlar, ancak ya
rın aynı güç ve aynı hızla kalan maddeleri de 
'bitirip müzakerelerimizin tamamlanması müm
kündür. Sayın arkadaşlarımın bu önergeleri geri 
almalarını rica ediyorum. (Yarın sahalı topla
nalım, sesleri) 

YAVUZ FEYZİOĞLI 
mıvorum. 

Önergemi geri al-

B AŞK AN — Yarın sabah saat 09,30 da top-
anmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 
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Anayasanın 38 nci maddesi -hakkındaki önergeye verilen oyların sonııcn 

(Önerge «kabul edilmemiştir.) 

— A — 
Lûtfi'Akadlı 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Fehmi Alpaslan 
Vedat Arıkan 
Doğan Avcıoğlu 

— B — 
Şeref Baksak 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer • 
Suphi Batur 
Mehmet Baydur (B.) 
Hakkı Kâmil Beşe 

** » ~ . C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Şamil Coşar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
îsmail Selçuk Çakıroğla 
Mahmut Tekin Çullu 

— A — 
Şevket Adalan 
Atailay Akan 
Ahmet Akar _ 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Burhan Akdağ 
îsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Nurettin Akyurt 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alioan 

Üye sayısı : 273 
Oy verenler : 172 

Kabul edenler : 67 
Reddedenler : 104 

Çekinserier ; 1 
Oya katümıyanlar : 100 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
_ D — 

Hazım Dağlı 
Erol Dilek 

— E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Egiıı 
Oktay Ekşi 
Lûtfi Engin 
îlhan Esen 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— P — 
Bedî Feyzioğlu 

Yavuz Feyzioğhı 
— G _ 

Ali ihsan Göğüs 
Ferda Güley 
Turan Güneş 
Abdürrahman • Nafiz 
Gürman 
Ferruh Güven 

, — H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Ahımet Sırrı Hocaoğlu 

- î -
M. Rauf înan 

— K — 
Münci Kapani 
Bedri Karafakıoğlu 
Ömer Karahasan 
Hnver Ziya KaraL 
Mustafa Kepir . 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 
Muharrem îhsan Kızıl-
oğlu ' 
'Şahap Kitapçı» 
Kemal Kurdaş (B.) 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— 0 — 
Zekâi O'Kan 

[Reddedenler] 
Osman Alişiroğlu 
Abdürrahman Altuğ 
Nurettin' Ardıç oğlu 
Ferhan Arkam • 
Şevket Asbuzoğhı 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

.— B — 
Rauf Bayındır 

Bekir Sıtkı Baykal 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Bölge r 
Mehmet Raşit Beşerler 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Lûtfi Biran 
Etem Boransü 

_ D — 
r Ne£'i Demirlioğlu 

Vefat Dicleli 
Mustafa Dinekli 

Kâzını Orbav 
- Ö -

İbrahim Oktun 
Altan öymen 
îlhan özdü 

— P — 
Emin Paksüt 
Fikret PamL A 

— S — 
Necip San 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
Ethem Serim 
Mümtaz Soysal 

— T — 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 

— r. — 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Abdülhak Kemal Yörük 

Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 

E 
Şükûfe Ekitler 
Fethi Elgün 
Sait Erdinç. 
Ali Erel 
Zihni Erençin 
Feridun Engin 
Sait Naci Ergin 

1 Nedim Ergüven 
Hamza Eroğlu 
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Adnan Ertanık 
V 

Fehmi Fırat 

~ Ğ -
Cevdet Geböloğlu 
Yasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mehmet Gö'ker 
Rıza GÖTÖSU 
Kasını Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 
Muhittin Gürüm 

Mehmet Hazer 

~-î -
Şefik İnan 
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— R -

Kadircan Kafh 
Hermine Kalüstyarı 
Yekta Karamustafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Nuri Kınık 
Şahap KocaJtopçu 
Dâniş Koper 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 
Sahir Kurutluoğlu 

_ L ~ 
Kaludi Laskaris 

— M — 
Ferid Melen 

. 196i 0 : İ 
— H — 

Fazıl NalbantoğTu 
— 0 — 

Hamdı Orhon 
ö 

Atıf ödül 
İhsan ögat 
Halim önalp 
Mehmet özbay 
Fakih özfakih 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

— p _ 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

_ S — 
îlhami Sanear 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
Mustafa Sirmen 

, Dündar Soyer 
Celâl Sungur 

- 9 -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 
Mehmet Şişman 

Deı-viş Sami Taşınan 
Zeki Tekiner 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Salih Türkmen 

- Ü'— ^ 
Feridun Üstün 

_ Y#— 
Cemal Yavuz 
Cemal Yıldırım 
Baniş Yurdakul 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

* [ÇekimerUr] 

V«eihi Tönük 

[Oya katılmıy anlar] 

Necibi Aikçasu 
Abdıülikerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş (B.) 
Mehmet Altmsoy 
Babür Ardahan 
Tahsin Argını 
Fiıat Arna 
Âmil Artus 
Fethi Agkm (B.) 
Ahmet Atılgan 

— B — 

Cihad Baban (B.) 
Ze'ki Baltacııoğlu 
Kâmil Başaran 
Ayni Başman 
Remziye Batırfeaygil 
Kemali Bay azıt 
Suphi Baykanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Ahmet Bilgin 

Hikmet Binark 
Arslan Bora 
Osman Bölükbaşı 
Ratip Tahir Burak 

Nazif Çağatay 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Avni Doğan 
Necati Duman (I.) 
Cevat Dursunoğlu 

_ E — 
îtmadettin Elmas 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Alaetıtin Ergönene. » 
Halil Sezai Erkut 
Bahir Ersoy 

t 
Turhan Feyzioğlu 

— G ~-
Kenıal Zeki Gençosman 
İsmet Giritli 
Mukbil Gökdoğan (B.) 
Turgut Göle 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağh 

— I ~ 
Rıza Isıtan 

İsmail İnan 
İsmet İnönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

— K —' 
İhsan Kabadayı 
Ahmet Karamüftüoğln 
Tevfik Kâmil Koperler 

Enver Kök 
Alp Kuran 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Hüseyin Otan 

O 
Feridun Şakir öğüne. 
Rüştü özal (B.) 
Şinasi özdenoğlu 
Mazhar özkol (I.) 
Halil özmen 

_ P — 
Mahir Pamukçu 
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Adil Sağıroğlu 
Nihat Sargmalp 
Selim Sarper (B.) 
Kemal Satır 
İbrahim Senü 
Celâl Sait Siren 
îhsan Soyak (B.) 
Emin Soysal 
tllıami Soysal 
Kıırer Sökmen 

— T — 

Ahmet TaHtaküıç. (B.) 
Cahit Talaş (B.) 
Salâhattüı Tandal 
Reşat Tardu 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 
Haşan Tez 
Sadettin Tokbey 
Osman Tosun (B.) 

/ Vahit Turhan 
Kemal Tûrkoğİu 
Ekrem Iföjzemen (©.) 

— U _ 
Hüseyin Ülusoy 
ismail Ulut&ş 

- Ü -
Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Âdil Vardarh 

Hıfzı Veldet Felidede-
o&ltı 

— y — 
Nüvit Yetkin 
Asım Yümaa 
Avni Yuçdatmyrak 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğiu 
Cahit Zamangil 
Nasır Zeytîaoğlıı (B.-) 




