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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Vatikan Büyükelçiliğine tâyin edilen Mu
harrem İhsan Kızıloğiu'nun Temsilciler Meclisi 
Üyeliğinden çekildiğine dair yazısı okundu. 

19 Mayısta, Temsilciler Meclisi adına, Anıt -
Kabir'e çelenk koymak üzere lbe§ ve şeref tribü
nünde bulunmak üzere davet edilen onbeg üye 
adçekmek suretiyle seçildi. 

Kadircan Kaflı'nm, Temsilciler Meclisi ile 
Millî Birlik Komitesi faaliyetlerini yanlış ak
settirdiği ve Mecliste mevcut olmıyan bir ta
sarıyı var olarak gösterdiği iddia edilen Ter
cüman Gazetesinde çıkan yazısı üzerinde gö
rüşüldü. 

Üyelerden Rifat Çini'nin dokunulmazlığına 
dair komisyon raporu okundu ve kabul olundu. 

Üyelerden Nuri Kınık'ıu dokunulmazlığına 
dair komisyon raporu okundu ve kabul edildi 

Üyelerden Nuri Kınık'm dokunulmazlığına 
dair komisyon raporu okundu ve kabul olundu. 

20 Mayıs 1961 Cumartesi günü saat 9,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
Lûtfi Almalı Alev Coşkun 

Kâtiip 
Şahap Kitapçı 

Sorular 

Sözlü soru 
Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin Ulusoy'un, 

yurt içinde kurulmakta olan fabrikalar için ha
riçten döviz karşılığı getirilmekte olan bâzı alât 
ve malzemenin yurt içinde yapılması tedbirleri
nin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/40) 

Yazılı soru 
Temsilciler Meclisi Üyesi Hüseyin Ulusoy'un, 

Niğde'nin Aksaray ilçesindeki (Ervah) mezarlı
ğından geçirilmesi kararlaştırılan su kanalı is
tikametine düşen tarihî mezarların bozulmadan 
başka bir yere naklinin düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi Bayındırlık ve 
Millî Eğitim Bakanlıklarına gönderilmiştir, 
(T/41) 
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BÎRÎNCI OTURUM 
Ağılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KATİPLER : Oktay Ekşi, Rifat Çini 

BAŞKAN Birleşimi acıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

2. — YOKLAMA 

I (Yoklama yapıldı.) 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerin bâzılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/91) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşu 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizaların

da gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık Diva
nının 17 Mayıs 1961 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Temsilciler Meclisi Başkanı 
Kâzım Orbay 

Avni Başman, 15 gün, hastalığına binaen. 
16 Mayıs 1961 tarihinden itibaren, . 

Mehmet Hazer, 15 gün, mazeretine binaen, 
16 Mayıs 1961 tarihinden itibaren, 

Abdülhadi Toplu, 15 gün, mazeretine binaen, 
22 Mavıs 1961 tarihinden itibaren, 

Kemal Türkoğlu, 25 gün, mazeretine binaen. 
5 Haziran 1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

Avni Bagman, 15 gün, hastalığına binaen, 
16 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Mehmet Hazer, 15 gün, mazeretine binaen, 
16 Mayıs 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Abdülhadi Toplu, 15 gün, mazeretine binaen, 
22 Mayıs 1961 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kemal Türkoğlu, 25 gün, mazeretine bina.'iı, 
5 Haziran 1961 'tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktıniyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısı
nın Millî Birlik Komitesince değiştirilen madde
leri ve Anayasa Koalisyonu raporu (5/7) (1) 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimizde, Tür-

(1) 19 . 5 . 1961 tarihli rapor ve hu raporun 
ilgilendiği Millî Birlik Komitesince değiştirilen 
maddeleri gösteren basmay azılar tutanağın so-
nundadır, 

kiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının Millî Bir
lik Komitesince değiştirilen maddeleri ve Anaya
sa Komisyonu raporu vardır. 

Şunu arz etmek istiyorum : İçtüzüğümüzün 
101 nci maddesi gereğince bu raporların bastırı
lıp, 48 saat önce dağıtılması ve ondan sonra mü
zakeresi gerekirdi. Ancak yetiştirilemedi. Bunun 
sebebini arz edeyim : 

Millî Birlik Komitesince geri verilen madde
ler, Perşembe sabahı Başkanlık Divanımıza veril-
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mistir. Anayasa Komisyonu hemen o gün çalış
malarına başlamış, Bayram tatilinde bile çalışa
rak ancak dün gece sabaha karşı bitirebilmiştir. , 
Biz de hemen bastırıp sayın üyelere dağıtmış bu
lunuyoruz. 

Bu birleşimde görüşülüp görüşülmemesi yük-" 
sek kararlarınıza bağlıdır. Müddet beklenmeden, 
hemen müzakere edilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Komisyonu azaları lütfen yerlerini 
alsınlar efendim. 

Şunu da arz edeyim : Elimizde iki metin var
dır. Birisi Millî Birlik Komitesinin değiştirdiği 
maddeler, diğeri de, bu değiştirilen maddeler için 
komisyonun görüşü. Zamandan tasarruf bakı
mından, maddelerin görüşülmesine geçelim. Her 
değişen madde okundukça, Anayasa Komisyonu- ' 
nun raporundan bu maddeye aidolan karşılığı da 

• okuyalım. Bu daha uygun olur, kanaatindeyiz. 
Arz ettiğim şekilde, maddelere geçilmesini oy- ' 

larmıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Maddelere geçümesi kabul edilmiş
tir. 

Başlangıç 

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve 
hürriyetleri için savaşmış olan ve; 

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranış-
lariyle meşruluğunu kaybeden bir iktidara 
karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 
1960 Devrimini j^apan Türk Milleti; 

«Yurtta sulh, Cihanda sulh»' ilkesinin, Mil
lî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, 
Atatürk Devrimlerine bağlılığın ve Türklüğün 
tam şuuruna sahibolarak demokratik hukuk 
devletini kurma azmiyle; 

İnsan hak ve 'hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak bütün' 'hukukî ve sos
yal temelleri kurmak: için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından 'hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönülle
rinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile hür
riyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uya
nık bekçiliğine emanet eder. 

BAŞKAN — Komisyonun buna dair gerek
çesini de okuyoruz. 

1961 O : 1 
1. Başlangıç. — a) Başlangıcın başına 

eklenmiş olan «Tarihi boyunca bağımsız yaşa
mış ve hak ve hürriyetleri için savaşmış olan»1 

ve yolundaki tavsif, cümleye dalha çok renk ve 
mâna vermektedir. Bu sebeple, kabulü uygun 
bulunmuştur. 

b) İkinci fıkranın başında «Atatürk dev
rimlerine bağlılığın»' ibaresinden sonra eklenen 
«Türklüğün» kelimesinin ilâvesine. Komisyon, 
tasarıda muhtelif maddelerle mündemiç, olan 
Atatürk Milliyetçiliğini vuzulhla ifade etmesi 
dol a yi siyi e katılmaktadır. 

BAŞKAN — Başlangıç hakkında söz* isti-
yen var mı?... 

SİNASİ ÖZDENÜĞLü — Kfendim, burada 
birinci satırda lüzumsuz gördüğüm bir (ve) 
edatı vardır. Bunu kaldırarak «'Tarihi boyun
ca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için 
savaşmış olan»1 demek suretiyle devam etse. 
acaba komisyon iştirak ederler mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ 'MUAMMER AK-
SOY — Bir noktayı tavzih edeyim: Okunan 
raporda bağlangıcm 'münaka'şasi'z kısımlarında 
en ufak bir değişiklik yapmadan sevk edişimiz, 
157 sayılı kanuna verdiğimiz mânadan ileri 
gelmektedir: Buna göre, İkinci Meclisten gel
miş olan teklif, ya aynen kabul veya reddedi
lir. Aynen kabul edilirse, mesele kalmaz; ve 
o madde yahut fıkra Anayasanın hükmü haline 
gelmiş olur. Reddedilirse, o zaman Karma Ko
misyona gider; orada alınacak karara uygun 
olarak Yüksek Heyetinizin huzuruna gelir. 

Bu bakımdan, iki Meclisin ihtilâfa düşme
diği noktaları, komisyonumuz, değiştirme yet
kisini kendisinde görmedi. Bazan da ikinci 
Meclisin teklifinden daha iyi olduğuna inandı
ğımız önemsiz noktalarla ilgili değişiklikler
den, sırf Karma Komisyona gitmesine mâni ol
mak için, vazgeçebiliyoruz. Bir kelimeyi, hattâ 
«ve» kelimesini, kolayca atamıyoruz. Çünkü 
Karma Komisyona gidecek. Yüksek Heyetiniz, 
«şundan ve bundan dolayı zaten Karma Ko
misyona gidecek maddeler vardır, bu noktadan 
dolayı da gitsin» derse, bu sizin takdirinize 
bağlı bir keyfiyettir. 

FUAT ARNA — Mulhterem arkadaşlar, 
(Tarih boyunca bağımsız yaşamış) tâbiri yeri
ne (Tarih boyunca yaşamak için mücadele et
miş) tâbirini koyarsak, zannediyorum mevzuun 
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ehemmiyeti ile daiha mütenasibolur kanaatin- i 
deyim. («Mümkün değil»1 sesleri) 

BAŞKAN — Değişiklik 'hususundaki dü
şüncelerini komisyon Yüksek Heyetinize arz et
ti. Ayrıca bir önerge de yoktur, («önerge ol
maz»1 sesleri) Başlangıcı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

haklarına dayanan, milliyetçi, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devletidir. 

BAŞKAN — Komisyon raporundaki ikinci 
maddenin karşılığını okuyoruz. 

2. Madde 2. — Bu maddede, «(Millî Dev
let»1 tâbiri yerine «Milliyetçi Devlet» tâbiri ko
nulmuştur. Komisyonumuz, Temsilciler Mecli
sinde Sözcüleri marifetiyle mufassalan arz et
miş bulunmaktadır ki «Millî Devlet»' tâbiri, Ata
türk Devriminin anladığı mânadaki «Millİ3ret-
çilife»' mefhum ve umdesine «Milliyetçi Devlet»1 

tâbirinden çok daha ,uygun düşmektedir. 
Türk Devriminin kasdettiği «Milliyetçilik», 

hu kelimeye bilhassa buıgün umumiyetle veri
len ve verilebilen mânadan çok farklı olup, 
«Millî Devlet esası» nda mesut ifadesini bul
maktadır. Anayasa tasarısının 54 ncü madde
sinde, «Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 
bağlı olan herkesin Türk olması» 'hükmü ile de 
mânası belirtilen Atatürk milliyetçiliği, bil
hassa ikinci Dünya Harbinden sonra, artık 
«Milliyetçilik» kelimesi ile ve hele «Milliyetçi 
Devlet»" tâbiri ile ifade edilmemektedir. Bütün 
Batı âleminin ve Türk devriminin kabul etti
ği «ileri, medenî ve barışçı 'milliyetçilik»1, bu
gün ilmî tâbiri ile <5Millî Devlet» mefhumunda 
tecelli etmektedir. Esasen, Anayasaya 1987 yı
lında, halkcılı'k, devletçilik ve devrirrıeilik gibi"] 
umdelerle birlikte girmiş .olan bu umdenin, j 
«Milliyetçilik» ve hele «Milliyetçi Devlet»1 tâ
birinin, bambaşka mânalar taşımaya başladığı 
zamanımızda, yanlış anlamlara -çekilmemesi 
maksadiyle, gayeye uygun olan modern ve il
mî bir tâbir ile değiştirilmesi 'yoluna gidilmiş 
ve bundan ötürüdür ki, «Milliyetçi»1 kelimesi I 
yerine «Millî» kelrmesi kullanılmıştı. 

Milliyetçilik tâbirini savunanların ulaşmak 
istedikleri «camiacılığı, enternasyoneleiliği ve 
millî birliğin infiratçı temayüllerle parçalan
masını önleme»' gayeleri, «iMillî Devlet» tâbiri I 

.1961 O : 1 
sayesinde her türlü tereddütten uzak olarak 
sağlanmaktadır. 

«Milliyetçilik» umdesi ile, yukarda belirti
len mânalar dışında, ırkçı veya totaliter bir te
mayül asla ifade edilmek istenmediğine göre, 
zamanımızda bu mânalara da gelebilecek ve 
Ihattâ «şelf - determination» parolasından men
fi gayelere ulaşmak için faydalanmak istiye-
ceklerin gayretlerine imkân vererek millî bir
liğin parçalanması istikâmetinde dahi kullanı
labilecek olan sözü gecen tâbir, komisyonu
muzun kanaatin ee, «Millî Devlet» tâbirine ter
cih edilmemeliydi. Zira «Millî Devlet»' tâbiri, 
yukarda kaydedilen bütün müspet gayelere 
ulaştırdığı halde, hiçbir mahzuru ihtiva etme
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Fevzi Lııtfi Karaosman-
oğlu, 

FEVZl LÛTFÎ KAEAOSMANOĞLU — 
Muhterem arkadaşlar, mâruzâtım çok kısa ola
caktır. 

ikinci maddedeki (millî) kelimesi yerine, 
(milliyetçilik) olmasının lüzumuna kaaniim. 
Kısaca arz edeyim: 

Millî kelimesi, milliyetçilik yerine kullanı
lamaz. Millî kelimesinin vasfı statiktir, dina
mik ıolan milliyetçiliğin vasfını ifade edemez. 

Biz milliyetçilik uğrunda, bir hayli müca
dele ettik. Garplılaşma fikrini benimsediğimiz 
tarihten beri Türkleşme duygumuz da gelişti. 
Türküz diyebildik, ümmetçilikten milliyetçili
ğe geçebildik. Bu milliyetçilik duygusu, önce 
düşüncede meydana geldi. 'Milliyetçilik fikri 
etrafında fikir adamlarımız toplandı. S'onra, 
millî felâket günlerini 'gördük. Ondan yonra, 
milliyetçilik bir fikir olmaktan daha ileriye 
gitti, bir aksiyon haline geldi. Bunu Atatürk 
yapmıştır. Yeni Devletimiz bu temel prensip 
üzerine kurulmuştur. Millî varlığımızın teme
li budur. 

Komisyonun tereddüt göstermesi doğru de
ğildir. Bu tereddüdün yeri olmadığına kaa
niim. Milliyetçilik kelimesinin maddeye girme
sine taraftarım, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK — Muhterem arkadaşlar, 

üzerinde hassasiyetle durmamız lâzımgelen bir 
mevzuu müzakere ediyoruz. 

Millî kelimesinin, bizim anladığımız mâna
da milliyetçiliği ifade etmediğini anlıyoruz. 
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Millî mücadeleden gelmiş Türk gelenekleri, 
Türk Milletinin kendine göre mâna verdiği, 
geleneklerinden gelmiş olan milliyetçilik, millî 
kelimesi ile ifade edilmez. Her milletin teessüs 
etmiş geleneklerine bağlı kalması lüzumuna 
inanıyorum. Atatürk'ün bize vediası olan bu ke
lime 1937 de Anayasaya, o zaman Atatürk'ün 
arzusu ve isteği ile hususi bir mâna ve gaye ile, 
girmiştir. 

Orada ifade edilmek istenen şüphe ve te
reddütlere yer olmadığına inanıyorum. Şelf de-
termination yanlış anlaşılabilir, infiratçılığa de
lil teşkil edilebilir gibi bir tereddüde yer olma
dığına inanıyorum. Bizim gibi din, mezhep, ırk 
farkı gözetmeden Türk'e bağlı olan, kendini 
Türk hisseden herkes Türktür. îleri, medeni, 
barışçı, milliyetçilik gayemizdir. 

Mulhterem arkadaşlar; elbette eamiacılık, 
millî birliğin bozulması, parçalanması gibi her 
hangi bir cereyan önlenecektir. Milliyetçilik 
bizatihi bunları önler. Asla ırkçılık, totaliter 
idare mefhumları bunda mündemiç değildir. 
Esasen birinci görüşmesinde de, az bir rey 
farkıyle, verilen önerge reddedilmişti. Bugün 
kabulü yerinde olur ve bu suretle milletin bağlı 
olduğu, hassasiyetle üzerinde durduğu bu keli
me Anayasada şerefle yerini alır. Saygılarım
la. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kırker. 
ENVER KIRKER — Muhterem arkadaş

lar, bu maddenin birinci müzakeresinde bende
niz de milliyetçilik kelimesinin kalmasını istir
ham etmiştim, o zaman kabul edilmedi. Arka
daşlar, bu maddenin tedvininde samimî olmak 
gerekir. 

Millî devlet mefhumuna gelince; zaten 
(devlet) mefhumu içinde, millî olmak vasfı 
mündemiçtir, ayrıca (millî) kelimesinin ilâve
sine sebep yoktur diye burada itirazlara yol aç
mıştır. Bu itibarla millî vasfının, milliyetçilik 
vasfı içine almadığına kaniim. Binaenaleyh, 
Milliyetçilik kelimesinin kalmasını istirham edi
yorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşla

rım, bendeniz, bu maddenin, bundan önceki mü
zakeresinde milliyetçilik ilkesinin bu maddede 
zikredilmesine muhalif kalmıştım. Millî devlet 
tâbiri beni tatmin etmişti. 

1961 Ö ; İ 
Komisyon bu defa Millî Birlik Komitesinin 

yaptığı değişikliğe uymayıp, «millî devlet» tâ
birini sıkı sıkıya muhafaza etmektedir. Kendi
leri ile beraberim. 

Milliyetçilik Cumhuriyet Halk Partisinin 
altı okundan birisini temsil etmektedir. Ata
türk'ün verdiği mâna ile, barışçı, sıılhçü ve 
millî misakçı bir anlama gelmektedir. 

1937 senesinde, Cumhuriyet Halk Partisi
nin umdelerinden birisi olan milliyetçilik Ana
yasaya girmiş ve uzun müddet, millî misakçı, 
sulhçü mânasiyle Türk toplumunun hayatına 
bir meyvaya ekilen şeker gibi karışmıştır. 

Ama o safhaları geçirmiş bulunuyoruz, ikin
ci Anayasanın metninde milliyetçilik ilkesinin 
zikredilmesine artık lüzum yoktur kanaatinde
yim. Hem yersizdir de. Esasen hiçbir milletin 
anayasasında, o kadar mutaassıp milliyetçi olan 
İspanyolların Anayasasında bile, bu milliyetçi
lik tâbiri yoktur, zikredilmesine ihtiyaç hisse
dilmemiştir. Biliyorsunuz, Anayasada bayrağın 
tarifi yapılmak istendi, lüzum yok, dediniz. 
Barışçı, millî misakçı mânasiyle milliyetçilik 
ilkesinin de artık Anayasada yeralmasına ihti-
yacolmadığı kanısındayım. 

Hiç ihtiyacımız yokken bu defa bile bile mil
liyetçiliği Anayasaya korsak ilerideki çok par
tili hayat için, sıfır noktasından başladığımız 
bir yeni zemin üzerinde bu ilkenin çeşitli isti
kametlerde sundurul mesi ve çeşitli yönlerden 
toplum beraberliğine müteveccih olarak birçok 
sakatlıkların ve illetlerin gelmesi ihtimali beli
rir. 

Rahmetli Recep Peker'in; istanbul Üniver
sitesinde yaptığı bir konuşmada, gençlerin ıs
rarı üzerine yaptığı bir tarifi burada meal ola
rak arz edeceğim. «Kominizin; inkâr ile, faşizm 
ifret ile milliyetçiliğin soysuzlaşmağıdır.» Bu 
tarifden de çok açıkça anlaşılacağı üzere Ata
türkçü milliyetçilik işte bu derecede nazik bir 
noktadır. Kıl kadar sağında ırkçılık, solunda 
komünistlik vardır, ki iki ekstrem haddizatın
da ad değişikliği ile taassup ve tasarruf bakı
mından aynı şeydir. 

Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak millî 
misakçı, barışçı, sulhçü, milliyetçiliği savuna
cağım. Fakat bir diğer parti bunu aynen al
mak mecburiyetinde değildir. Pekâlâ seçmen
lere hoş görünmek için irredantist bir milliyet
çilik ilkesine sahip çıkabilir. Bunu hangi kuv-
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vete dayanarak menedebilirsiniz ? Edemezsiniz. 
Bundan dolayıdır ki, komisyon «millî devlet» 
tarifi ile orta noktayı bulmuş ve sıkı sıkı ona 
tutunmakta ısrar ederek yüksek heyetinizin de 
kendisine katılmasını istemektedir. Ben de ca-
nü gönülden komisyonun bu direnişine katılıyo
rum ve Yüksek Heyetinizden de bu ilkeye bu 
zaviyeden bakmak suretiyle Komisyonu destek
lemenizi istirham ediyorum. Saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA — Muhterem ar

kadaşlarım, şu anda Meclisin huzurunda, mem
leketin ana meselesini teşkil eden bir mevzu 
vardır. Bunun bir sürünceme devresi geçirme
sini şahsan arzu etmiyorum ve doğru bulmuyo
rum. 

Anayasa Komisyonu, maddeye «Millî Dev
let» tâbirinin konmasını kabul etmişti. Bu 
defa, Millî Birlikten gelen metinde «Milliyet
çi» kelimesinin konması isteniyor. Şim
di düşünelim : Meclisimizde «Milliyetçi» tâbiri 
kabul edilmediği takdirde ne olacak? 'Tekrar 
Müşterek Komisyona gidecek, konuşulacak, 
tekrar gelecek. Milliyetçilik tâbirini Anayasa
ya koymalı mı, koymamalı mı? Bunu bir mü
nakaşa ve tereddüt konusu yapmak yanlıştır. 

Arkadaşlar, bâzı kelimelere verilen mâna
lar sadece lûgatta yazıldığı gibi değildir. Bir 
memleketin hayatına girmiş, canlı kelimeler 
vardır. Bu tâbirler, o topluluğun şahsiytini 
ifade eder. İşte «Milliyetçilik» bunlardan biri
dir. Tereddüdettiğimiz bu mevzulu Atatürk na
sıl düşünüyordu? Hep biliyoruz. Dün Ata
türk'ü bir kere daha andık. Gençlik Bayramı 
vesilesiyle, onun ruhunu şâdetmek için, me
seleye ciddiyetle ve cesaretle eğilelim. Bu, 
Temsilciler Meclisinin de büyük vazifelerinden 
birisidir. 

Bir misal vereceğim : Atatürk Şapka inkı
lâbını Kastamonu'da ilân etmiştir. Tereddüt
süz, ces'aretle başındaki şapkayı göstermiş, 
«Bunun adı şapkadır.» demiştir. Şurasına 
şems-i siper derler, güneşten korur, şöyle olur 
gibi, tevile gitmeden, en mutaassıp sanılan 
bir muhitte, doğrudan doğruya ve açıkça, 
«Bunun adına şapka derler.» demiş ve işin için
den çıkmıştır. 

Bâzı mevzular vardır ki, tereddüt ve tevile 
gitmeden üzerine eğilmek, adını koymak lâ-
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'"zımgelir. Biz de bunun adını açıkça koyalım 
arkadaşlar. 

Türk Milliyetçiliği, ırkçılık demek değildir. 
Milliyetçilik; Turancılık demek değildir. Mil
liyetçilik; mahallî dâvalar gütmek demek de
ğildir. Milliyetçilik, suyun bu tarafı, öbür ta
rafı gibi vatandaşı ikiye ayırmak demek do 
değildir. 

İşte Milliyetçilik tâbirini ve maddeyi bu 
şekilde anladığımız zaman, çekinecek tarafı 
da kalmaz. O halde komisyonun mucip sebep
leri ve izahı ile Milliyetçiliği Temsilciler Mec
lisinin tereddüt ve münakaşa ettiği bir mesele 
haline getirerek, komisyon Meclis ve M. B. 
Komitesi çatışması gibi bir konu yaratmak 
yanlıştır. Bu suretle «Milliyetçilik» de örse
lenmesine yol açılan bir mefhum haline gelir 
ki. bu doğru değildir. Milliyetçilik bir büyük 
partinin programının birinci maddesinde ye.r 
almıştır. «Milliyetçi, Cumhuriyetçi ve saire 
diye...» Parti programında yer almıştır diye 
şimdiye kadar bir mahzur çıkmamıştır. Mil
liyetçilik Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ikin
ci maddesinde «Türk Devleti Cumhuriyetçi, 
Milliyetçi» yer almıştır ve şimdiye kadar-, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda Milliyetçi hük
mü vardır diye de bir hâdise çıkmadı. 

Şimdi, asıl hâdiseyi, «Milliyetçilik» üzerin
de yersiz bir münakaşa açmakla biz çıkarıyo
ruz. Halen Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda 
yer alan, Cumhuriyet Halk Partisinin progra
mının birinci maddesinde mevcut bulunan bir 
kelimeyi, bir başka türlü izahat tarzı içinde, 
yeni Anayasaya koymaktan niye çekiniyoruz? 
Bunun müdafaa edilir tarafı yoktur. 

Türk Milliyetçiliği, ayırıeılık mânasına gel
mez, toplayıcıdır. Milliyetçilik tâbiri, arkada
şımızın burada «Millî» kelimesi ile kasdettiği 
mânanın ta kendisini ifade eder. O halde kü
çük bir nüansın Temsilciler Meclisi ile; Millî 
Birlik Komitesi arasında bir münakaşa mev
zuu yapılmasına mahal yoktur. Farz buyuru
nuz ki, bu kelime hangi mânaya gelirse gelsin, 
biz bunu arz ettiğim mânasiyle kabul ediyoruz. 

Yakın hududumuzda kaynayan komünizme 
karşı da, bugün memlekette fikir olarak, ideal 
olarak, muhtelif teminatlar yanında en büyük 
teminat, Türk topraklarında oturan halkın mil-

I liyetçi olmasıdır. Binaenaleyh biz daha uzun 
müddet bu mefhumu, Türk Milletine getireee-
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ği faydaları düşünerek, Anayasaya korsak,--
bizim başımıza asla badireler açmaz. Bilâkis 
ciddî faydaları yanında, Millî Birlik ruhunu 
sağlar. 

iş bu hale geldikten sonra, birleştirici bir 
unsur olan milliyetçiliği kabul edelim. Millî Dev
let, biraz zaafı ifade ediyor. Buna lüzum yok. 
Sarahatle yolumuzu bilelim, tâyin edelim. Ha
len yürürlükte bulunan Anayasamızda milliyet
çilik vardır. Bu Anayasaya da konursa, zararı 
olmıyaeak, aksine faydalı olacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz komisyonundur, efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Muhterem arkadaşlarım, Kurucu Mec
liste bulunan arkadaşlarımızın pek çoğu, şüp
hesiz ki, hayatlarının en şerefli vazifelerinden 
birisi olan, buradaki hizmetlerini hatırlıyacak-
lardır. Aradan yıllar geçtikten sonra, iftiharla, 
gururla bugünleri ve bu müzakereleri anacak
lardır. Ama; birçok üyeler, - ki bunlara şahsan 
bendeniz de dâhilim - bilhassa bu milliyetçilik 
konması üzerindeki görüşmeleri, ikinci madde 
dolay isiyle yapılan müzakereleri, hüzünle hatır
lı yaeaklardır. 

Biz bu maddenin müzakerelerinde, memleke
timiz için meveudolmıyan bir meseleyi adeta ya
rattık. Gazeteleri okuyorsanız sanırsınız ki, Ku
rucu Mecliste, milliyetçiliği kabul eden ve red
deden iki grup vardır. Bir doktrin ayrılığı, bir 
doktrin mücadelesi var zannedersiniz. Halbuki 
Yüksek Heyetinizde, milliyetçiliği reddeden bir 
grup, hattâ şahıs yoktur. Yanlış anlamalar âdeta 
zorla yaratıldı. Biz ne söyledik, bâzıları bunu ne 
mânada anlamaya çalıştı. Olan olmuştur. Bü
tün bunlara rağmen hayırlı neticeye ulaşmak 
yine de mümkündür. Mademki ideal olan, böy
le bir meselenin suni olarak yaratılmaması idi. 
Ama bir kere mesele çıkmıştır, artık sonuna ka
dar gitmek zarureti doğmuş bulunuyor. Üzüntü 
ile ifade edeyim ki, Temsilciler Meclisi azınlığı
nın düştüğü hatayı, Milli Birlik Komitesinin 
çoğunluğu tekrarlamıştır. Doğru bir hal sure
tine bağlanmak suretiyle kapanmış olan suni bir 
meseleyi, hislerle hareket ederek yeniden yarat
mıştır. 

Bekata arkadaşımız ısrar ederse, meselenin 
izahından endişe etmiyoruz: Kullanılan kelime
lerin maksada uygun olması lâzımdır. Teklif et
tiğimiz ve Heyetinizce kabul edilen kelime, ga-
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yeye tamamen uygundur. Maksadı tam ifade 
edemiyen, gayeyi aşan tâbirler, yanlış anlama
lara sebebolur. Zaten bu konuda kâfi derecede 
sui tefehümlere yol açılmıştır. «Millî Devlet» tâ
birinde ise, endişe ve şüpheye düşmeye asla ma
hal yoktur. Aynı kanaatte olsak da olmasak da, 
bir fikir mücadelesinde gayeye uygun tâbirleri 
bulmak için birlikte çalışalım. Niçin bu tâbir de, 
de, öteki değil? «Millî Devlet» tâbiri niçin hiç
bir mahzur yaratmaz da, «Milliyetçi Devlet» tâ
biri yaratabilir? Bu ciheti arz edeyim : 

Hangi tâbirin maksada uygun olduğunu tes-
bit edebilmek için, mutabık.olduğumuz noktala
rı göz önünde bulundurmamız lâzımdır. Anaya
saya girecek tâbirin «Millî Devlet» olmasını is-
tiyenler de, «Milletçi Devlet» olmasını istiyen-
ler de, bununla evvelâ, «camiacı bir Devlet te
lâkkisini kabul etmediklerini, Millî Birlik için
de şu veya bu mütalâalara dayanarak infiratçı, 
ayırıcı cereyanlar yer verilemiyeceğini» ifade et
mek istemektedirler. Keza yine bu tâbirlerle be
lirtilmek istenilen en önemli fikir, Türk Devle
tinin, «enternasyonalci olmadığı, millî hudutlar 
içinde tek millet mefhumuna dayanan, Batılı 
mânada millî bir devlet» olduğudur. Bu hu
suslarda her iki taraf da mutabakata vardı
ğına, ve 2 nci maddeye «Millî Devlet» ve
ya «Milletçi Devlet» tâbirini koymakla, yu
karıda belirttiğimiz iki cereyana zıt «modern 
devlet merhumun benimsediğini dile getirmek» 
istediğine göre, ihtilâf için sebep kalmamak ge
rekir. Çünkü istenilen bundan ibaret olunca, 
buna ilimde, batı âleminin Anayasa hukuku lû-
gatçesinde ve siyasi ilimler iûgatçesinde «Millî 
Devlet» denilir. 

Maddenin birinci görüşülmesinde yeterlik 
önergesi verildiğinden, ikinci defa kürsüye ge
lememiş ve bu sebeple de, «Millî Devlet tâbiri 
diye bir tâbir yoktur» diyen arkadaşların bu id
dialarına cevap verememiştim, ilmî hakikatleri 
objektif olarak tesbit ve teslim edelim. «Millî 
Devlet» tâbiri ilimde mevcuttur, ve hemen her 
ansiklopedide bunun ne anlama geldiği mufas
sal surette belirtilmiştir. «Millî Devlet» mefhu
munun karşısında da, bugün artık Sovyet Rus
ya tarafından - muayyen bir maksatla - müda
faa edilen «Milletler Devleti» mefhumu yer al
maktadır. Anayasa hukuku ve siyaset ilmi ki
taplarını bir tarafa bırakalım; tanınmış ansik
lopedilere bir göz atarsak, «Millî Devlet» mef-
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hıımunun 18 nci asırda nasıl doğduğu, Fransız 
İhtilâlinden sonra nasıl yapıldığı ve bugün ge
nel olarak «Almanların Millî Devlet mefhumun
dan anladığı mâna» nın değil, Fransızların bu 
tâbire verdiği mânanın daha yaygın olduğu 
kolayca, tesbit edilir. 

Bir yanlış anlamaya yer vermemek için arz 
edeyim ki, Almanların Millî Devlet tâbirine' ver
diği mâna dahi, bizim Anayasamızda kastedilen 
Devlete uygun düşmektedir. Çünkü Alman Hu
kuk Terminolojisinde Millî Devlet mefhumun
dan, aynı zamanda, «federal olmıyan devlet» de 
kastedilmektedir. Türk Devleti de federal olmı-
yacağma göre, demek oluyor ki, gerek Fransız 
ve gerek Almanların anladığı mânada «Millî Dev
let», bizim 2 nei maddemizle ifade etmek istedi
ğimiz millî devlete uygun düşmektedir. 

Şimdi birçok hukuk, siyaset ve tarih kitap
larında da eskiden beri kullanılan «Millî Dev
let» tâbirinin Batı âleminde ne suretle benim
sendiğini, buna. karşılık «Milletçi Devlet» tâbi
rinin ise endişeler yaratan, yanlış anlamalara pek 
müsait bir terim, olduğunu, bir misal olarak Al
manların büyük ansiklopedisi Der Grosse Broek-
haus'dan yapacağım birkaç cümlelik nakille is
pat etmek isterim. Cilt 8, Sayfa 279 ve 281 de, 
bir taraftan «Millî Devlet» diğer taraftan da 
«Milliyetçilik» tâbirleri üzerinde durulmakta
dır. Şimdi milliyetçilik mefhumundan, gerek 
Atatürk'ün, gerek o - umdeyi benimsiyerek bay
rağına bir ok halinde koymuş olan - Halk Par
tisinin ve nihayet Yüksek Heyetinizde bu tâbiri 
savunan arkadaşların, o kelimeye verdiği ve ver
mek istediği mâna yanyana getirilirse, seçme
miz lâzım gelen terimin, «Millî Devlet» terimi ol
duğunu teslim edersiniz. Atatürk, Halk Partisi 
programı ve oradan bu umdeyi devir alan 1937 
Anayasa tadili, milletçilik mefhumuna hem batı
nın «Millî Devlet» mefhumuna uygun düşen bir 
mâna vermiştir. Buna karşılık «Milliyetçi Dev
let» tâbiri, - ki milliyetçilik 2 nci maddeye gi
rince, bu madde Devletin vasıflarını saymakta 
olduğundan, «Milliyetçi Devlet» ibaresi ortaya 
çıkacaktır - Atatürkçü milletçiliği savunan ve 
bu sebeple milletçilik tâbirinin Anayasamıza gir
mesini istiyen arkadaşlarımızın dahi asla kabul 
etmiyeceği birtakım mânalara, da. gelebilmekte
dir. 

İkinci Cihan Harbinden sonra, «millî» ve 
«milliyetçilik» tâbirlerine nasıl bir mâna verildi-
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ğini tesbit için, biraz önce adını söylediğim An
siklopedinin 8 nci cilt, 279, 281 ve 283 ncü sayfa
larına bakalım. Orada aynen şöyle deniliyor: 
«Milliyetçilik, millet fikrinin ve millî şuurun mü
balâğalı ve müsamahasız, tolerans tanımıyan bir 
tezahürüdür.» (Gürültüler, konuşmalar.) 

EMİN SOYSAL — Saçmalamış. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bir da

kika müsaade buyurun. Milliyetçilik tâbirinin 
bizim kasdettiğimiz iyi mânasını değil, bugün 
dünyada bu tâbirden ne anlaşıldığını göstermeye 
çalışacağım; okumaya devam ediyorum: «Millet
lerin karşılıklı olarak birbirlerini tanımalarını, 
birbirlerine hürmet etmelerini bertaraf etmiyen 
ölçülü bir vatanseverlik, Devlet mefhumunun, 
Devlet vakıasının kendisinden vazgeçilmez şartı 
olduğu halde, milliyetçilik, bilhassa en kesin şek
li olan şovenizm hali ile,- dünya sulhunu tehdit 
etmektedir. Çünkü o, egoizmi diğer bütün kıy
met hükümlerinin üstüne çıkarmaktadır... Milli
yetçiliğin tahrip edici kuvveti şundan ileri gel
mektedir : Bir milletin milliyetçiliği, zaruri ola
rak diğer milletlerin de milliyetçiliğini davet et
mekte veya kendisini tecavüze mâruz milletin 
milliyetçiliğini tahrik etmektedir ki, 'bu da bir 
milliyetçilik reaksiyonu zinciri yaratmaktadır. 
İşte bu durum, barışçı dengeyi imkânsız hale 
getirmektedir.» (Der Grosse Brockhaus cilt 8, 
sayfa 281 ve 283). 

Görülüyor ki, Türk devriminin kasdettiği mil
liyetçilik umdesinin, «müspet, ölçülü ve sulhçü 
;bir milliyetçilik» olmasına mukabil, bu tâbir bu
gün artık «menfi ve mütecaviz» mânalara dahi 
gelmektedir; ve lûgatlarda bile bu mânalara bil
hassa işaret edilmektedir. Halbuki «Millî Dev
let» tâlbiri için bu malhzurlar bahis konusu değil
dir. «Millî Devlet» tâbiri, bütün dünyada, ancak 
ve ancak «Atatürk'ün ve Türk inkılâbının anla
dığı mânadaki milliyetçiliği» ifade etmektedir. 
«Millî Devlet», «Türk milliyetçiliği» nin kabul 
etmediği aşırı ve zararlı mânaları dışarıda bıra
kan bir tâbirdir. Bir yeni Anayasa yaparken, is
tikbal için ve bütün dünya muvacehesinde bir 
Anayasa yaparken, vaktiyle henüz millî şuurun, 
millet şuurunun tam mânasiyle benimsenmediği 
bir anda yani Kurtuluş Savaşının yapıldığı bir 
zamanda kullanılmak lüzumu duyulan tâbirden 
bagkası da tercih edilebilir. Millî şuuru normale 
getirebilmek için, hattâ mübalâğalı olarak tah
rik etmek, onu beslemek lâzımdır. O gün buna 
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.ihtiyacımız vardı. O ©ünleri bir defa hatırlamak I 
lâzım. Türküm demekten bile (birçok kimseler çe- I 
kinmekte idi. îşte böyle bir zam'anda, Tür'klük I 
şuurunu, millet şuurunu harekete getirmek için, I 
camiacılık ve camia devletine karşı millet çil îk ve I 
millî 'devlet görüşünü bir inanç, haline ıgetirmek I 
için, bu unsuru Ibelki mübalâğa ile dile 'getirecek I 
tâbirler elbette tercih edilecekti. Kaldı ki, o za- I 
manda dahi kullanılan tâbir çok kere «millî» I 
tâbirinden ibarettir: «Millî şuur», «Millî Mis'ak», I 
«Millî Mücadele», «Millî Kuvvetler» (Kuvayı Mil- I 
üye) ıgibi.. Görülüyor ki, hep «millî» tâbiri kul- I 
]anılmıştır. O günkü «artlar altında henüz ula- I 
şılmamış bir gaye olan «Millî Devlet» ve millî I 
şuura tam olarak ulaşabilmek için, aşırı mânalar I 
taşıyan tâbirlerle kullanılması dalbi yerindedir. 
Halbuki «Milliyetçi Devlet» tâbiri, o zaman he- I 
nüz tehlikeli mânalarda pek kullanılmamış, mü- I 
tecaviz yattıut ırkçı mânalara çekilmem işti. Ara- I 
dan 'geçen seneler zarfında, «Milliyetçi Devlet» I 
tâbiri, Türk milliyetçiliğinin kabul etmediği mâ- I 
nal arda kullanılır olnuştur. I 

Bir noktada şudur: Bugün millî şuur, ve mil- I 
liyet esası, memleketimiz için bir bedahet halini j 
almıştır. Artık bir mesele olmaktan çıkmıştır. I 
Buna rağmen yine de milliyet unsuru üzerinde I 
durulmasında lüzum bulunduğu görüşü temsil 1 
edildiği içindir ki, bu mefhumu, bu unsuru, bu- I 
gün en iyi ve kötü anlamlara meydan vermiye- I 
erik surette ifade eden tâbir tercih edilmiştir. I 

Maddenin birinci müzakeresinde, huzurunu- I 
za bütün malzeme ile gelecektim. Zamanınızı al- j 
inaktan çekindim. I 

Hemen şunu arz edeyim ki, mensubolduğum I 
Halk Partisinin sayılı umdeleri arasında milli
yetçilik de yer almıştır. Ama, kongrelerdeki izah- I 
hırda ve programında onun izahı yapılmış, ta- I 
rifi yapılmıştır. «Milliyetçilik ne demektir?» I 

«Biz milliyetçilikten ne anlıyoruz?» gibi so- I 
rulara verilen cevaplarla, milliyetçilik tâbirin- I 
den çıkarılması mümkün fakat istenmiyen, «Türk I 
milliyetçilik anlayışına uymıyan mânalar» ber- I 
taraf edilmek, yumuşatılmak istenmiştir. Esasen I 
«milliyetçilik» umdesinin bir Devlet vasfı olma- I 
dığı, bir siyasi davranış tarzım ifade ettiği göz I 
önünde tutularak, devletçilik ve sair umdeler ve I 
siyasi prensipler gilbi onun da Anayasaya gir- I 
meşine, 1937 yılma kadar lüzum hissedilmemiş- I 
ti. 1937 yılında milliyetçilik umdesinin Anaya- I 
samızın 2 nci maddesine1 girmesi, yalnız başına | 
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olmamış, Halk Partisinin 6 umdesi <i<> tüm ha
linde Anayasaya aktarılmıştı. Demek oluyor ki, 
Halk Partisi umdeleri arasında bulunmasa, Ana
yasaya girmiyceek veya bu umdeler 6 yeriıv 9 
tane olsa, dokuzu da Devletin vasfı olarak Ana
yasaya girmiş bulunacaktı. 

Parti umdeleri Anayasaya alındıktan sonra
ki Afatürk'ün Meclisi açış nutkunda, bu konu
da söylediklerini ıgözden 'geçirirsek, şu pek önem
li ve meselenin bugün doğru olarak halledil
mesi bakımından dahi pek değerli cümlelere ras-
larız : «Bizim Devlet idaresindeki, ana progra
mımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. 
Bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyaset
te, bizim için aydınlatıcı ana hatlardır..» Geçen 
yıl içinde parti ile Hükümet teşkilâtını birleş
tirmekle, vatandaşlar arasında ayrılık tanımadı
ğımızı fiilen göstermiş olduk» (Tutanak Dergisi 
cilt 20, sayfa 9). 

(iörülüyor ki, Halk Partisi umdelerinin Ana
yasaya nakledilmesi bahis konusudur. Şimdi bu 
cümlelerin hemen akabinde söylediği cümleleri 
ele alırsak, «kelimelere körü körüne bağlanımı -
yıp», «zamanın ihtiyaçlarım ıgıöz ününde bulun
durma» düsturunun, bizzat Atatürk'ün esas gö
rüşü olduğu, kolayca tesbit edilmiş olur : 

«Biz ilhamlarımızı, doğrudan doğruya hayat
tan alınış (bulunuyoruz. ıBizim yolumuzu çizen, 
içinde yaşadığımız, bağrından çıktığımız Türk 
milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia 
ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığı
mız neticelerdir.» (Tutanak dergisi 1 . 11 . 1937 
cilt 20 sayfa 9). 

Milliyetçilik kelimesi, o günden bugüne yan
lış istikametlere çekilir bir hale ıgeldikten sonra, 
yani «Atatürk'ün, Türk devriminin ve bugün 
hepimizin kasdettiği Türk milliyetçiliği» nden 
başka mânalara' ıgelir bir tâbir halini aldıktan 
sonra, Atatürk'ün, Türk devriminin ve sizin dü
şündüğünüz mefhumu daha iyi ifade eden ve 
yanlış anlamlara asla yer bırakmıyan «millî» 
tâbirini tercih edip etmeme meselesi halledilir
ken, nutuktaki bu realist zihniyet, güneş ışığı 
kadar aydınlatıcıdır.' 

İkinci Cihan Harbinden önce, bâzı prensip
ler, milletleri aşırı heyecana getirmiş, ölçüsüz 
mânalara çekilmiş; meselâ Nasyonal Sosyalizm
de olduğu gibi, millet için en (büyük ölçüde za
rarlı sonuçlar doğurmuştur. Demek ki, bu im-
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denin yanlış istikamette geliştirilmesi, - Ata
türk'ün tâbiri ile - milletler tarihinde ıştıra]) ve 
facia kaynağı olmuştur. O halde bugün kullanı
lacak tâbirin, bu ıstırap ve facialardan çıkarıla
cak derse göre tesbit edilmesi, bizzat Atatürk'ün 
tavsiyesinin ve prensiplerinin icabıdır. 

Biz, «millî devlet» tâbirinin, Atatürk'ün kul
landığı mânadaki milliyetçiliği tamamen kapsa
dığına kaaniiz. ©unun kesin 'bir delili de, 1937 
de bu tâbir Anayasaya girerken Recep Peker'in 
vermiş olduğu anahtardır : «Arkadaşlar, milli
yetçilik bakımından da bugün dünyada kullanıl
mış çeşitli mânalar vardır. Meselâ, kan milliyet
çiliğin tatbik ederler. [Bu nevi milliyetçilik bâzı 
yerlerde aktif ve pasif vasıflarla tatbik sahası 
buluyor. Kendi kanından ve kendi ırkından ol-
mıyanları yurt dışına atmak veya yurttaş hak
kından mahrum etmek, pasif 'bir kan milliyetçi
liğinin tatbikatıdır. ıBir de sınırlar aşırı yerlerde 
hattâ kıta ve deniz aşırı yerlerde mevcut ve ken
di kanından olan insanların siyasal hudut ve 
birlik içerisine ,girmesini ihtiva eden, geniş çer
çeveli «irredentist» miliyetçilik vardır. Bu da 
kan milliyetçiliğinin aktif ıbir görüşüdür. Daha 
birçok milliyetçilik fikir ve şekilleri vardır. Fa
kat bizim milliyetçiliğimizin ana vasfı. Anaya
samızın diğer hükümlerinde ve. Cumhuriyet Halk 
Partisinin rejim prensipleri içerisinde belirtil
miştir. (Tutanak dergisi cilt 16, sayfa 66). 

Görülüyor ki, hem milliyetçiliğin çeşitli mâ
nalara geldiği ve hem de ıbizim bunu, ancak 
Türk devriminin yani Halk Partisinin anladığı 
belli bir mânada kullandığımız teslim edilmekte
dir. Şimdi Halk Partisinin programında bu um
denin ne suretle izah edildiğine bakalım : 

«Milliyetçilik : Parti, milletin hususi ka
rakterini ve başhba§ma müstakil hüviyetini 
mahfuz tutmayı esas sayar. Parti, insanlık 
cemiyetini müstakil, ve eşit milletlerden mü
rekkep bir büyük aile ve Türk milletini bu 
ailenin esaslı birliği olarak tanır. Parti, 
milliyetçiliği, Türk milleti içinde en yüksek bir 
insan seviyesine varmanın kök şartı ve vası
tası bilir. Parti milletler arasındaki münase
betlerde, Türk milliyetçiliğini, hiçbir millet için 
zarar düşünmiyen, her milletin insanlığa de
ğerli hasletlerini takdir ve teşvik eden bir iyi
lik unsuru olarak kullanır.» 

Görülüyor ki, daha ziyade, Türk devrimin
de benimsenen milliyetçilik umdesinin, aşırı 

mânalara çekilmemesi gerektiğini belirten bir 
izah! İşte bunun içindir ki, «bu mülayim, bu 
ölçülü, bu ırkçı olmıyan, bu sulhçü milliyetçi
liği» ifadeye çok daha elverişli ve - hele ara
dan geçen seneler azrfmdaki acı tecrübelerden 
sonra - ancak bu mânaya gelebilen bir tâbir 
kullanmak suretiyle, maksadı daha iyi ifade 
etmeyi, 3rani «millî devlet» tabirini kullanmayı 
tercih ettik. 

Son olarak arz edeyim ki, «millî devlet» di
ye bir tâbirin meveudolmadığı iddiası, tetki-
kata dayanmamakta ve hakikata aykırı duş
tu ektedir. Meselâ Alman Anayasa Hukuku 
Profesörlerinden Koellreutter, «Alman Devlet 
Hukuku» adlı kitabının 288 nci sahif esinde 
diyor ki, bugün Sovyet Rusya «Milletler Dev
letini yaratmaya teşebbüs etmektedir... Avus
turya - Macaristan'ın burjuva Devleti temeli 
üzerine gerçekleştiremediğini sosyalist temel 
üzerine gerçekleştirmeye çalışmaktadır. «De
mek oluyor ki, «millî devlet» in karşısındaki 
nıehfumu teşkil eden «Milletler Devleti», Türk, 
milliyetçiliğinin de tam karşısında yani ona 
zıt olan mefhumdur. Türkiye'nin tarihî ihti
yaçlarına cevap veren «millî devletin», bilhas
sa bugünkü hasmını teşkil etmektedir. O hal
de, biz «millî» tâbirini, «milliyetçi» tâbirine 
tercih edersek, gayemize en uygun ve yanlış 
anlamalara asla yer verimiyecek surette hare
ket. etmiş, kısaca bünyemize tamamen uygun 
yolu tutmuş olacağız. 

1987 senesinde Anayasanın ikinci madde
sine Halk Partisinin umdeleri girmeden önce, 
milliyetçilik umdesinin müspet olarak izahı ala
nında pek değerli hizmetler gören İnkılâp Ta
rihi Hocası Recep Peker'in, 1936 da yayınla
nan İnkılâp Dersleri Kitabının 117 nci sahife-
sini açarsanız, yeni Türk Devletinin dayandığı 
ve geleceğini teminat altına alan umdeler ola
rak, istiklâl mefhumu, inkılâp mefhumu ve 
«ulusal birlik» mefhumu üzerinde durduğunu 
gönüsünüz. Demek ki, «milliyetçilik» üzerin
de değil, «ulusal birlik», «millî birlik» üzerin
de durmuştur. Burada vaktinizi almamak için 
verilen izahatı okumuyorum. Kitabı istiyen ar-' 
kadaşa takdim edebilirim. 

Hattâ muhterem arkadaşlarım, 1937 yılın
la milliyetçilik umdesinin, Anayasanın 2 nci 

maddesine girmesi münasebetiyle yapılan gö-
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rüşmelere bir göz atınca hemen gömlekteyiz 
ki, «milliyetçilik» tâbiri, pek o kadar benim
senmiş de değildir. Zira, gerek asıl sözcü Şük
rü Kaya, gerek Recep Peker, gerek Refet Bele, 
«.milliyetçilik» tâbiri yerine, mütaaddit defa 
«millîcilik» tâbirini kullanmıştırlar. 

Hulâsa : Her iki tarafın da netice olarak 
istediği şey aynıdır; 'bunda en küçük bir şüp
he yoktur. Biz tarihî oluşum ve ilmî esaslar 
bakımından, bilhassa bugün için çok daha 
emin olan bir tâbiri tercih ediyoruz. Halbuki 
«milliyetçi Devlet» tâbirini tavsiye edenlerin 
teklif ettiği tâbir, bugün artık asla kabul 
edemiyeceğimiz mânalara da gelebilmektedir. 
Bunun içindir ki, milliyetçilik tâbiri kullanı
lınca, «'bizim milliyetçilikten maksadımız şu
dur, yoksa şu değildir» diye birtakım izahlara 
ihtiyaç hâısl oluyor. Bu tarifleri, bu izahları, 
Anayasa metnine alamıyacağımıza göre, yanlış 
anlamalara sebebiyet vermiyeeek olan tâbiri 
tercih etmek gerekir. Durum bu olduğuna 

•göre, ben, en çok şu nokta üzerinde duruyo
rum : Komisyon teklifinin aleyhinde konuşan, 
birçok arkadaşlar oldu. Komisyon da konuştu. 
Lehte, aleyhte konuşacak arkadaşlar arzu eder
lerse yine konuşsunlar ama; kabul buyurur
sanız, bu konuyu uzatmadan oylamaya gide
lim. Çünkü, bu meselde lehteki ve aleyhteki 
fikirler artık tamamen belli olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın, Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Çok muhterem ar

kadaşlarım, sayın komisyon sözcüsünün sözle
riyle mâruzâtıma ibaşlıyacağım. Hakikaten bu 
mevzu lüzumsuz yere uzatılmıştır, ve sanki 
Mecliste bir milliyetçiler grupu bir de bunun 
zıttı bir grup varmış gibi bir hava yaratılmış
tır. Aslında bu mevzu etrafında bir ittifak var
dır. Fakat komisyon sözcüsünün bu tavsiye
sinden en çok yine komisyonun istifade etmesi 
lâzımdır. Çünkü öyle yapmış olsalardı bu me
sele bu kadar uzamıyaeaktı. Nereden almıştık 
bu milliyetçilik mefhumunu? Atatürk İnkılâp
larından, sonra bir Aanayasa maddesi olarak, 
olduğu gibi millete mal olmuş, millî bünyeye 
girmiştir. Aleyhinde hiç/bir esaslı mütalâa da 
dermeyan edilmemiştir. Ne içerde ne dışarda bu 
umdeden dolayı biz bir şey kayıp etmemişin
dir. Bu mefhumu lüzumsuz yere evvelâ reddet
tiler, sonra bunun yerini tutsun diye başka 
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bir tâbiri buraya yerleştirmek istediler. Bu bir 
abdes yenileme değildir, bu bir teyidi imandır. 
Bu bir inanış ve tarihî emanetin müdafaayıdır. 
Zarar görmemişizdir, bunu müdafaa ediyoruz. 
Atatürk devrinden kalmış olan birtakım umde
ler etrafında yıllarca mücadele ettik. 

Arkadaşlar, her mefhum, her tâbir kullanıl
dığı yere ve verilen mânaya göre kıymet ta
şır. Türkiye'de Cumhuriyet vardır, Amerika'da 
ve Fransa'da da Cumhuriyet vardır, fakat yet
ki ve teşkilât aynı değildir. Birbirinden farklı 
teşkilât, farklı idareleri ifade ediyor. Fakat hep
sinin adı Cumhuriyettir. Bizim milliyetçiliği
miz de ne ifrata kaçmıştır, ne de başkalarını 
inkâra... Bilâkis bizim milliyetçiliğimiz insani 
bir mefhumdur. Bizim tarihimize böylece gir
miştir, böyle mânalandırılmıştır. 

Sağdan soldan, şu muharrir böyle demiştir, 
bu muharrir şöyle demiştir. Herkes bir şey söy-
lüyebilir ama bizim tarihimizin hakikati odur 
ki, bizim milliyetçiliğimiz bir şovenizm istika
metinde tatbik edilmemiştir, ikinci Dünya Har
binin en şiddetli günlerinde, birçok ^milletlerin 
milliyetçilik mefhumunu insani sahalardan itip 
başka sahalara götürdükleri zamanlarda da, bi
zim milliyetçiliğimiz insani esaslar içinde kal
mış ve millî bünyeye öyle yerleşmiştir. Genç
lik bunu böyle anlamış ve böyle sevmektedir. 
Bunun için bir tashihe ve tadile ihtiyaç yok
tur. Komisyonun getirdiği metin ve buradaki 
izahları da bunu terk etmek için bir sebep teş
kil etmiyor. 

Birtakım ayrılıklara -ve şelf determinasyona 
yol açar gibi endişeler izhar edildi. Bilâkis bun
ları önlemek için eski Anayasamıza milliyetçi
lik umdesi konmuş ve bu zamana kadar böyle 
biı* şeye meydan vermemiştir. Şimdi bu umdeyi 
kabul etmemek geçmiş tatbikatı da .şüpheye dü
şürür. Geçmiş tatbikatı şüpheye düşürmeye hak
kımız yoktur. Bu, millî menfaatlerimize de ay
kırı olur. 

Arkadaşlarım, Atatürk bu mefhumları Ana
yasaya yerleştirirken, «Biz ne gaipten ilham 
aldık, ne de bunu gökten indirdik.» derken 
bunların millî bünyeden alındığının çok veciz 
bir ifadesini vermiştir. Bunu başka türlü izah 
etmek, Atatürk'ü tashih etmek gibi bir iddia 
olur. Bu, asla doğru olmaz arkadaşlar. Biz mil
liyetçiliği şimdiye kadar, arz ettiğim esaslar 
dâhilinde anlamış ve öyle kullanmışızdır. Mil-
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liyetçiliği konünizmi önleyici, milleti birleştiri
ci bir mefhum, bir millî beraiberliğin ifadesi ola
rak kullanmışızdır, öyle gelmiş, öyle gidiyor 
ve. öyle gitmesi lâzımgeliyor, arkadaşlar. 

Bu mesele hakkında 1 nci müzakerede de 
görüşümüzü arz etmiştik. Bizim milliyetçiliği
miz asla şoven bir milliyetçilik olmamıştır, ar
kadaşlar. 

Mesele gayet vazıhtır, millete mal olmuştur, 
benimsenmiştir. Komisyonun getirdiği görüşle
rin hiçimi kâfi değildir. Geçen misaller ister 
İkinci Cihan Harbinden evvel olsun, ister sonra 
olsun, okudukları kitapları delil göstererek ce
vap vermek istediler. «Milliyetçilik millî ifrat
la karışmış ve* barışçı muvazeneyi haleldar eder 
bir anlayış olur», diyorlar. Halbuki bu milliyet
çiliğin en hararetli zamanlarında bütün dünya 
ile dost olmuşuz, bütün Garp âlemi ile, Ameri
ka, Fransa ve İngiltere ile dostluk kurmuşuz, 
milliyetçilik asla buna mâni olmamıştır. Dev
letler arasındaki barışçı muvazeneyi kurmaya 
asla milliyetçilik mefhumunun tatbikatı mâni 
olmamıştır xc olmıyacaktır. Binaenaleyh, şahsi 
iddiaları varit ise, misal veriyorlarsa bu başka 
ülkelere mahsustur, bizim ülkemize kabili tat
bik olamaz, Biz milliyetçiliği bütün medeni âlem 
ile birlikte paylaşmış, müşterek bir gayenin ta
hakkukuna imkân veren bir mefhum olarak, 
bir kavram olarak almış ve öyle uygulamışız. 

Bu itibarla, işin doktriner izahına kaçma
dan, bu mefhum yerleşmiş olduğu için ve sade
ce yerleşmiş olduğu için değil millî bir emanet 
olduğu için, benimsendiği için, yerine konulan 
kelime onun yerini doldurmadığı ve doldurmı-
yacağı için, aynen muhafazası lazımgeldîği 
inancındayım. Muhterem Heyetinizin bu yolda 
rey vermenizi rica edeceğim. 

Mâruzâtımı burada bitiriyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Şevket Raşit Hatiboğlu. 
ŞEVKET RAŞİT HATİBOĞLU — Muhte

rem arkadaşlar, Anayasanın ikinci müzakere
sinde bu ikinci madde hakkında ve milliyetçi
lik konusunda konuşmuştum. Şimdi sevgili ko
misyon sözcümüz yine mevzuun izahına girişti. 
Bu izah da objektif olmadı. Tamamen sübjek
tif olan muharrirlerin kitaplarından Cermen 
kaynaklarından misaller verdi. Yine sevgili 
komisyon sözcüsü, Meclise ufak bir tarizle 
konuşmasını süsledi : «Büyük Meclis bunu bir 
mesele yaptı.» dedi, Bunu komisyon mesele 
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yapmıştır arkadaşlar! Komisyon Türk Milleti
nin Meclisinde, Anayasa yapılırken ve Anaya
sada Devletin karakteri belirtilirken milliyet
çiliğe yer vermeden ve «Millî» kelimesini dahi 
koymadan Meclisin huzuruna gelmiştir. Bun
ların konmasına garip bir şekilde mukavemet 
etmiştir. Şimdi ise Sayın Sözcü burada neyi 
müdafaa ediyor bilir misiniz? Millî kelimesini 
müdafaa ediyor. Eğer ve belki komisyon da
ha kanunun 1 nci müzakeresinde bu maddeyi 
bu kelime ile getirmiş olsaydı bu mesele olmı-
yacaktı. Komisyon Türk Devletinin karakte
rini (Millî) ve (Milliyetçi) tâbirleri ile belirt
mekten kaçınmıştır. Komisyon bundan neden 
korkuyor? 

Ev^et komisyon milliyetçilikten korkuyor. 
Komisyon psikolojik bir fobi içindedir. Türk 
Devleti milliyetçi değilse ümmetçi midir, yok
sa beynelmilliyetçi midir? Halbuki Türk mil
liyetçiliği her hangi bir kimse tarafından uy
durulmuş bir şey değildir. Bu tarih içinde te
şekkül etmiştir ve bugün Türk Devletinin ka-
rekterini vermektedir ve Türk Milletine de 
şuur halinde mal olmuştur. 

Şimdi bu konudaki düşüncelerimi kısa kısa 
tekrar arz edeceğim. Milliyetçilik Osmanlı İm
paratorluğu devrinde fikir olarak ortaya çık
madı. Adeta bir şafak olarak sokmuştu. Yal
nız Türk milliyetçiliği asıl Anadolu İstiklâl 
kavgalarında bir şuur haline gelmiştir ve bir 
prensibolarak milletçe benimsenmiştir. Nedir 
bu Türk milliyetçiliği ? 

Bizim milliyetçiliğimiz kendi zaruretlerimiz
den doğmuştur ve büyük cereyanlara karşı 
milletimizin aksülâmelleri ile gelişmiştir. Onu 
kolay kolay atamazsınız. 

Türk milliyetçiliğinin bugün bu vatan için
de ve kendi içinde büyük bir dâvası yoktur, 
yalnız insanlık içinde, insanlık karcısında bir 
dâvası vardır. Bu da mazlum milletin istiklâli 
ve emperyalizme son verilmesidir. Çünkü Türk 
milliyetçiliği emperyalizme isyan içinde geliş
miştir. Bizim İstiklâl Mücadelemiz birçok mil
letlere örnek olmuştur. Bizim milliyetçiliğimi
ze hakkan istilâcı, mütecaviz denemez. Bilâ
kis milletlerin istiklâlini savunan bir milliyet
çiliktir. Bu prensibin de bütün insanlığa şâ
mil ve mazlum milletleri de içine alan bir pren
sibolarak benimsendiğini belirtmek gerekir. Mil
liyetçiliğimi benim böyle anladığımı arz et-
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mek isterim. Biz bu prensibe dayanarak Ana
dolu İstiklâl Mücadelelerini yapmış bulunuyo
ruz. İşte bu sebepten dolayı Türk milliyetçi
liğinin mütecaviz milliyetçilikle bir münase
beti yoktur. İkincisi; Türk milliyetçiliği üm
metçiliğe karşı olan bir reaksiyonla gelişmiş
tir. Bu memleketin istiklâli elde edildikten 
ve Devlet yeniden kurulduktan sonra inkılâp
lara başladığımız zaman bütün millet ve Bü
yük Önder Atatürk bu prensibe dayanarak in
kılâpları başarmıştır. Evet, o zaman Atatürk 
milliyetçilik prensibine dayanarak ümmetçilik
le mücadele etmiştir. Milliyetçilik, bugün dahi 
gericilik, Halifecilik ve saire gibi cereyanlara 
karşı dayandığımız, bir tek dayanaktır. Bizim, 
ümmetçilik, mücadelemiz henüz bitmiş değildir. 
Bu memlekette hâlâ Halifeliği istiyenler var
dır. 

Üçüncüsü; Türk milliyetçiliği komünizme 
karşı bir reaksiyondur. 

Şimdi soruyorum arkadaşlar, nasıl olur da 
bu kadar kendi dışında ve insani ideallere de 
bağlı olan Türk milliyteçiliğinden, Nasyonel 
Sosyalizme ve saireye yol açar diye korkulur? 
Türk milliyetçiliğine mütecaviz denebilir, bel
ki başka memleketlerde milliyetçiliği hırçın ve 
istilâcı vasıflarla anlıyanlar olmuştur. Fakat 
bizim milliyetçiliğimize böyle isnatlar yapıla
maz. 

Türk milliyetçiliğinde insanlığa karşı hiçbir 
kötü düşünce olmadığını, onun açık bir anlayış 
olduğunu ve insaniyetçi olduğunu sizlere hatır
latmak isterim. Türk Devleti 2 nci Dünya Har
binde mütecaviz olmadığının en parlak imtiha
nın] vermiştir. Bunu pekâlâ bilirsiniz. O zaman
larda arazi ilhakı için 'bize teklifler yapılmıştır: 
Milliyetçilik prensibim Anayasaya koymıyabi-
lirsiniz, ama milliyetçiliğinde mütecaviz ve is
tilâcılık vehmederek ona kimse iftira edemez. 
Sonra biz hiçbir zaman raciste olmadık. Evet 
biz de hiçbir zaman ırkçılık gibi ayırıcılık ol
mamıştır. Bizim esi iden beri bu konuda nasıl 
bir millet olduğumuz dünyaca malûmdur. Bi
zini milletimizin dini ırkçılığa aykırıdır. İslâm 
dini bütün ırkları İslâm ümmeti olarak birleş
tirir. Müslüman olduğumuzdan beri zencilerden 
her ırktan kız alır veririz. Bugün henüz daha 
kara ve sarı ırklardan olanlara insan haklarını 
yermiyenjerin bize ırkci demelerinden korku-
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yoruz. Bunlar mı bize insanlık öğretecekler? 
Benim milletim tarihin başından sonuna kadar 
insanî davranmıştır. Bunlara rağmen nasıl olur 
da «milliyetçilik hodgâm, mütecaviz bir anla
yıştır» diye Anayasamıza bunun bir prensibola-
rak konmasından çekinilir ve hu mucip sebep
ler bu Mecliste ileri sürülebilir'? 

Şimdi mâruzâtım şudur : Millî kelimesinin 
mânası açıktır, sarihtir, bu bir sıfattır, ama bir 
prensip değildir. Milliyetçilik kelimesi ise bir 
prensip ifade eder, 'bu bir prensübolarak devle
timize dayanak olur ve bir dinamizm ve bir he
yecan kaynağı olur. Millî kelimesi ise bunları 
ifade etmez. 

Sayın Sözcü iyi, ferah düşünürse bu hususta 
bana hak verecektir. Vasıf başka şey, prensip 
'başka şeydir. Biz hu prensibe dayanarak üm
metçiliğe karşı koyacağız, milletlerin istiklâl 
dâvalarını müdafaa edeceğiz, insanlığın komü
nizmden kurtulmasına çalışacağız ve mücadele 
ve kalkınma için çocuklarımıza heyecan verece
ğiz. Bir arkadaşımın söylediği gibi bu bize ta
rihin bir emanetidir. Hakkımız yoktur bunu çı
karı]) atmaya, bu prensip milletin Anayasasın
da yvv almaya lâyıktır. Milliyetçilik prensibinin 
Anayasaya konması ile vatanın, milletin bütün
lüğü zarar görür vehimleri ve korkuları ile bu 
prensibi terk etmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Bu milletin bütünlüğü, bu vatanın bütünlüğü 
böyle vehimlerle sağlanamaz. Eğer böyle bir 
korkumuz varsa içimizden onu söküp atmalıyız. 
Sıkı hir Devlet idaresi, vatandaşların hepsine 
ayın muamele ve memleket imarında, medeniyet 
nimetlerinin dağılışında müsavilik bu endişeleri 
kolayca bertaraf eder. Bunu 'yaptıktan sonra 
korkuya sebep yoktur. Bu memlekette biribirin-
den ayrı insanlar, zümreler yoktur. Onları ta
rih kadar vatan birliği ve din birliği birleştir
miştir. Türk Milleti misakı millî sınırları için
de tam bir kültür birliğine doğru yol almakta
dır. Bunun yegâne dayanağı Türk milliyetçili
ğidir. Böyle yersiz korkularla bu prensipten 
vazgeçmek doğru değildir. İleri sürülen iddia
ların ve delillerin de bizim milliyetçiliğimizle 
hiçnir alâkası yoktur. Böyle iddiaları Türk mil
liyetçiliği ile alâkalı görmek bile insafsızlıktır. 

Mâruzâtım bu kadar. Ben yüreğim dekini ve 
düşündüklerimi sizlere arz ettim. Takdir sîzle
rindir. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Komisyon. [ 
•KOMİSYON ıSÖZCÜSü MUAMMER AiK-

SOY — Arkadaşlar, 'bu konudaki tartışmalar 
hiraz daha uzayacağa benzer. Kendisine çok hür
met ettiğim ıŞevket Raşit ıHatiboğlu, öyle bir tâ
bir kullandı ki, Ibıma cevap vermek .lüzumunu 
duyuyorum. Benim objektif değil, sübjektif ko
nuştuğumu iddia ettiler. Hakikat halde, burada 
sübjektif ve hissî bir konuşma yapan, bizzat ken
dileri olmuştur. Ben ise objektif, hattâ bu yüz
den fazlasiyle kuru bir konuşma yaptım. Hislere 
değil, akla hitabettim. Yaptığım nakil de, dün
yanın en tanınmış ansiklopedilerinden birinden-' 
dir. iSözlerim içinde hisleri ve heyecanları hare
kete (getirecek tek kelime yoktu. Bilâkis meseleyi 
soğukkanlılıkla ele alarak, gerçek ihtiyaca en 
uygun tâbiri seçmek için ıgayret sarf etmekle 
meşgulüz. Halbuki muhterem üstadımız, zenci
lerden kız aldığımızdan; dışardan gelenlerin bi
ze medeniyeti öğretemiyeceğinden bile bahsetti
ler ki, bunların seçeceğimiz tâbirle hiç ilgisi yok
tur. Biz, «milliyetçi» tâbirini savunanların, ırk
çılığı savunduğundan bahsetmedik. Biz, Devle
tin vasfını tesıbit ederken, «'Türk Devleti, şöyle 
şöyledir..» derken, Devletin vasfı olarak hangi 
tâbiri knlanalım, bunun üzerinde durduk. Milli
yetçilik dediğiniz zaman ne mâna anlaşılıyor? 
Halk Partisi programında «Parti, milletler ara
sındaki münasebetlerde, Türk milliyetçiliğini 
hiçbir millet için zarar düşünmiyen, her mille
tin insanlığa değerli hasletlerini takdir ve teş
vik eden Ibir iyilik unsuru olarak kullanır» de
nilmektedir. 

Milliyetçilik bu mudur? ıŞu izah açık bir .su
rette göstermektedir ki, «ıniliyetçilik» kelimesi
nin yanlış istikametlerde mânalandırılmaması 
için, ne mânalara gelmediğini belirtmek lüzumu 
hâsıl olmaktadır. îşte bu gibi zaruri izahları 
Anayasada yapmak mümkün olmadığı içindir ki, 
«yanlış anlamalara imkân vermiyen tâbiri kul
lanalım» dedik. IBize karşı yapılmış olan itham 
tamamen yersizdir. 

Komisyon niçin daha önce «millî» kelimesini 
getirmedi diyorlar. Bunu kaçıncı defa arz ettim. 
Muhterem Hatiboğlu her halde dinlememiş ola
caklar. Birkaç cümle ile" tekrar edeyim : Bütün 
Batı âleminin ulaştığı -ve kabul ettiği ıbir haki
katin, ayrıca Devletin vasfı olarak kaydedilme
sine Komisyon olarak lüzum görmedik. 
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Esasen camiacı, ümmetçi Devlet mefhumunu 

terk ederek, milliyet üzerine dayanan Devlet 
anlayışını Batıdan almış bulunuyoruz. Bu mef
humun, ıbu umdenin anası olan memleketlerde 
dahi, onu Anayasaya «Devletin bir vasfı» ola
rak yerleştirmek lüzumu hissedildiğine göre, 
1961 senesinde yeni Türk Anayasasına bu um
denin kaydedilmesi için (bir lüzum var mıdır? 
Millî şuurumuz yeter kuvvete sahip değil midir? 
Kaldı ki, 1934 Anayasası da, bu umdeyi, bu vas
fı, hükümleri arasına almamıştır. Millî Müca
deleden sonra kurduğumuz yeni Devletin Ana
yasasının, «milliyetçilik» umdesini ilân etmesi, 
cok daha kolay anlaşılabilirdi. Fakat böyle bir 
hükmü koymak lüzumunu hissetmemiştir. 1937 
de «milletçilik»' esasının Anayasaya konmasının 
sebebi ise, ıHalk Partisi umdelerinin tüm halin
de Anayasaya nakledilmiş olmasından ibarettir. 
Nasıl ki, Devletçilik de aynen Anayasaya gir
miştir. Devlet ve parti mefhumlarının birbiriyle 
karışmasının sonucu olarak tarihî vakıa budur. 

Ayrıca belirtelim ki, bizim hazırladığımız ta
sarıdan başka tasarılarda da, bu umde yer alma
mıştır. İstanbul tasarısında, Siyasal Bilgiler Fa
kültesi tasarısında, Hürriyet Partisinin tasarısın
da da yoktur. Hiçbir medenî memleketin anaya
sasında da böyle ıbir hüküm mevcut değildir. 

Nihayet «Cemaatçilik», (bizim için artık hal
ledilmiş bir meseledir. Çoktan «Millî Devlet» 
haline gelmiş bulunuyoruz. Keza -«enternasyo
nalci Devlet anlayışı» 3 ncü maddede kesin ola
rak ret ve 67 nei maddede mahkûmedilmiştir. 
Bunun dışında, bu Anayasanın pek çok hükmün
de, milliyetçilik esası başka tâbirlerle ifade edil
miş bulunmaktadır. Devletin vasfı olarak bunu 
ayrıca zikretmek için bir sebep göremedik. Ve 
işte bu sebepledir ki, milletçilik kelimesini Ana
yasa metnine almadık dedik. Fakat Yüksek He
yetiniz ısrar etti, ve «ibâzı mahzurları da olsa, 
faydasız gibi de ıgörünse, - mademki bir kere es
ki Anayasaya girmiştir - hu umdenin Anayasa
mızda yer almasını istiyoruz» dedi. Bu suretle, 
komisyon olarak, heyetinizin maksadına en uy
gun tâbiri ibulmak vazifesiyle karşı karşıya gel
dik. Milliyetçilik kelimesini, «Türk inkılâbının 
anladığı mânada, Atatürk'ün anladığı mânada, 
eski Anayasamızda konulurken anlaşılan ve bu
gün de anlaşılması lâzmıgelen mânada» kullan
mış olabilmek için, tâbir üzerinde durduk. 
Kullanacağımız tâbirin - mâruf tâbiri ile - efra-
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dini cami ağyarını mâni olması lâzımdır. Ma
demki tarif veremiyeceğiz, hiçolmazsa terim hu 
vasfa sahiibolmalı idi : 

1961 senesinde ıbir Anayasa yapıyoruz. Eski
den şu tâbir kullanılmıştı diye onu aynen ala
cak değiliz. Gayemize, hükmün maksadına en 
uygun tâbirleri tercih edeceğiz. Biz «Millî Dev
let» tâbirini, Türk inkılâbının anladığı mânada
ki «milletcilik» umdesini en iyi ifade eden tâbir 
olarak mütalâa ediyoruz. Hem de bugün, '«milli
yetçi devlet» tâbiri, az veya çok başka mânalara 
gelebileceğinden, Türk milliyetçiliği de içine 
alan, Atatürk devrimciliğini de ifade edebilen 
bir mefhum olarak bu kelimeyi kullanalım de
dik. 

Binaenaleyh, «Millî Devlet teklifinin niçin 
daha önce getirilmediği» ve saire gibi tarizler, 
tamamen yersizdir. 

ıSon olarak iki, üç etimle ile komisyonun fik
rini aksettireceğime kaaaniim : 

©iz 1961 »senesinde, modern demokrasi ve Ana
yasa kaidelerine uygun olarak Devletin, vasıfları 
arasm'da ne zikretmek lazımsa kaydettik. Bun
dan sonra da, ilâve edilmesini istediğiniz vasfı, 
en münasip bir şekilde koyduk. Biz kendi görü
şümüzü, 'kendi kanaatimizi ifade ediyoruz. Sonun
da istediğiniz tâbiri kabul etmek sizin elinizdedir. 
Biz Iburada, niçin bir kelimenin, bir tâbiri diğe
rinden daha iyi olduğunun izahını yapmıya çai-
lıştık. Görüşümüzü doğru bulmıyabilirsiniz; 
fakat asla aklımızdan geçmiyen maksatları bize 
latfedemezsiniz. Uzun mâruzâtımı dinlediğiniz 
için. teşekkürler ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yeterlik öner
gesinin oya konulabilmesi için aleyhte, lehte ve 
üzerinde 6 kişinin konuşması şarttır. Şimdiye ka
dar söz almış arkadaşlardan 6 arkadaş milli
yetçilik tâbirinin lehinde bulunmuş, yalnız bir 
sayın üye arkadaşımız millî tâbirinin lehinde ko
nuşmuştur. Şimdi söz alan arkadaşların isimle
rini okuyacağız. Lütfen konuşma maksatlarını 
ifade etsinler : 

Esat Çağa, (Milliyetçilik tâbirinin aleyhinde) 
Ahmet Bilgin, (Komisyon metninin lehinde) 
Alp Kuran, (Üzerinde). Daha evvelki konuş

malarda tamamen lehinde olduğunuz malûm. (Al
kışlar) 

Necip San (Üzerinde) 
Hikmet Kümbetlioğlu (Milliyetçilik tâbirinin 

aleyhinde, mili iyetçiliğin aleyhinde) 

.1961 O : 1 
Galip Kenan Zaimoğlu (Milliyetçilik lehin

de) 
Vasfi Gerger, (Üzerinde) 
Necip Bilge (Millî tâbirinin idilinde, milliyet

çilik tâbirinin aleyhinde) 
Orhan Öztrak, (Yok sesleri) 
Buyurun Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA —• Muhterem arkadaşlarım, ev

velce ikinci madde üzerinde konuşurken, Ibu mad
denin Anayasa içersinde ehemmiyetinden bilmü-
nasebc söz açmıştım. Bu madde Devletin fonksi
yonel evsafını tâyin eder ve bize ve 'bundan son
raki vazılara, idareye, kazaya bir hattı hareket 
yönü tâyin eder demiştim. Bu madde içersinde 
kullanılan her kelimenin hissîlik dışında hukuki 
bir mânası olması icabeder. Hissen hepimizin 
milliyetçi olduğundan hiç şüphe yoktur. Hepi
miz candan Türk Milletinin talimi, refahını arzu 
ederiz. Bu milletin bekası için hepimiz seve se
ve bütün varlığımızı ve canımızı vermeye ama
deyiz. Hislerimiz bu. Böyledir, böyle kalacak, 
çocuklarımız da böyle olacaktır. Fakat, bir hu
kuki metni kaleme aldığımız zaman lıissî bir ve
sika tanzim etmediğimizi bir an gözden kaçırma
mak lâzımgeiir. Evvelce muhtelif defalar arz et
tik ki, şu Anayasa kabul edilip hizim elimizden 
çıktıktan sonra hukukçunun malı olacaktır ve bi
zim kendisine burada izafe ettiğimiz mânalarla 
değil, hukukçunun ilmin ışığı altında çıkardığı 
mânalarla mânalandırılacaktır. Şimdi acaba bir 
hukukçu buradaki milliyetçilik tâbirini mânalan-
dırmak için ne yapacaktır? Muhakkak Muammer 
Aksoy arkadaşımızın, demin burada yaptığı gibi 
birtakım kitaplara müracaat edecektir. Çünkü, 
milliyetçilik sosyolojik bir 'vakıadır ve sosyal 
ilimler sahasında milliyetçiliğin mânası taayyün 
etmiştir. Yukarıda Meclis Kütüphanesinde îngi-
gilizce yazılı içtimai ilimler Ansiklopedisi diye 
8 - 10 ciltlik ıbüyük bir ansiklopedi vardır. Ben
deniz daha tasarının ilk müzakeresinde, milliyet
çilik Anayasaya girsin, girmesin münakaşası ya
pılırken hu Ansiklopediye göz gezdirdim. Milli
yetçilik tâbirinin ne anlama geldiğini araştırdım. 
'Bu sosyolojik vakıanın birkaç türlü mânası var
dır. Birinci mânası, millî hasletlere, hususiyetlere 
kıymetler hiyerarşisinde yüksek bir mevki vermek 
ve bunları geliştirmek. Bu vatanperverliğin mü
teradifi oluyor. Diğer mânası, millî hasaile di
ğer bütün kıymetlerin zararına en yüksek mevkii 
vermek, yani şovinlzm. Üçüncü mânası Devleti 
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milletle aynı kılma hareketi. 4 ncü mânası, he
nüz istiklâlini elde etmemiş milletlerde siyasi is
tiklâli elde etme gayreti. 5 nci mânası, millî bün
ye bakımından millî bünye ile vahdet arz etmi-
yet etnik grupları temsil gayreti, ve en sonuncu
su da bildiğiniz irredantisme'dir. 

Şimdi hukukçu sosyal ilimler sahasında mil
liyetçilik mefhumuna verilen şu mânaları önüne 
dizdikten sonra, Türk milliyetçiliği, Anayasaya 
girmiş ama acaba ne mânaya geliyor diye kendi 
kendine soracak ve araştırmaya başlıyaeâktır. 

Misakı Millî ile hudutlarımızı çizmiş vaziyet
teyiz. Dışardan bir isteğimiz yok. O halde bu bi
rinci mânayı dışarı çıkarır. İstiklâlimize erişmiş 
bir milletiz. Binaenaleyh istiklâlimizi kazanma 
gayreti mevzuubahsolamaz. Şovinizm'i her za
man terk ve inkâr ederiz. Esasen bu, Anayasa
mızla hemahenk değildir, bu da olmaz. Kaldı 
tek mâna millî hasaile kıymetler hiyerarşisinde 
yüksek mevki vermek ve bunları geliştirmeye ça
lışmak. Fakat bu mânada olduktan sonra milli
yetçilik sözünü Anayasanın 2 nci maddesine koy
maya lüzum yoktur. Çünkü, bu Anayasa ile alâ
kalı bir keyfiyet değildir, Devletin fonksiyonel 
vasıflariyle alâkalı değildir, doğrudan doğruya 
bir öğretim ve terbiye meselesidir. Bundan baş
ka bu şekildeki bir milliyetçiliği Anayasanın 2 nci 
maddesi muvacehesinde yalnızca Türkçe konuşan
lara hasredemezsiniz. Asıl işte, milliyetçilik tâ
birinin 2 nci maddeye girmesiyle meydana çıka
cak müşkül durum da budur. 12 nci maddede 
«Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî 
inancı ne olursa olsun kanun önünde eşittir» 
deniyor. Şu halde Türk vatanında, bu topraklar 
üzerinde yaşıyan herkese kendi millî hasailini 
muhafaza etmek ve geliştirmek hakkını tanıma
nız icabeder. 

Görülüyor ki, (milliyetçilik) tâbiri bizi Ana
yasa Mahkemesi önünde ve beynelmilel mahkeme 
önünde müşkül duruma sokabilir. Burada haki
katleri konuşalım. Komisyonun teklif ettiği 
«Millî Devlet» tâbiri yerinde bir tâbirdir. Önün 
için rica ediyorum : Hepimizin ilim ve mantık 
sahasında düşünmemiz ve daha soğukkanlı ha
reket etmemiz lâzımdır. Böyle olunca yegâne 
mâkul »yol, komisyonun teklifini kabul etmektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yeterlik 

önergesi vardır. Komisyondan bir arkadaşımız 
konuştu. Ancak tüzüğün bir maddesini yüksek 
bilgilerinize arz etmek isterim : 

«Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde ve hakkında münavebe ile söz 
söylemek takarrür eder.» 

Bu hale göre daha bir arkadaşın lehinde, iki 
arkadaşın üzerinde konuşması gerekir. Yüksek 
Heyetiniz kabul ederse, son söz komisyondan 
sonra mebusun olduğuna göre, yeterlik önergesi 
yüksek oylarınıza sunulabilir. 

Okunan tüzük gereğince üç arkadaşın konuş
masını kabul edenler... Etmiyenler... Bir arkada
şın konuşması kâfi görülmüştür. Yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

TARIK ZAFER TUNAYA — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon namına Sa

yın Muammer Aksoy konuştu. Ondan sonra da 
bir üye arkadaşımız konuştu. Ayrıca komisyona 
söz vermiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa tasarısının 2 nci maddesindeki «mil-

liyetçüik» mefhumu üzerinde uzun müzakereler 
eoreyan etmiş ve bugün de kâfi derecede konu
şulmuş olduğundan görüşmelerin yeterliğini arz 
ve teklif ederiz. 

Mehmet Göker Enver Kırker 

Yüksek Başkanlığa 
Yeterliğin oya sunulmasını arz ve teklif ede

riz. 
Hulusi Selek * Necmi Akçasu 

Yüksek Başkanlığa . 
Müzakere kâfidir. Yeterliğe gidilmesine, eğer 

kabul buyurulmıyacaksa 85 nci madde gereğince 
lehte, aleyhte, hakkında olarak münavebe ile söz 
verilmesini arz ve teklif eylerim. 

Ferda Güley 

FERDA GÜLEY — Önergemi geri alıyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
konuşmak istiyen var mı? Buyurun Zaimoğlu. 

GALİP KENAN ZAİMOĞLU — Sayın arka
daşlar, 6 Ocaktan beri Türk milletinin gözü ku
lağı Yüksek Meclistedir. Meclisin müzakerelerini 
büyük bir dikkat ve alâka ile takihecUyor. Şimdi 
üzerinde konuştuğumuz maddenin getirdiği alâ-
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ka ve hassasiyet daha yaygındır. Millî Birlik 
Komitesi 2 nci maddeyi pek yerinde bir görüş ve 
anlayışla, bu maddede milliyetçilik mefhumunu 
ilâve etmek kaydiyk Yüksek Meclise iade etmiş
tir. 

Arkadaşlar, lütfediniz, bu kadar mühim, bu 
kadar alâka çekici olan bu maddenin yeterlik 
önergesi ile geçiştirilmesi isabetli değildir. Söz 
alan arkadaşların açık açık fikirlerini ifade et
meleri lâzımdır. Bu bakımdan, yeterlik önergesi
nin kabul ^edilmemesini arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Yeterlik kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyle ilgili bir önerge var, oku
yoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin «İnsan haklarına dayanan» 

ibaresinin «insan hak ve hürriyetlerine daya
nan» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Alp Kuran 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurulursa, Anayasa
nın ikinci konuşulması Yüksek Meclisinizce bi
tirilmiştir. Şimdiki konuşma sadece Millî Bir
lik Komitesince 2 nci maddeye ilâve edilen 
«•milliyetçilik» kelimesi üzerindedir. Bu itibar
la Sayın arkadaşımız Alp Kuran'm önergesini 
oya sunmuyorum. 

Efendim, maddenin açık oya sunulması hak
kında bir önerge var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa, 
2 nci maddenin açık oya konulmasını arz ve 

teklif ederiz. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Abdülhadi Toklu 

Ferruh Güven 
Hızır Cengiz 

Enver Kırker 
Ahmet Şener 

Abdullah İpşiroğlu 
Ahmet Demiray 

Kafeini 

Emin Soysal 
Adnan Başer 
Celâl Sungur 
Mehmet Göker 
Alp Kuran 
Halil özmen 
Rauf Gökçen 

F. Koksal 
Gülek 

BAŞKAN — Tüzüğe göre, Millî Birlik Ko
mitesince değiştirilen 2 nci maddeyi açık oyla
rınıza sunuyorum, 
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«Milliyetçilik» tâbirinin Anayasaya girmesi

ni uygun görenler beyaz oy verecekler. Komis
yon teklifini savunanlar kırmızı oy verecekler. 

GALİP KENAN ZAİMOĞLU — (Komisyon 
teklifini kabul edenler) şeklinde oya koyunuz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon teklifi diye 
bir şey yoktur. Komisyon bize bir rapor sun
muştur. Millî Birlik Komitesince kabul edilen 
maddeyi reylerinize sunuyorum. 

(K harfiyle başlıyan soyadlarmdan itibaren 
oylar toplandı.) 

NECİP SAN — • Efendim, huzurunuzda ce
reyan ettiği gibi, kifayet takririnin oya konma
sı için iki üyenin üzerinde, ikisinin lehte ve iki
sinin aleyhte olmak üzere altı üyenin konuş
ması iktiza ediyordu. Başkanlığın geri kalan 
üyelerin ne suretle konuşacağını tesbiti sırasın
da ben üzerinde konuşacağımı işaret etmiştim. 
Başkanlık ki, üzerinde ve iki aleyhte konuşa
cak arkadaşa söz vereceğini işaret etmiş ve ben 
de söz almışken Esat Çağa arkadaşımız konuş
tuktan sonra ve sıra bana gelince karar değiş
tirildi. Başka bir tüzük maddesinin tatbik edi
leceği söylenerek üzerinde yürünen maddenin 
tatbikine gidilmedi ve kifayet oya konuldu. Mü
zakereyi yarı yolda kesmek icabetmezdi. Arz 
ettiğim tüzük maddesi ilk defa tatbik olunmak
tadır. Bir defa bir maddenin tatbikine baklandı 
mı onun tatbikine devam olunmalıdır. Zaman ve 
zemine göre değişiklik yapılamıyacağı hususun
da teminat istiyorum. Başkanlık lütuf buyur
sunlar... 

BAŞKAN — Sayın Necip San arkadaşımızın 
görüşünde hakkı vardır. Baştan itibaren söz 
alan arkadaşlar hakikaten leh ve aleyhinde ve
ya üzerinde konuşmaya ait evvelâ kendilerinin 
söz istedikleri zaman Başkanlık Divanınca pus
la! ar üzerine kaydedilmesi lâzımdır. Bu yapıl
madı, bidayette söz alanların sayısı da 4 arka
daştı. Ondan sonra konuşmaların seyrine göre 
söz alan arkadaşlar bir bir başvurmak suretiy
le kayıtlandılar. Bu sırada söz alan arkadaşlar 
milliyetçilik tâbiri lehinde görüşmüş bulundu
lar, bir arkadaş da milliyetçilik tâbirinin aley
hinde bulundu. Fakat ikinci kısım iddia üzerin
de Başkanlık Divanı malûmat arz etmek ister. 
Başkanlık Divanı üye arkadaşların söz hakla
rına kanun ve tüzük hükümleri gereğince'âzami 
derecede. itina sarf etmektedir. Tatbikatta da 
bunu göstermektedir. Tüzük hükümleri içerisin-

— 452 
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de Başkanlık Divanı her hangi bir sayın üye 
arkadaşın tam söz sırası geldiği anda, tüzük 
hükümlerinin şimdiye kadar tatbik edilmemiş 
olduğunu bahane ederek, söz hakkından mah
rum edilmiş olması hususu, Başkanlık Divanını 
ancak müteessir eder. Fakat tatbikat böyle ol
mamıştır. Sayın Necip San arkadaşımı temin 
ederim. (Alkışlar) 

Biraz evvel Tüzüğün 85 nei maddesini arz 
ettim, komisyon konuştuktan sonra madde hak
kında en son söz sayın üyelerden birisinin ol
ması dolayısiyle Esat Çağa arkadaşımız söz al
ınışlardır. Şayet, Necip San arkadaşımız Esat 
Çağa arkadaşımızdan evvel söz almış olsalardı 
elbette söz hakkı kendilerinin olacaktı. Başkan
lık Divanı bu maddeyi tatbik hususunda yine 
oylarınıza müracaat etmiş, Heyeti Aliyeniz ko-
nulmamasmı tensip buyurmuştur. Başkanlık 
yalnız Yüksek Heyetinizin hüküm ve kararını 
tatbik ile mükelleftir. (Alkışlar) 

Usul hakkında söz Sayın Alp Kuran'mdır. 
ALP KURAN — Efendim Sayın Başkanlık 

Bendenizin önergesini huzurunuzda zikrettiği 
sebeple oya koymamıştır. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında oylarını 
kullanmıyan varsa lütfen kullansınlar. Devam 
buyurun efendim... 

ALP KURAN — Sayın Başkan önergemi 
oya koymamıştır. Halbuki çift Meclisli parlâ
mento sisteminde ve 157 sayılı Kanun gereğince, 
zannederim ki, verdiğiniz önergelerin Yüksek 
Heyetinizin oyuna sunulması iktiza eder. Tem
silciler Meclisince bir kanun tasarısı metni ka
bul edildikten sonra, metin Millî BirHk Komi
tesine gidecektir. Millî Birlik Komitesi, Tem
silciler Meclisinin kabul ettiği metin üzerinde 
bâzı değişiklikler yaparsa, bu takdirde bu me
tin üzerinde Yüksek Heyetiniz de bâzı ilâveler 
yapmak durumundadır, bu yola gitmek yetki
sine sahip bulunmaktadır. Filhakika, uzlaşma
ya varmak için, Komitece 2 nci maddeye ilâve 
edilen «milliyetçilik» kelimesinin yanma başk.-i 
bir terimin de ilâvesi Yüksek Heyetiniz tara
fından zaruri görülebilir. 157 sayılı Kanunun 
20 nci maddesinin 6 nci fıkrasında denilmekte
dir k i : «Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Komi
tesince kabul edilen metni olduğu gibi benim
serse tasarı kanunlaşır.» Bu aynı zamanda de
mektir ki, Temsilciler Meclisi bu metin üzerin
de değişiklik de yapabilir. 7 nci fıkrada ise, i 
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«Tasarının ihtilaflı kalan noktalan, Kurucu 
Meclisteki en kıdemli Yargıtay temsilcisinin baş
kanlığında Millî Birlik Komitesinden ve Tem
silciler Meclisinden seçilmiş (Başkan dâhil) ye
dişer üyeden kurulu bir karma Komisyonda gö
rüşülür» denilmekte ve 31 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasından da Komitece iade edilen maddeler
de bâzı değişiklikler yapılabileceği anlaşılmak
tadır. Filhakika 31 nci maddenin 4 ncü fıkra
sına göre: «Temsilciler Meclisi, Millî Birlik Ko
mitesinden gelen metni aynen kabul etmediği 
takdirde, ihtilaflı kalan noktaların halli için» 
metin Karma Komisyona gönderilir. «Aynen ka
bul etmezse» demek, her halde, madde metnin
de hiçfbir değişikliğin yapılamıyacağım değil, 
aksine, yapılabileceğini ifade eder. Bu suretle 
ihtilaflı kalan noktaların halli de çok daha ko
laylanabilir, Karma Komisyona yardımcı olu
nabilir. Bu sebeple Meclisler iade edilen madde 
üzerinde değişiklik yapmak yetkisine sahiptir
ler. Tadil önergelerinin oya konulması gerekir. 
Bu hususu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Önerge okunduğu zaman, bu
gün Başkanlık Divanını teşkil eden arkadaşla
rın görüşlerini arz ettim. Sayın Alp Kuran'm 
açıklayıcı izahatları karşısında, Başkanlık Di
vanı bu mesele üzerinde ayrıca topluca dur
mak suretiyle görüşlerini gelecek müzakereler
de açıklayacaklardır. Gerçek ne ise o yapılacak
tır. 

TURHAN FEYZtOĞLU — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında iki arkadaşımız 
söz istediler. Söz Muammer Aksoy arkadaşımı-
zmdır. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş

larım, Alp Kuran arkadaşımız bir noktada ya-
ınlıyorlar. Evvelâ iki hususu birbirinden ayır
mak lâzım. Hem 157 sayılı Kanunda, hem de 
İçtüzükte, Anayasanın yapılması ile ilgili hü
kümler vardır. 20 nci maddede şöyledir: «Millî 
Birlik Komitesi Temsilciler Meclisinin kabul 
ettiği bir tasarıyı tamamiyle reddeder veya de
ğiştirerek kabul ederse veya Temsilciler Mecli
sinin tamamiyle reddettiği bir tasarıyı olduğu 
gibi veya değiştirerek kabul ederse, tasarı Teni

s ç i l e r Meclisine geri gönderilir. Temsilciler 
Meclisi Millî Birlik Komitesinin bu değişikliği
ni ikinci defa kabul etmediği takdirde, ihtilaflı 
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noktaları halletmek için bir Karma Komisyon I 
teşkil olunur; ve bu komisyonda kabul edilen 
metin, Kurucu Mecliste öncelikle ve aralıksız 
görüşülerek halkoyuna sunulacak hale getiri
lir.» Demek ki, aynen kabul edilmediği takdir
de, tekrar komisyona gidiyor. Bu arq,da yeni 
teklifler kabul edemez. Millî Birliğin değişikli
ğini aynen kabul veya reddeder. Kabul edilmez
se, Karma Komisyon hal suretini bulur. 

BAŞKAN — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum. 

IV. Egemenlik 
Madde 4. — Egemenlik kayıtsız şartsız 

Türk Milletinindir. 
Millet, egemenliğini, 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, 

BAŞKAN — Komisyonun 4 ncü madde ile 
ilgili değiştirgesinin üçüncü maddesini okutuyo
rum. 

3. Madde 4. — 2 nci fıkranın ikinci keli
mesini teşkil eden «egemenliği» kelimesi, «ege
menliğini» şeklinde değiştirilmiştir. Komisyon, 
sırf redaksiyonla ilgili olan bu değiştirmeye ka
tılmaktadır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Dördün
cü madde yalnız bir (n) harfinin ilâvesi ile ka
bul edilmiştir. 

III. Seyahat ve yerleşme hürriyeti 
Madde 18. — Herkes, seyahat hürriyetine 

sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağ
lama ve salgın hastalıkları önleme amaçlariyle 
kanunla sınırlanabilir. 

Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine 
sahiptir; bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağ
lama, salgın hastalıkları önleme, kamu malları
nı koruma, sosyal, iktisadî ve tarımsal gelişme- I 
yi gerçekleştirme zorunluğuyla ve kanunla sı
nırlanabilir. 

Türkler, yurda girme ve yurt dışına çıkmadı 
hürriyetine sahiptir. Yurt dışma çıkma hürri
yeti kanunla düzenlenir. I 
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BAŞKAN — Komisyonun 18 nci maddesi 

ile ilgili değiştirgesinin dördüncü maddesini 
okutuyorum. 

4. Madde 18. — 1 nci fıkradaki «Millî gü
venliği sağlama ve salgın hastalıkları önleme 
amaciyle kanunla sınırlanabilir.» ibaresi yeri
ne, «Millî güvenliği sağlama ve salgın hastalık
ları önleme amaçlariyle kanunla sınırlanabilir.» 
ibaresi konulmuştur. Komisyon, sırf redaksi
yonla ilgili olan bu değişikliğe katılmaktadır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 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 veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir,, 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlarmı açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlarm-
dan dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin 
kendi isteğine ve küçüklerin de kanunî temsil
cilerinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadî, siyasî veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasî veya şahsî çı
kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne su
retle olursa olsun, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çı
kan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka
nuna göre cezalandırılır; dernekler, yetkili mah
kemece ve siyasi partiler, Anayasa Mahkeme
since temelli kapatılır. 

BAŞKAN — Komisyonun 19 ncu madde ile 
ilgili değiştirgesinin 5 nci maddesini okutuyo
rum : 

5. Madde 19. — a) 2 nci fıkraya, «Kamu 
düzenine veya genel ahlâka» kayıtlarından son
ra, «veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara» 
tâbiri eklenmiştir. 1924 Anayasasının 75 nci 
maddesinin ikinci cümlesinde «Asayiş ve umu
mî muaşeret âdabına» tâbirlerinden başka «ve ka
nunlar hükümlerine» tâbirinin bulunmasından 
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ilham alan bu teklifin kabulünde, Komisyonu
muz, mahzur mülâhaza etmemektedir. 

b) 3 ncü fıkraya ikinci cümle olarak ekle
nen «Kimse dinî inanç ve kaaatlerinden dolayı 
kınanamaz.» yolundaki hüküm, 1924 Anayasa
sının 75 nci maddesinin birinci cümlesinden 
alınmıştır. Tasarının 19 ncu maddesinin Tem
silciler Meclisindeki görüşülmesi sırasında, ay
nı cümlenin eklenmesi maksadiyle verilen bir 
önerge, komisyonumuz katıldığı halde, küçük 
bir farkla reddedilmişti. Vicdan hürriyetinin, 
müspet olarak ifade edilmesinden sonra, bir ke
re de menfî olarak zikredilmesi, faydasız sayı
lamaz. Komisyonumuz, bu sebeple, bu ilâveye 
katılmaktadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

-- ' -T»* 5 

VII. Toplantı hak ve hürriyetleri 
a) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
Madde 28. —- Herkes, önceden izin almak

sızın, silâhsız ve saldırısız toplanma veya gös
teri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için 
kanunla sınırlanabilir. 

BAŞKAN — Komisyonun 28 nci madde ile 
ilgili değiştirgesinin 6 nci fıkrasını okutuyo
rum : 

6. Madde 28. — 2 nci fıkranın ikinci cüm
lesi Millî Birlik Komitesince tasarıdan tama
men çıkarılmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapma hürriyeti 1 nci fıkrada genel olarak ilân 
edildikten sonra, bu hürriyetin sadece «Kamu 
güvenliği» maksadiyle sınırlanabileceği 2 nci 
fıkranın birinci cümlesinde belirtilmiştir. Bu 
birinci sebeple vukubulacak sınırlamaların da
hi, 11 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne tev
fikan, «Hürriyetin cevherine dokunacak mahi
yette *olamıyacağı» şüphesizdir. 2 nci fıkranın 
ikinci cümlesindeki kayıtlar, bir bakıma lüzum
suz, bir bakıma da yanlış anlayışları müsaittir. 
Eğer sınırlamalar, hürriyetin özüne dokunmak-
sızm kamu düzeni gayesiyle yapılmış ise, bu 
gibi tahditlerin her halde caiz olacağı şüphe
sizdir. Bundan ötürü, 2 nci fıkranın ikinci cüm
lesinin faydadan çok mahzur yaratması müm
kün görüldüğünden, komisyon bu cümlenin çı
karılması yolundaki teklife katılmaktadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

arkadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Sosyal ve iktisadî haklar ve ödevler 

I. Ailenin korunması 
Madde 35. — Aile Türk toplumunun teme

lidir. 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri, ailenin, 

ananın ve çocuğun korunması için gerekli ted
birler alır ve teşkilâtı kurar. 

BAŞKAN — Komisyonun 35 nci madde ile 
ilgili değiştirgesinin 7 nci maddesini okutuyo
rum : 

7. Madde 35. — Bu maddenin 2 nci fıkra
sına «tüzel kişileri» tâbiri ile «ailenin» keli
mesi arasına bir virgül ilâve edilmiştir. Komis
yonumuz, noktalamaya taallûk eden bu ilâveye 
katılmaktadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlariyle gereken tedbir
leri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım 
bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişli
ğini gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araç
larına sahibolmasmı kolaylaştırır. 

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

Devlet, arsa mülkiyetinin toplum yararına 
aykırı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri 
alır. 

BAŞKAN — Komisyonun 37 nci madde ile 
ilgili değiştirgesinin sekizinci maddesini oku
tuyorum. 

8. Madde 37. — Bu maddeye 3 ncü bir fık
ra olarak «Devlet, arsa mülkiyetinin toplum 
yararına aykırı olarak kullanılmasını önleyici 
tedbirleri alır» hükmü eklenmiştir. 36 nci mad
denin son fıkrasında, genel olarak «mülkiyet 
hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 
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olamaz» hükmü mevcuttur ki, gerek bu hüküm, 
gerek «sosyal devlet» mefhumu, yalnız arsa 
mülkiyetinin toplum yararına aykırı olarak kul
lanılmasını değdi, alelıtlak mülkiyet hakkının 
bu istikamette kullanılmasını önleyici bütün 
tedbirlerin alınmasını, Devlete bir görev olarak 
yükler. Arsa mülkiyetinin bu bakımdan ayrıca 
ele alınması, hem lüzumsuz olduğundan, hem 
de diğer mülkiyet konuları bakımından aynı 
ödevin mevcudolmadığı zehabını yaratabilece
ğinden mahzurludur. Komisyonumuz sözü geçen 
ilâvenin kaldırılmasını, bu gerekçe ile uygun 
bulmaktadır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Anla
şılmadı, sesleri) Bir yanlışlık oldu. Bu 37 iıci 
maddenin Komisyon tarafından izahına lüzum 
var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Muhterem arkadaşlarım, muhterem 
Reis Bey, oylamada pek tabiîdir ki, neyin oy
landığının açık olarak ifade edilmesi lâzım
dır. Bilhassa şimdiki oylama, diğerlerinden 
farklıdır. Bu sebeple, oylama ile ilgili mâru
zâtta bulunacağım. Muhterem Başkanımız 
«Komisyon katılıyor» dediği zaman, «Komisyon 
olarak, Millî Birlik Komitesinin madde üze
rindeki değişikliğine iştirak ediyoruz» demek
tir. Binaenaleyh, madde reye konurken istir
hamımız şudur ki, Millî Birlik Komitesinin. 

'tadil şekline komisyonun katılıp katılmayacağı 
sorulduğu ve bu husus belirtildiği takdirde, 
herkesin neye rey vereceği iyice anlaşılmış 
olsun. 

Şimdi müsaade buyurursanız, madde hak
kındaki görüşümüzü kısaca arz etmek istiyo
rum. Biz diyoruz ki, arsa spekülâsyoniyle ilgili 
olarak konulan şu önleyici büküm, bir taraftan 
da yanlış bir zehap uyandırabilir : «Toplumun 
zararına olan bir tutumu önleyici tedbirler alma
ya, sanki genel olarak imkân yokmuş da, yalnız 
arsa mülkiyetinde bu imkân istisnai olarak 
yaratılmıştır.» yolunda bir zehap hâsıl olabilir. 
Böylece sosyal istikamette faydalı olunmak 
isterken, «diğer hallerde tedbirlerin alınamı-
yacâğı» yolunda zihinlerde tereddütlerin husule 
gelmesine sebebolunabilir. 

AVNl DOĞAN — Katılıyor musunuz, ka
tılmıyor musunuz? Onu söyleyin. 

, 1961 O : 1 
MUAMMER AKSOY — Millî Birlik Ko

mitesinin getirmiş olduğu maddenin reddedil
mesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Burada okunan maddeler yal
nız Millî Birlik Komitesinden gelen yeni de
ğişik maddelerdir. Buna karşı sadece komi-
yonun mütalâası vardır, ayrıca maddesi yok
tur. Komisyonun raporu bunların reddi veya 
kabulünü temenni mahiyetindedir. Komisyon
dan istirhamım, yazılmış olan şeyler <eğer ko
misyonun fikrini açıkça ifade etmiyorsa ko
misyon görüşünü ayrıca izah etsin efendim 
Meselâ 37 nci maddenin son fıkrasına katıl
mıyoruz demek açık bir ifade değildir. Mad
de bu fıkranın ilâvesiyle yeni bir madde ha
linde gelmiştir. Kabul etmiyorlarsa maddenin 
tümünü kabul etmiyorlar demektir. 

Şimdi 37 nci maddenin Millî Birlikten gel
miş şeklini yüksek oylarınıza sunuyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK
SOY — Eklenen fıkrayı.., 

BAŞKAN — Bu sarih değildir. Eklenen 
fıkra -aykırılık demektir, maddeyi kabul etmi
yoruz demektir. Bunun daha sarih olarak ifa
de edilmesini rica ediyorum. Komisyonun Millî 
Birlik Komitesi tarafından getirilmiş olan 
37 nci maddenin değişik şeklini kabul etmi
yor 

FEHMİ YAVUZ — Sayın Başkan ve muh
terem arkadaşlar, usul münakaşası yapılmış 
bulunuyor, fakat meselenin esası anlaşılmadı. 
(Anlaşıldı sesleri) Efendim, bu ilâveye ben
denize göre lüzum vardır. Çünkü Ana
yasanın diğer maddelerine toprak dağıtımı 
hakkında hükümler getirmiştir. 

Arsanın önemine gelince; memleketimiz şe
hirleşme hareketlerine 1945 - 1.946 senesinden 
sonra başlamıştır. Bugün arsa köylünün toprağı 
kadar önemlidir. Daha evvel birinci ve ikinci 
müzakere dolayısiyle bu kürsüden mâruzâtta 
bulunmuştum. Verdiğim misallerden bir tanesi 
de şu idi; bir emlâkçi çıkıyor, bütün muhtar
lara mektup gönderiyor, diyor ki : «Siz feda
kâr muhtarların ne kadar yorulduğunu biliyo
ruz Ankara 'da bir Muhtarlar Mahallesi kur
duk, siz de buraya 250 lira göndermek sure
tiyle hissedar olabilirsiniz» diyor 

Sizlere diğer bir misal daha arz edeyim, 
bu konuda yapmış olduğumuz bir seminere 
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ümlâkçileri de davet ettik. Bir tanesi toplan
tının samimî havasına kapılarak şöyle bir 
itirafta bulundu : Bey biz zaten her zaman 
halkı iğfal ediyoruz, bu o kadar tatlı bir şey
dir ki, işin içine siz de girseniz bir daha bıra
kamazsınız. Zaten bu işe kanun da mâni' değil, 
biz bu işe devam edeceğiz, tâ ki karşımıza ka
nuni bir mania çıkıncaya kadar. 

Arkadaşlar, bugün şu hakikati kabul et
mek lâzımdır ki, memleketin inkişafına mâni 
olanlar emlâkçiler ve arsa spekülatörleridir. 
Türk milleti modern şehircilik esaslarına göi'e 
şehirler kurmak istiyor. Esas mesele de za
ten burada. Bu hususun Anayasaya girmesine 
lüzum var mıdır, yok mudur? Lüzum vardır 
arkadaşlar. Toprak dağıtımı meselesini on se
nede, 20 senede halledip programından çıkar
sak bile şehirleşmemiz için daha 100 sene 
beklememiz lâzımdır. 100 sene daha şehirleri
mizde gelişigüzel arsa alış verişi olacak demek
tir. Bugün gecekonduların süratle artmasını ti 
başlıca sebebi de bu arsa spekülâsyonudur. Bu 
âfeti gidermek ise ancak büyük ölçüde arsa mev
zuuna hâkim: olmakla mümkün olacaktır. Bir yer
de bir toprak parçasına el koyanlar ondan iyi bir 
kazanç sağlamadan elden çıkarmam akta, bu su
retle de arsa spekülâsyonu alıp yürümektedir. 
Bu sebeple arsa mevzuunun Anayasamızda top
rak kadar, orman kadar mühim bir mevzu olarak 
yer alması gerekir. Bugün birçok memleketlerde 
şehirlerin etrafı çepeçevre yeşil bir kuşakla çev
rilirken biz maalesef şehirlerimizin etrafını ge
cekondu kuşakları ile çeviriyoruz. Nüfusumuzun 
% 50 si gecekonduculuğa doğru gitmektedir. Ge
cekondu nisbeti her gün biraz daha yükselmek
tedir. Ankara'da % 50 nin üstüne, istanbul'da 
% 40 m üstüne yükselmektedir. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında oylama 
sonucunu bildiriyorum; oya katılan sayın üye
lerin sayısı ('204), maddeyi kabul edenler (84), 
reddedenler (108), çekinserler de (12) dir. Bu 
sonuca göre ikinci madde, 157 numaralı kanun 
gereğince, bir karma komisyon teşkil edilip oraya 
havale edilecektir. 

Sayın Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Muhterem arkadaşlar, 

mülkiyet hakkı da suiistimal olunabilir. Bunun 
için gerek hususi ve gerekse âmme hukukunda 
birtakım tedbirlere ihtiyaç vardır. Bunun için 
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yeni Anayasamızda da imkân verilmiştir. Arsa
nın bundan ayrılması için hiçbir sebep yoktur. 
Sayın profesörün ileri sürdüğü mahzurlar arsa 
mülkiyetinin bünyesinden doğmuş değildir. Ar
sa ürerinde spekülâsyon yapan, bunu meslek ha
line getirmek suretiyle icrayı faaliyet edenler 
hakkında da ayrıca kanunlarda hükümler var
dır. Bu durumu orman mevzuu ile mukayese et
mek de doğru değildir. Ormanın, memleket eko
nomisindeki yeri, umumi hayatımızdaki yeri, 
arsa ile bir değildir. Arsalar umumi kredi im-
kânlariyle işliyen bir mevzudur, krediyle müte-
nasiben azalır, çoğalır. Fakat arsa spekülâsyo
nunu önlemek için Anayasaya önleyice hüküm
ler koymak doğru değildir. Bu hususta alınacak 
tedbirler, umumi zabıta tedbirleridir. Bu tedbir
ler de kanunlarımızda mevcuttur. Ayrıca bu 
hususta özel kanun çıkarmaya da Anayasa mâni 
değildir. Arsa mülkiyetinin suiistimalini önle
mek maksadiyle çıkarılacak bir kanun, Anayasaya 
aykırı da olmaz. Bu sebeple başka bir tedbir ara
mak lâzımdır-. Bu bakımdan komisyonun eski 
metninin aynen kabulünün, doğru olacağı kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Necip Bilge. 
NECÎP BİLGE — Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz komisyonun noktai nazarındayım. 
Yalnız şu noktayı da ilâve etmek için söz al
mış bulunuyorum : Burada Millî Birlik Komi
tesi tarafından ilâve edilmiş olan fıkra sırf 
arsa mevzuu hakkında bâzı tedbirlerin alınma
sını âmir bulunmaktadır. Bu 37 nci madde ise 
toprak mevzuuna aittir, arsa ile ilgili değil
dir. Buraya bu maddeyi koymak, belediye 
sınırları dışındaki topraklar hakkında da aynı 
hükmü koymak demektir. Bu isteniyorsa bel
ki 36 ncı maddeye konabilir. Fakat 36 ncı 
maddenin ikinci fıkrası, «Bu haklar ancak 
kamu yararı amaciyie, kanunla sınırlanabilir, 
mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararı
na aykırı olamaz.» diyor. Eğer bu maddeyi hu
kukun bir kaidesi olarak kabul ediyorsak; 
diğer bir şekilde menfi mânada söyliyeyim : 
Bu kaidenin ahlâki bir kaideden ibaret olmadı
ğını kabul edersek, buna göre tedbirler alına
caktır; ve arsa mülkiyetinin suiistimalinin 
önüne geçilecektir. Onun için ayrı bir fıkra 
yersizdir. Böyle bir fıkranın kabul edilmesi 
menkuller hakkında gerekli tedbirler almmı-
yaeağı mânasını da taşıyabilir. Onun için bun-
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dan evvel kabul ettiğimiz metni kabul etmemiz 
doğru olacaktır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Millî 
Birlik Komitesinin gönderdiği 37 nci maddeye 
komisyon katılmıyor. Maddeyi tekrar oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmemiştir. 

Madde Karma Komisyona verilmiştir. 

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

kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 
karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel mül
kiyette bulunan taşınmaz malların, kanunda 
gösterilen esas ve usûllere göre, tamamını veya 
bir kısmım kamulaştırmaya veya bunlar üze
rinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçla
rıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme 
şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle öde
meyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi on yılı 
aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak öde
nir ve kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır. 

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

BAŞKAN — Komisyonun .38 nei madde ile 
ilgili değiştirgesinin 9 neu maddesini okutuyo
rum. 

9. Madde 38. — Kanunun taksit ile ödeme
yi öngördüğü hallerde ödeme süresinin beş yılı 
âşamıyacağı yolundaki hüküm, en çok on yıl 
olarak değiştirilmiştir. Komisyonumuz, tasa
rının gerekçesinde ve Genel Kurul görüşmele
rinde Sözcüleri vasıtasiyle bu husustaki mülâ
hazaları arz etmişti. Millî Birlik Komitesince 
de aynı mülâhazalara dayanılarak yapıldığı 
anlaşılan bu değişikliğin kabulünü, komisyon 
uygun bulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşlarım, 

bu maddenin Yüksek Heyetinizdeki müzakere
si sırasında bendeniz 10 yıllık taksit süresini 
savunan arkadaşlarımın tarafında bulunmuş
tum. Şimdi Millî Birlik Komitesi bu madde-
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yi ilk şekliyle getirmiş bulunuyor. Yani bu 
madde ile taksit süresi 10 seneye çıkarılmış 
bulunmakta ve komisyon da bunu tasvibetmek-
tedir. Bundan dolayı hem Millî Birlik Komi
tesine, hem de komisyona minnetlerimi arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, yapmakta olduğu
muz Anayasa nasıl bir Anayasadır? Veya, bu 
Anayasa nasıl bir Devlet anlayışı getiriyor? 

Çatık kaşlı; evvelâ ben, sonra sen diyen 
bir Devlet, emreden bir Devlet mi? Benim 
varlığımı tehlikeye düşürmeden bütün hürri
yetleri dilediğin gibi kullanabilirsin diyen bir 
Devlet mi, yoksa «Hürriyetlerini benim iste
diğim kadar kullanabilirsin.» diyen bir Devlet 
mi? Muhakkak bizim tedvin ettiğimiz bu 
Anayasa birinci plânda ferde imkân tanıyan, 
hiçbir zaman ferdin sırtına binmiyen, bilâkis 
ferdi sırtında taşıyan bir Devlet anlayışını 
Türkiye'de tesis etmektedir. 

Yalnız bu 38 nci madde de Devlet : Toprak
sız çiftçi topraklandırılmak için, ormanları ka
mulaştırmak için, iskân problemini halledebil
mek için ve yeni ormanlar yetiştirebilmek için 
yani yine toplumun hayrına bir zümre vatan
daşlara «sırtımdan in, yolun bu kısmını yanya-
na yürüyelim, bana yardım et» diyor. Yani; 
«sen in de ben senin sırtına bineyim» demiyor, 
sadece « bu cemiyetin ihtiyaçlarına ıztırapla-
nna, bir çare bulmak için, onu mesut edebil
mek için sırtımdan in, yanımda yürü» diyor. 

Bu Anayasaya göre,- bir mihrace gibi Devle
tin sırtına kurulmuş olan bâzı toprak sahibi ar
kadaşlarımız şu 38 nci maddede bindikleri yer
den inmeyi, 156 maddeden 155 inde kendileri
ni sırtında taşıyan Devleti yalnız bu maddede 10 
yıllık taksitle serbest bırakmayı nasıl reddediyor
lar, doğrusu anlıyamıyorum. Arkadaşlarımız, 
«niçin yalnız bize in diyor Devlet? Diğer servet 
sahiplerine de dsin.» diyorlar. Evet Devlet bu 38 
nci maddede sadece geniş toprak sahibi vatan
daşlardan yardım istiyor, diğer servet sahiple
rinden ayrıca bir talepte bulunmuyor. Bunun 
esprisinde şu gerçek vardır : Toprak, millî hü
kümranlık mefhumu içinde, yalnız elinde tapu
su olanın değil, evvelâ Devletin, sonra tapu ile 
kullanma hakkına sahip olanındır. Onun üstün
de istiklâl savaşları olur, onun altında \ şehitler 
yatarlar. Toprak sahibi olan arkadaşlara yalva
rıyorum ve diyorum ki : Bu 10 senelik taksit 

458 



B : 7Q 20. 
müddetine ilerideki tatbikatta Devletimizin ve 
hükümetlerimizin büyük ihtiyaçları olacaktır. 
Bu sebeple bu madde üzerinde fazla direnmesin
ler, Millî Birlik Komitesinin görüşlerine katılsın
lar. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN — Muhterem arkadaş

lar, Ferda Güley arkadaşımın fikrini müdafaa 
etmek için kullandıkları teşbihlere ve misallere 
iştirak etmiyorum. Diyorlar ki, bu Anayasanın 
vasfı nedir? Yalnız fert, sen varsın, sana hiçbir 
külfet yüklemiyeceğiz. Arkadaşlar biz böyle bir 
Anayasa istemiyoruz. Biz biliyoruz ki, cemiyet fert
lerden teşekkül eder. Fertler mesut olursa, ce
miyet de mesut olur. İstimlâk; cemiyetin menfaa
tine, ferdin mülkünü elinden almaktır. Ancak 
karşılığında da bedelini vermek şarttır. Cemi
yetin menfaatine yapılan bir işin külfeti de ce
miyete yüklenir. Bu külfeti bir tek zümreye ve
ya yalnız mülk sahibine yüklemeye hakkımız 
yoktur. Bunun içindir ki, bir kimsenin malını al
dığımız zaman bedelini peşin olarak vereceğiz. 
Bu eski Anayasamızda da böyle idi. Ama yanlış 
tatbikat neticesi nerelere kadar gidildiği görül
dü. Bu sebeple de şimdi hesabını vermektedir
ler. Ama Hükümetin bazan öyle ihtiyaçları olur 
ki, istimlâk bedelini birden ve peşinen ödiyemez. 
Bunun şartları kanunla tâyin edilir ve taksitle 
de istimlâk edilebilir. Ancak bunun zaruret hal-
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lerine maksur olması iktiza eder. Bunun için ev
velce Yüksek Meclisiniz 5 sene müsavi taksit 
olarak bir prensibe bağladı. Şimdi gelen teklifte 
deniliyor ki :' Bu beş sene azdır 10 seneye çıka
rılması lâzımdır. 10 sene olması lüzumlu mudur, 
değil midir? Meselâ beş sene kâfi değil midir? 
Bunu araştıralım. Devletin 5 senede ödiyemiye-
cek derecede pahalı bir istimlâk yapmaya ihti
yacı yoktur. Devletin yapabileceği işlerin istim
lâk bedelini ödemek için beş sene kâfidir kanaa
tindeyim. Çünkü İstimlâk Kanunu çıkarken tak
sitle alınması kaydı konulursa olabilecek. Kanun 
gelsin, bu yola gitmek zarureti vardır denirse 
o yola gitsin diyoruz. Kanaatime göre 10 sene
lik müddete lüzum yoktur. Fakat 10 seneye bel
ki hiçbir zaman ihtiyaç olmıyacak, endişe uyan
dırabilir. Bu, temin edeceği faideden ziyade za
rar doğurur. Hattâ madde bu şekli ile her han
gi bir iktidara isterse suiistimal imkânı verebi
lir. Sonra bu Devlete büyük faiz de yükliyebi-
lir. 10 senelik faiz resülmali geçebilir. Devleti 
külfet altına sokabilir. Bu itibarla buna lüzum 
yoktur. Bu sebeple metnin eski şekliyle kabulü
nü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
başka arkadaşlar var. öğleden sonra saat 15 te 
toplanılmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,25 

»>-*« 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KÂTİPLER : Oktay Eksi, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Anayasa tasarısı ile ilgili, M. B. Komitesin

den, 124 ve 153 ncü maddeler hakkında açıkla
yıcı bir yazı gelmiştir. Okuyoruz efendim. Bu 
maddelere işaret edilmesini rica ederiz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Tâdilen gönderilen Anayasa tasarısı hakkın

da, Anayasa Komisyonunun raporunda belirtilen; 
. 124 ncü maddedeki «Merciler toplamk de

ğilse, hemen toplantıya çağırılır» cümlesinin zü-
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hül eseri fıkradan çıkarılmış olduğunu ve 163 | 
ncü maddede belirtilen «şekilde» kelimesinin 
«şeklinde» olacağını bilgilerine arz ederim. 

iM. B. Komitesi 
iSekreteri 

Sezai O'Kan 

BAŞKAN — Komisyonca da işaret edilmiş- I 
t ir efendim. I 

§imdi, öğleden evvelki oturumda sayın arka
daşımız Alp Kuran'm esas hakkında mütalâası 
üzerine Başkanlık Divanı toplanmış ve durumu 
gözden geçirmiştir. Gerek, Temsilciler Meclisi 
İçtüzüğüne ve gerekse Kurucu Meclisin İçtüzü
ğüne göre, gelmiş olan bir metnin, ya olduğu 
gibi kabulü söz konusu olur, veya aynen kabul 
edilmezse ilgili komisyona tevdi edilir. Bu şekil
de aynen kabul edilmediği halde bunun bu kar
ma komisyona havalesi yapılır. Bunun dışında 
o maddenin yeniıbaştan ele alınması uygun gö
rülmemiştir. Çünkü esasen o madde hakkında 
daha evvel kabul edilmiş ve ikinci görüşmesi ya- j 
pılarak tamamlanmış olan kanun tasarısı Millî 
Birlik Komitesine ıgitmiştir. Bu komisyon Yük- | 
sek Kurulunuzun kabul ettiği tasarıyı çalışma 
konusu olarak ele almış ve görüşünü ona göre , 
yapmıştır. ıŞu halde Alp Kuran'm teklifi veçhile 
her hangi bir madde hakkında yenibaştan keli- j 
me veya cümle olarak tadil yapılması halinde 
bunun tekrar Komiteye gitmesi ve tekrar bize 
gelmesi onu tekrar müzakere etme mânasına ge- ;; 
lir ki, bunun da kanun ve tüzük hükmüne aykırı 1 
olduğu neticesine varılmıştır. Arz ederim. 

38 nci madde üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Söz Turhan ıFeyzioğlu'nun. Buyurun. 

TURHAN PEYZÎOÖ-LTT — Vazgeçtim. (Al
kışlar) 

(Oya oya sesleri) 

Sayın Rauf inan. 

RAUF ÎNAN — Efendim, benim konuşmam 
üç. dakikayı ıgeçmiyecektir. Bu üç dakika için 
lûtufkâr sabırlarınızı istirham ederim. 

20 nci yüzyılın yarısı olduğu halde, Ankara 
yakınında daha henüz Kapadokya devri mağa- { 
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ralarmda yaşıyanlar var. Milletin milyonlarca 
nüfusunun yeniden yerleştirilmesi, ev bark sahi
bi yapılması, toprak sahibi yapılması, en az 7 
milyon nüfusun ormanlık bölgelerden başka yer
lere nakli, yerleştirilmesi ihtiyaçları karşısında 
bulunuyoruz. 

Bir yandan da yılda 750 ıbin'nüfus artışın
dan doğan 150 bin ailenin de yerleştirilmesi lâ
zım. 

Tarihimizde, ilk defa okuma çağındaki ço
cuklarımızın yüzde ellisini, Millî Birliğin değerli 
bir görüşüyle, öğretmene kavuşturabildik. Bu
gün Türk çocuğunu okutmak için on milyon 
metrekare inşaat ve beş milyar liraya ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyaçlar istikbale doğru büyüyerek 
devam etmekte ve gelecek hükümetlerin altından 
kalkamıyacağı muazzam yükler haline gelmekte
dir. Bugünkü durumumuz 30 - 40 sene evvelki 
durumumuzdan hiç de farklı değildir. lîelecek 
iktidarlai' kırk yıl evvelki iktidarların enerjisini 
taşımıyacak olursa yüzlerce sene sonra ve biz her 
sene yeniden. «Japonya bizden daha sonra baş
ladığı halde, nasıl oldu da kendi meselelerini 
halletti?» diye ve hattâ sonradan doğan memle
ketler için bile «nasıl oldu da kendi meselelerini 
hallettiler ve refah seviyelerini ulaştılar? Biz 
neden hâlâ kendi meselelerimizi halledemedik. 
bu hale, bu seviyeye gelemedik?» diye soruştu
racağız. 

Arkadaşlar, önümüzdeki Anayasa ile birçok 
imkânların geniş ölçüde hazırlanması gerekir. 

Burada yapacağınız yerinde ıbir iş 5 yıllık 
imkânı 10 yıl olarak, gelecek iktidarlara, vermek
ten ibaret kalacaktır. Bu da ıgeciktiriciliği önle
miş olacaktır. Zaten bizde nihayet geniş arazi 
sahibi olanlar pek çok değildir ve onlar bu mem
lekette milletin huzur ve rahatı uğrunda, vatan
perverlikte ideal sahibi insanlardır. Bu itibarla 
beş yerine on yılın kabul edilmesi nihayet bu 
birkaç yüz kişinin fedakârlığını ilgilendirecek 
bir husus olarak kalacaktır. Bu suretle de yüz 
binlerce insanın huzura kavuşturulması için hü
kümetlere ıgeniş imkânlar vermiş olacaksınız. Bu
nun için müspet rey vermenizi rica ederim. (Al
kışlar) 

— «0~-
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5. — SEÇİMLER 

1. — 157 sayılı Kanunun yirminci maddesi 
gereğince, Kurucu Meclisin en kıdemli Yargıtay 
Temsilcisi Lûtfi Akadlı'nın Başkanlığında- 'kuru
lacak Karma Komisyona, Temsilciler Meclisind-cn 
üye seçimi 

BAŞKAN — Efendim, Karma komisyon, ku
rulması hakkında bir önerge var, okuyoruz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Kabul edilmiyen maddelerin bir an önce ted
vini için Karma Komisyonunun şimdiden seçil
mesinin oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Emin Soysal 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı, bu
raya gelmeden 1 saat evvel, öğleden evvelki otu
rumda arz ettiğim gibi, Karma, Komisyon kurul
ması kararım almış ve Millî Birlik Komitesine 
de kendilerinden 7 arkadaşı seçmeleri hakkında 
bir de yazı göndermiş bulunuyor. 

içtüzüğe göre, seçilmesi gerekli Temsilciler 
^Meclisi üyelerinin seçimi de yapılacaktır. 

Arkadaşlar, şunu da arz edeyim ki, bugünkü 
(•alışmalar geç saatlere kadar bitmezse, gece de 
oturum yapılmasını Başkanlık Divanı uygun 
görmektedir. (Doğru, doğru sesleri) 

Buyurunuz Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANİ KEMAL KUKLAŞ. — 
Muhterem arkadaşlar; umumi arzunun, bu mev
zuda çok uzun konuşmalara pek yakın olmama
sına rağmen, Anayasamızın çok hayati bir mev
zuuna temas etmesi bakımından, bu madde hak
kındaki şahsi görüşlerimi bir kere daha ifadede 
fayda görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Birlik Komitesi
nin getirdiği şekilde de 38 nci madde çok müte
kâmil bir şekil arz etmektedir. Çiftçiyi toprak
landırma gibi son derece hayati bir mevzua mün
hasır olmak üzere kamulaştırma için âzami on 
yılı kabul ediyor bu yeni teklif. On yıl nihayet 
bir tavandır, âzami bir imkândır. Binaenaleyh 
hükümetler malî imkânları elverirse bunun altın
da bir müddet-ile de kamulaştırmaya gidebilirler. 
Bu on yıllık müddet taksitli kamulaştırmaya gi

dilecek âzami bir müddettir. Bu müddet, bir 
parti için, bir iktidar için bir tavandır. Bu ta
van içinde hareket etmek imkânı verilmelidir. 
Eskiden bu kamulaştırma müddeti yoktu. Şimdi, 
38 nci madde ile, bu müddet getirilmekte. Sonra, 
taksitlendirme ve diğer taraftan bir gerçek temel 
getirilmektedir. Aynı zamanda, taksitlendirme 
yanında, faizli ödeme kabul edilmektedir. Taksit
lerin de, eşit taksitler şeklinde olması var bu 
arada. 

Bütün bunlarla 38 nci madde, kabulünüze son 
derece lâyık bir hüviyet almıştır. 

Türkiye'nin bir değil, iki değil, belki daha on 
yıl ana dâvası enflâsyonu önlemek olacaktır. 
Türkiye'nin malî imkânları başlanmış olan işle
rin bitirilmesine ve yeni yatırımların yapılması 
için yeni yeni imkânlara ihtiyaç vardır. Binaena
leyh iktidarlar beş yıl -gibi bir hudut içinde arzu 
ettikleri ölçüde bir kamulaştırmaya gidemiyecek-
1 erdir. Anayasalar ayrıca hüviyetleri itibariyle 
geniş bir çerçeve temin etmekle mükelleftirler. 
Sizden sonra gelecek bir iktidarın kamulaştırma
da gayet ihtiyatlı bir görüşü olabilir. Ama ya o 
iktidar geniş imkân içinde çalışacak bir iktidar 
olursa, işte bu iktidarların sahası bu Anayasa 
olmalıdır. Bu, 10 yıl, hakikaten en asgari bir ih
tiyaca cevap verecek durumdadır. 

Hulâsa edersem; 10 yıl, bir tavandır. Anaya
saya göre, taksitle, faizle kamulaştırma imkânı 
getirilmektedir. 

Mâkul ölçüde çiftçiyi topraklandırma gibi bir 
sistem de getirilmektedir. 

Maddenin, Millî Birlik Komitesinden çıktığı 
şekilde aynen kabulünü rica ediyorum efendim. 

FERÎD MELEN — Efendim, bdr sora sora
cağım. 

BAŞKAN — Kimden soracaksınız, efendimi 

FERÎD MELEN — Hükümetten. -iii:mm 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan kendi 
adına konuştular. 

Başka söz istiyen?.. Yok. 38 nci maddenin 
açık oya konması için bir takrir var, okutu
yorum. 

401 
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Başkanlığa 

38 nci maddenin açık oya sunulmasını rica 
ederiz. 

Selâımi Savaş öemal Yavuz 
Mustafa Dinekli İhsan Kabadayı 
Adnan Ertanık îllhami Soysal 

Necip San Ömer Sami Coşar 
Mehmet Salim Hazerdağlı Mahir Pamukçu 

Bedri Karafakıoğlu Altan öymen 
Halil özmen Mustafa Sirmen 

Burhan Akdağ Celâl Sungur 
Âdil Vardarlı Imadettin Elmas 

Melhmet Şengün İsmail Ulutaş 

BAŞKAN — Komisyon bu maddede Millî 
Birliğin teklifine katılıyor. Bu suretle 38 nci 
maddeyi açık oyunuza sunuyorum. On seneyi 
kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı, 
çekinserler yeşil oy vereceklerdir. 

(İsimler okunarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanmıyan 
arkadaşımız var mı? Oylama muamelesi bitmiş
tir efendim. 

d) Devletleştirme 
Madde 39. — Kamu hizmeti niteliği taşıyan 

Özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, gerçek (karşılığı kanunda gösterilen 
şekilde ödenmek şartiyle devletleştirilebilir. Ka
nunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde, öde
me süresi on yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak 
ödenir; bu taksitler, kanunla gösterilen faiz 
haddine bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyonun 10 ncu sıradaki 
mütalâasını okuyoruz. 

10. Madde 39. — Bu maddede de, kanunun 
taksit ile ödemeyi öngördüğü hallerde ödeme 
süresinin en çok beş yılı aşamıyacağı yolundaki 
hüküm, en çok on yıl olarak değiştirilmiştir. 
Komisyonumuz, yukarda arz edilen aynı gerek
çeyle, bu değişikliğin kalbûlünü uygun bulmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Dündar Soyer. 

DÜNDAR SOYER — Muhterem arkadaşlar, 
sayın komisyon, gayet memnun. Hattâ, gözleri
nin içi gülüyor. 39 ncu maddenin eski şekliyle 
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M. B. Komitesinden gelmiş olması onu memnu
niyete sevk etmiş oluyor. 

Bu maddede; (kamu hizmeti niteliği) şek
lindeki tâbir hakikaten vazıh değildir. Aynı za
manda, yine kamu hizmeti niteliği, hudut ve 
mu'htevası belli olmıyan elâstiki bir tâbirdir. 

Böylece, madde; hakikaten ürkek olan özel 
teşebbüsün, memleketin iktisadi gelişmesi için
deki vazifesini ifadan alıkoyacak bir metin ha
linde yine önümüzdedir, özel teşebbüs bu me
tin şekliyle nihai neticesi itibariyle iki cephede 
mütalâa edilebilir. Birinci cephesiyle özel te
şebbüsü, yerli yani bizim özel teşebbüsümüz ba
kımından mütalâa edelim. Bu sahada büyük te
reddütlere düşmüş olmuyoruz. Esas mühim olan 
yabancı sermaye mevzuudur. Bu maddenin muh
tevasının içine girdiğimiz zaman muayyen bir 
neticeyi istihsal etmek bakımından yabancı ser
mayenin gelip gelmemesi hususunda bir karar 
vermiş olmak lâzımgelecektir. 

Muhterem arkadaşlar, yabancı sermayeye 
mutlak surette ihtiyacımız vardır. Aklıselim sa
hibi hiçbir kimsenin bunun aleyhinde olacağını 
sanmıyorum. 

2 nci Cihan Harbinden sonra, bugün iktisadi 
alanda Amerikan sermayesi büyük rol oynamış
tır. Bugün, İtalya, bütün iktisadi gelişmesini 
yabancı sermayeden sağlamış durumdadır. Hat
tâ, eski devirlere gidersek, bugün Japonya'nın 
dahi, büyük sanayiinin altını kazarsanız orada 
İngiliz sermayesini bulursunuz. 

Arkadaşlar, gelmiş, gelecek iktisadi gelişme
ye mazhar olan her memleket, yabancı sermaye
nin memlekete getirilmesi veya getirilmemesi 
gibi bir şıkla karşıkarşıyadır. 

Bu bakımdan, bilhassa bu hususta hassasi
yetlerinizi rica edeceğim. Eğer bu madde bu 
haliyle kalırsa yarın Hükümet olarak yabancı 
sermayeyi getirmek için muayyen tavizler ve
rip hususi mukaveleler yaparak yabancı serma
yeyi getireceğiz ve o takdirde vereceğimiz ta
vizlerle memlekete yerleşmiş olan yabancı ser
maye inhisar yaratacak şekle getirilecektir. Bü
tün bu mütalâalarla bu taksitle devletleştirme 
bizi bilhassa yabancı sermaye için yerinde ol
mıyan bir karara götürecektir. Bu tarihî celse 
içinde, şu hususu, bir vicdanı mecburiyet ola
rak ifade ediyorum; bu madde, bu şekilde, bu 
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memlekete hiçbir suretle hayır getirmiyeçektir. 

Hürmetlerimje. 
BAŞKAN — Söz komisyonun. 
SÖZCÜ MUAMMER AKSOY — Muhterem 

arkadaşlar, 39 ncu madde üzerinde komisyon 
olarak tekrar konuşmak niyetinde değildik. 

Şimdi, sadece bir noktaya dokunmak isti
yorum. 

Bir kere; biz maddeyi yeniden ele alıp de
ğiştirenleyiz. Şu veya bu tâbiri, eldeki 157 sar 
yılı Kanuna göre değiştirenleyiz, ihtilaflı nok
ta, «on sene mi, beş sene mi?»1 meselesidir. Şu 
anda reylerinizle bir neticeye bağlanacak olan 
husus, sadece işte budur. 

Komisyonun memnuniyeti meselesine gelince: 
Bunun resmî bir maJhiyeti yoktur; şahıslarımızı 
ilgilendirir. Müsaade ediniz, de, içinizden bâzı
ları, kendi görüşlerinin kabul edilmesi dolayı-
siyle memnun olabilme hürriyetine sahibolsun-
lar! 

Yabancı sermaye meselesine gelince: Onlar 
bakımından, katiyen bu maddenin bir zorluk 
yaratması varit değildir. Yeri burası lolmamak-
la beraber arz edeyim: Bu hüküm, Devletin 
yerli veya yabancı iş adamlariyle mukavele 
yapmasına mâni değildir. Bu takdirde Devlet, 
hususi hukuk kaideleriyle bağlı olacaktır. Ana
yasa ve kanunlar, -tabiî âmir olmıyan- hangi 
kayıtları taşırsa taşısın, mukayele yapan şahıs
lar, o mukavelenin hükümlerine göre hak sabi
dirler. 

Nitekim; işte bugün, 2 nci Çelik sanayii için, 
birçok özel şartlar taşıyan bir mukavele yapıl
mıştır; ve bundan sonra da, aynı mahiyette 

^mukavele yapmaya mâni hiçbir hüküm yoktur. 
Bunu böyle bilelim. 

Orada, özel hükümler kondu ise; bu özel hü
kümler, Anayasadan da önce tatbik edilir, ka
nundan da önce tatbik edilir. Onu ihlâl eden 
Devlet, tazminatla mükellef olur. Binaenaleyh, 
bu hususun, maddenin görüşülmesine karıştırıl
ması için hiçbir mahal yoktur. 

10 sene mi, 5 sene mi? Bu hususta, biz görüş
lerimizi, noktai nazarımızı daha önce söyledik. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Kurdaş. 
MALÎYE VEKÎLÎ KEMAL KURDAŞ — 

Muhterem Reise ismimle çağırmış olmalarından 
dolayı teşekkürlerimi arz ederim. Bundan şah
sım adına konuşacağım anlaşılıyor. Arkadaşlar; 
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bu madde yanlış anlaşılmaktadır. Bana göre bu 
39 ncu madde ecnebi sermayeye büyük bir te
minat getiriyor. Bu madde bir teminat madde
sidir. Kanunun maddesi şöyledir : 

«Kamu hizmeti niteliğini taşıyan özel teşeb
büsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
devletleştirilebilir» deniyor. Demek ki, evvelâ 
bir yabancı sermaye kamu hizmeti niteliği ta
şımayan sahalarda serbestçe hareket edebileceği 
ve bunun Anayasa teminatı altında olduğunu 
bilecektir. Ancak bu madde kamu hizmeti ni
teliği taşıyan dahilî ve haricî sermayeyi koru
maktadır. Binaenaleyh buraya lâalettayin bir 
maddenin işletilmesi, bir yağ sanayiinin kurul
ması, bir sabun sanayiinin kurulması için gele
cek olan ecnebi sermaye bilecektir ki, Türkiye'
de kendisi için Anayasada teminat altına alın
mış bir niaım mevcuttur. Bunu, ecnebiler zavi
yesinden bir teminat olarak telâkki ediyorum. 

Diğer taraftan kamu hizmeti niteliği vasfını 
taşıyan sahaya girmiş olsa dahi, ecnebi sermaye 
buraya koyduğu sermayeyi âzami on senede 
geri alacaktır, bundan emindir, aynı zamanda 
faiz de tanınmaktadır. Bunlar ecnebi sermaye 
için hayati bir mevzudur. Maddenin hakiki hü
viyetinin anlaşılmadığı kanaatindeyim. Bu mad
de büyük bir teminattır. 

Diğer taraftan ecnebi sermayedarlar hususi 
hukuka tâbi olmak üzere mukavele de akdede
bilirler. Komisyon Sözcüsü bu hususu belirtti
ler. 39 ncu madde müterekki bir maddedir, as
la yabancı sermayenin gelmesine mâni bir hü
küm taşımamaktadır. Dünyada pek az memle
ketlerin anayasalrmda bu şekilde bir teminat 
vardır. Bu bakımdan 39 ncu maddenin kabu
lünü emniyetle huzurunuza arz etmek isterim. 

BAŞKAN — 38 nci maddenin oylama sonu
cunu arz ediyorum. Oya katılanlar (191), mad
deyi kabul edenler (122), reddedenler (64), çe-
kinserler (5)... Bu oylama neticesine göre Millî 
Birlik Komitesinin değişikliği, Yüksek Meclisi-
nizce kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Şahap Kocatopçu. 
ŞAHAP KOCATOPÇU — Muhterem arka

daşlar, görüyorum M, 10 yıl taksiti kabul ede
cek arkadaşlar daha fazla. Fikirlerimin bu ba
kımdan ekalliyette kalacağını zannediyorum. 
Buna rağmen, bunu bile bile görüşlerimi arz et
meye çalışacağım. 

— İHi -T 



B : 70 20. 
Bu kürsüde bir kere daha yabancı sermaye

den bahsedildi. Bâzı arkadaşlar «yabancı ser
mayeye lüzum yok artık» şeklinde konuşma 
yaptılar. Bu görüşe katılamıyorum. 

Şunu arz edeyim ki, kıymetli arkadaşlarım, 
haddizatında 5 veya 10 senelik bir taksit usulü 
ile, tazminat vererek ödeme keyfiyeti, Sayın Ke
mal Kurdaş'm da ifade ettiği gibi, başka bir
çok şekillere nazaran, hakikaten bir teminat 
vermeye çalışmaktadır. 

Ancak, bu kâfi bir teminat mıdır? Burada 
daha teşvik edici bir unsur olarak parayı gö
rebiliriz. Paranın serbest bırakılması esastır. 
Sermayenin teşviki bakımından, daha hayırlı
dır. Son bir fırsatla karşıkarşıyayız. Az geliş
miş memleketler her ne pahasına, bin bir gay
ret sarf ederek biran evvel istihsallerini artır
mak, yeni iş sahalrı yaratmak için «her çareye 
başvurmuşlardır. Gelişmenin bir zarureti ola
rak bu kabul edilmektedir. Bu çare ya Devlet 
yolu ile yapılan yatırımlarla, yahut özel teşeb
büslerin yatırımları ile yahut da, yabancı ser
maye ile olacaktır. Her üç halde memleketin 
gelişmesi, kaynakların artırılması mümkün ola
cak ve vatandaşlar memleket içinde çalışma im
kânlarına sahibolacaklardır. Bu bakımdan bir
çok memleketlerin yaptığı gibi bizim gerek Dev
let eli ile yapılan yatırımların artırılması ve 
gerek bunun yanında özel teşebbüsün yatırım
ları ve bunlara ilâveten yabancı sermayenin 
memlekete gelmesi ile bu çalışmalar mümkün 
olabilir. 

Kemal Kurdaş arkadaşımız; teminatın artı
rılması şeklini müdafaa ettiler ve beş sene in-
dirilmesini teklif ettiler. Bu teklife verilen 123 
beyaz reyin içinde bendenizin de reyi vardır. 
Bunun arazi ile tam bir benzerliği yoktur. Tür
kiye'nin sahası malûm, 760 bin küsur metrekare 
sabit olarak durmaktadır. Bunun artması mev-
z'uubahis değildir. Fakat yeni yatırımlar yap
mak, yeni hamleler yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bundan sonraki yatırımlar ve hamleler için de 
teşvik edici bir vasrtm bulunması lâzımdır. Bu 
bakımdan evvelce kabul ettiğiniz beş senede 
kalmaya matuf olarak bu sefer kırmızı oy ver
menizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dâniş Koper. 
DÂNİŞ KOPER — Muhterem arkadaşlar, 

39 ncu madde şeklini almıştır. Binaenaleyh bu 
maddede artık yabancı 'sermaye, yerli sermaye, , 
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I hususi teşebbüs meseleleri, veyahut bu ınadde-
I nin teminat getirip getirmiyece^i meselesi mü

nakaşa mevzuu olmaktan çıkmıştır. Bundan 
I dolayı bu hususlara temas edecek. değilim. Bu 
I maddenin hakikaten bir teminat getirip getir-
I mediği mevzuu şahsi ve indî görüşlerle leh ve 
I aleyhte müdafaa edilebilir. Mevzu şimdi dön-
I müş dolaşmış, beş veya on sene noktasına mün-
I cer olmuştur. Bu hususta bir mâruzâtım vardır. 
I İster bu meseleyi bir kamu niteliği mevzuu ha-
I linde mütalâa edelim, ister, bâzı arkadaşlarımı

zın endişe ettiği gibi, alelıtlak hususi teşeb
büse sirayet eder şeklindeki geniş bir çerçeve 

I içinde mütalâa edelim, bu mevzularda esas olan 
I husus şudur ki, burada bir kapital envestismam 

vardır. Bir nakdî yatırım meselesi vardır. Mem-
I leketimiziıı süratle kalkınması için, özel teşeb

büsün yatırım yapması şayanı arzudur. 

I Eğer bu on sene hükmü kabul edilirse, o za-
I m an hususi teşebbüs bu sahaya yatırım yapmak-
I tan çekinir. Hususi sermayenin kamulaştırıl-
I ması, devletleştirilmesi bâzı ahvalde gerekli 
I olabilir. Ancak, devletleştirme neticesi burada-
I ki sermayenin derhal başka sahalara intikalinin 
I de temin edilmesi gerekir. Hiç olmazsa bu müd-
I d eti asgari bir hadde tutmak zarureti vardır, 
I bu şarttır. 
I Hususi teşebbüsün himayesi bakımından de-
I ğil, memleketteki, yatırımların teşviki, kalkın-
I manın süratle temini bakımından bu şarttır. 
I Devletleştirme taksitlerinin asgari hadde tutul-
I masında zaruret vardır. 

İkinci bir mevzu da, paranın kıymetinin 
I kaybolması muvacehesinde, paranın kıymetli 

devresinde taksite bağlanan bir tesise, kıymeti 
düşen para ile taksit ödemesi yapılacaktır. Bu 

I da devletleştirmeye tâbi olanın aleyhinde ola
caktı]*. 

Bu durum da kalkınmanın aleyhinde olacak -
I tır. Sermayedar parasını ikinci bir işe tahsis 

edemiyeeek duruma düşecektir. 
Bu sebeplerle, asgari müddetin tutulması bir 

zarurettir. Beş seneyi kaibul etmenizi rica ede
ceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İBRAHİM SAFFET OMAY — Muhterem 

arkadaşlarım, bu mevzular üçüncü defa, dördün
cü defa müzakere edilmesi halinde dahi lehinde, 

I aleyhinde ve üzerinde söylenecekler söylendi. Dik-
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Başkanlığa 
39 ncu maddenin açık oya sunulmasını rica 

ederiz. 
Selâmı Savaş 

Mustafa Dinekli 
Adnan Ertanık 

Edip San 

Cemal Yavuz 
İhsan Kabadayı 
îlhami Soysal 

Ömer Sami Coşar 
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kat ediyorum, kürsüye gelen arkadaşların, söy
lenenlerin dışında yeni bir fikir getirdikleri yok
tur. Evvelce izhar edilen fikirler tekrar ediliyor. 
Kimseye hakkınız yoktur demeye, müdahaleye 
hakkım yoktur ama vicdanlarınıza dehalet ediyo
rum, zamanımız yoktur, maddeler oya arz edil
sin, Komitenin metni kabul edilmiyorsa, komisyo
nun dinlenmesiyle iktifa edilsin ve reye konmak 
suretiyle mesele halledilsin. 

İMADETTİN ELMAS — Affınıza ve hoş gö
rüldüğünüze sığınarak bir iki kelime de bendeniz 
söyliyeceğim. Burada 38 nci maddede bir kayıt 
vardır, (yalnız geçimleri araziye bağlı olanların 
kamulaştırılan arazileri peşin ödenir) denmekte
dir. 39 ncu madde de böyle bir kayıt yoktur. 

On adamın 50p biner lira koyarak beş mil
yon lira ile bir tesis kurduklarını kabul edelim. 
(«Bununla alâkası neî» sesleri) 

BAŞKAN — Tutulan konuşma usulü .yanlış, 
Millî Birlik Komitesinden gelen maddenin kabu
lü veya reddi üzerinde konuşulacak.. 

İMADETTlN ELMAS — Evet efendim, 5 
milyon lira sermaye ile on ortak bir tesis kurmuş
lardır. Bu tesisin kamulaştırılacağını kabul ede
lim. On senede bedeli ödeneceğine göre senelik 
taksit 500 000 lira, ortak adedi de on olduğuna 
göre her ortağa 50 000 lira, ayda 4 000 lira. 
Bu doğru olmaz. Buna meydan vermemek icab-
eder. 38 nci maddede olduğu gibi bir kaydı bu
raya koyamıyacağımıza göre, hiç olmazsa beş 
sene olarak kabul edilmesi yerinde olur. Israr 
edersek Karma Komisyona, gider, orada ya böy
le bir kayıt koyarlar veyahut beş sene olarak 
kabul ederler. Yalnız bunmı Karma Komisyona 
gidebilmesi için, Yüksek Meclisinizce reddedil
mesi lâzım. Bunu istirham ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. Her halde 
Karma Komisyonda en doğru bir şekil bulunur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen "yok. 39 ncu 
maddenin açık oya konulması hakkında iki 
önerge var, okutuyorum. 
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M. Salim Hazerdağlı 
Bedri Karafakıoğlu 

Halil özmen 
Burhan Akdağ 
Âdil Vardarlı 
Mehmet Şengün 

Mahir Pamukçu 
Altan öymen 

Mustafa Sirmen 
Celâl Sungur 

İmadettin Elmas 
İsmail Ulutaş 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddenin açık oya sunulmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Feyyaz Koksal 

Dâniş Koper 
F. L. Karaosmanoğlu 

Âdil Toközlü 
Dündar Soyer 
Orhan Köprülü 
Vedat Dicleli 
Cevdet Aydın 

Şefik İnan 
C. R. Eyüboğlu 

Sırrı Atalay 
Fehmi Alpaslan 

Fethi Elgün 
Şahap Kocatopçu 

Vefik Pirinççioğdlu 
Vedat Arıkan 

Abdullah Ercan 

BAŞKAN — Arkadaşlar, okunan takrirler 
gereğince, 39 ncu maddeyi açık oylarınıza su
nuyorum. Millî Birlik Komitesinin metnini 
kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmı
zı, çekinserler de yeşil oy kullanacaklardır. 
Şimdi ad listesine göre oylamaya başlıyoruz. 

(Açık oya geçildi.) 
BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir, 

sayım başlıyor. 
Şimdi-47 nci maddeye geçiyoruz. 

f) Toplu sözleşme ve grev hakkı 
Madde 47. — İşçiler, işverenlerle olan mü

nasebetlerinde, iktisadî ve sosyal durumlarını 
'korumak veya düzeltmek amacıyla toplu söz
leşme ve grev haklarına sahiptirler. 

Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve 
işverenlerin hakları kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun bu 
madde hakkındaki mütalâasını okutuyorum. 

11. Madde 47. — 2 nci fıkrada «grev hak
kının kullanılması ve istisnaları» kelimelerinden 
sonra «ve işverenin hakları» ibaresi eklenmiştir. 

«İşverenin haklan kanunla düzenlenir» de
mekten maksat, «işverenin hukukî durumu, 
kanunla şu veya bu istikamette düzenlenir» de
mektir. Bu düzenleme zaten yapılır. Ancak, 
işverenin yalnız hakları değil, vecibeleri ve di
ğer hukukî münasebetleri de düzenlenecektir. 
Böyle olunca, bu ilâveye lüzum kalmamakta
dır. Kaldı ki, bu ilâve, her hangi bir tanzim 
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tarzı da göstermediğine göre, tamamen fayda
sızdır. Bu sebeple, komisyon, yapılan ilâvenin 
çıkarılmasını teklif etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon, işverenlere dair ko
nan hükmün çıkarılmasını teklif ediyor. Bu 
duruma göre Millî Birlik Komitesinin mad
desine katılmıyor demektir. Millî Birlik Ko
mitesinin teklifini kabul edenler... (Anlaşılma
dı sesleri) 

TURHAN FEYZÎOĞLU — Söz istemiştim, 
Sayın Başkanım. («Oylamaya geçildi» sesleri) 
(«Daha önce söz almıştı» sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun öyleyse. 
TURHAN FEYZÎOĞLU — Oylamaya geçil

meden önce işaret etmiştim. Belki biraz gecik
me oldu, özür dilerim. Uzun konuşmıyacağım, 
iki kelime ilâve edeceğim. 

Komisyon, Millî Birlik Komitesinin değişti-
rişine katılmıyor. Ama, konulmasında da bir 
mahzur yok. «Grev hakkının kullanılması ve 
istisnaları ve işverenlerin hakları kanunla dü
zenlenir.» Formül son dereee faydalı bir tek
liftir. Özel kanun yapılırken, grev hakkından 
da bahsedecek. Ama, işverenin de haklarını 
koruyacaktır. Bu gayet tabiîdir. Grev hak
kını tanıyan bir kanun, işverenin de ne gibi 
hak ve vazifeleri olacağını elbette tesbit ede
cektir. Hangi hallerde tahditler konacağını, 
hangi hallerde grevin kabul edileceğini göste
recektir. Gelen maddenin aynen kabulünü ri
ca ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyen yok, Millî Birlik 
Komitesinden gelen 47 nci maddenin aynen 
kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III. Siyasî partilerle ilgili hükümler 
a) Parti kurma hakkı ve partilerin siyasî 

hayattaki yeri 
Madde 56. — "Vatandaşlar, siyasî parti kur

ma ve usûlüne göre partilere girme ve çıkma 
hakkına sahiptir. 

Siyasî partiler, önceden izin almadan kuru
lur ve serbestçe faaliyette bulunurlar . 

Siyasî partiler, ister iktidarda ister muha
lefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 12 nci 
maddesini okuyoruz. 
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12. MADDE 56. — iBu maddenin 2 nci fık

rasında, «siyasi partiler» ibaresiyle «önceden» 
kelimesi arasına bir virgül konulmuştur. Komis
yonumuz, noktalamaya taallûk eden bu ilâveye 
katılmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyonca uygun görülmüş
tür. Yüksek oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Madde kalbul edilmiş
tir. 

b) Mal bildirimi. 
MADDE 59. — Kamu hizmetine girenlerin 

mal bildiriminde bulunmaları kanunla düzenle
nir. Yasama ve yürütme organlarında görev 
alanlar, bundan istisna edilemez. 

BAŞKAN — Raporun 13 ncü maddesi... 

13. MADDE 59. — Maddeye ikinci cümle 
olarak şu hüküm eklenmiştir. «Yasama ve yürüt
me organlarında görev alanlar, bundan istisna 
edilemez» Her ne kadar, birinci cümle bu imkânı 
esasen yaratmakta olup mal beyanının Anaya
sada zikredilmesi, bilhassa bu ihtimali de ifade 
etmek maksadına matuf bulunmuş ise de, kanun
la düzenlemede, bu en önemli iki kategorinin is
tisna edilmesini önlemek için, Komisyon,, (böyle 
bir kaydın ilâvesini uygun bulmaktadır. 

BAŞKAN — Kaydın ilâvesine muvafakat 
ediyor. Maddeyi kabul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

b) Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 
MADDE 65. — Türkiye Cumhuriyeti adına 

yabancı devletlerle ve milletlerarası kurullarla 
yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanun
la uygun 'bulmasına bağlıdır. 

İktisadi, ticari veya teknik münasebetleri dü-
zenliyen ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşmalar, 
Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme gerek
tirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunma
mak şartiyle, yayınlanma ile yürürlüğe konabilir. 
Bu takdirde, bu andlaşmalar, yayımlarından 
başlıyarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin (bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uy
gulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetki
ye dayanılarak yapılan iktisadi, ticari, teknik 
veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; 
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ancak, bu fıkraya göre yapılan iktisadi, ticari 
veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaş-
malar yayınlanmadan yürürlüğe konulmaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her tür
lü andlaşmalann yapılmasında 1 nci fıkra hük
mü uygulanır. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler
arası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar 
hakkında 149 neu ve 151 nci maddeler gereğin
ce Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

BAŞKAN — Komisyonun raporundaki 14 
ncü madde okunacaktır. 

14. MADDE 65. — Komisyonumuz, Millî 
(Birlik Komitesince bu maddede yapılan değişik
likleri aşağıdaki gerekçelerle kabul etmeyi uy
gun görmüştür : . 

a) Maddenin 1 nei fıkrasındaki «katılmayı 
uygun görme» ibaresi Millî Birlik Komitesince 
çıkarılmıştır. Bu suretle, klâsik anlamında katıl
manın da, tıpkı dar mânasında onaylama gibi, 
andlaşmanm imzalanmasından sonra vukubul-
ması dolayısiyle, bu fıkra sadece «katılma» dan 
bahsedilmesinin, Birinci Dünya Harbinden son
ra meydana çıkmış olan andlaşmalann inikadı
na mütaallik yeni usullerin bu maddenin şümu
lü dışında tutulduğu tarzında yanlış yorumlara 
yol açması önlenmiştir. Böylelikle, «onaylanma» 
terimi, burada, sadece «imzadan sonra onayla
ma» anlamında değil, andlaşmalann inikadına 
mütaallik bütün usulleri ihtiva eder tarzda ge
niş mânasında kullanılmış olmaktadır. Aynı teri
min modern anayasalarda bu anlamda kullanıl
makta olduğu da, ayrıca müşahede edilmiştir. 

b) Maddenin 2 nci fıkrası Millî Birlik Ko
mitesince çıkarılmıştır. Bu suretle, milletlerarası 
münasebetlerin siyasi veçhesinin ağır basması 
dolayısiyle, dış münasebetlerimizin istikrarı ba
kımından doğabilecek mahzurlar önlenmiş ol
maktadır. Komisyonumuz, kaldırılmış olan 2 nci 
fıkrada teklif edilen sistemin, Anayasa huku
kunda esasen çok yeni ve istisnai oluşunu da* dik
kat nazarına alarak, Millî Birlik Komitesinin gö
rüşüne katılmıştır. 

c) Millî Birlik Komitesince 3 ncü fıkrada 
yapılan değişiklik, sadece ifadeye taallûk etmek
tedir. Komisyonumuz da, «Devlet maliyesi bakı
mından yüklenme gerektirmemek» ibaresinin, 
«Devlet maliyesinin yüküm yüklememek» ibare
sine nazaran daha vazıh olduğu kanaatindedir. 
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d) Millî Birlik Komitesince 4 ncü fıkrada 

yapılan değişikliklerin birincisi, kanunun verdi
ği yetkiye dayanılarak, ayrıca Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onaylamayı uygun bulmasına 
lüzum olmaksızın yürürlüğe konabilecek andlaş
malar arasına, «teknik» ve «idari» andlaşma-
lardan başka, «iktisadi» ve «ticari» andlaşmaları 
da eklemiş olmasıdır. Komisyonumuz, ezcümle 
vâde bakımından - bir önceki fıkrada yer alan -
bir yıllık süreyi aşan ve Devlet maliyesi bakı
mından yüklenme gerektiren ıbâzı kredi ve kredi 
garantisi andlaşmalarmın derhal tatbikine giri
şilmesinde büyük menfaatlerimiz olduğunu dik
kat nazarına alarak, bu değişikliği yerinde gör
müştür. 

Millî Birlik Komitesince bu fıkrada yapılmış 
olan ikinci değişiklik, milletlerarası bir andlaş-
maya dayanılarak yapılan uygulama andlaşma-
lariyle kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ya
pılan andlaşmal ardan yayınlanma mecburiyeti
ne tâbi olanları arasına, «özel kişilerin haklarını 
ilgilendiren» andlaşmalardan başka, «iktisadi» 
ve «ticari» andlaşmaları da ilâve etımiş olması
dır. Bu ilâve de, bu fıkrada yapılan birinci- de
ğişikliğin tabiî bir sonucu olarak benimsenmiş
tir. 

e) Millî Birlik Komitesi, bu maddeye ayrıca 
bir sonuncu fıkra ilâve etmiştir. Bu fıkra ile, 
milletlerarası andlaşmalann, usulüne ıgöre yü
rürlüğe konulması şartiyle, kanun kuvvetinde 
olduğu açıkça ifade edilmekte ve bu suretle, bu 
konuda çıkabilecek bâzı iltibaslar ve mevcut 
bâzı yanlış tatbikat önlenmiş olmaktadır. Bu so
nuncu fıkranın ikinci cümlesinde ise, miletler-
arası andlaşmalann hükümleri aleyhine Anaya
sa Mahkemesine iptal dâvası veya itiraz yoliyle 
başvurulamıyacağı esası, 2 nci fıkranın çıkarıl
masının mantıki bir sıontıcu olarak sarahaten zik
redilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon, bu görüşüne göre 
Millî Birlik Komitesinin yapmış olduğu teklife 
katılmıştır. 

Söz istiyen arkadaşımız var mi l . 

CAHİT ZAMANG-İL — Sadece kelime dü
zeltilmesi için söz almış bulunuyorum. Maddi 
hata olabilir irae edilebilir. Maddenin aslında üç 
kere (yayınlama) kelimesi, Millî Birlik Komite
sinden gelen metinde ise bu, gâh (N) harfiyle, 
gâh (M) harfiyle yayınlama, yayımlama) şek-
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linde yanlmıgtır. Vaziyeti komisyona arz ediyo
rum. (Maddi bir hatadır. 

(BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı? 
(KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ — 

ijBizim tanzim ettiğimiz metinde böyle bir ayrılık 
yoktur. tMaddi Ibir hatadır, (yayın) in (yayım) 
oİması lâzımdır. 

BAŞKAN — .39 ucu madde .hakkındaki oy
lama sonucunu bildiyorum. Oya katılanlar 
(181), Kabul edenler (95), Reddedenler (79), 
çekinserler 7 dir. Bu sonuca göre, Millî Birlik 
Komitösinin maddesi Yüksek Kurulunuzca 
kabul edilmiştir. 

Komisyon 65 nci maddede, Cahit Zaman-
gil'in, işaret buyurduğu değişikliği yapacak
tır, gereğini yapacaktır. Bu değişiklikle oyu
nuza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyen
ler... 65 nci madde kabul edilmiştir. 

e) Silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme 
Madde 66. — Milletlerarası hukukun meşru 

saydığı hallerde savaş hâli ilânına ve Türki
ye'nin Taraf olduğu milletlerarası •andlaşma-
larm veya milletlerarası nezaket kurallarının 
gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yabancı, ülkelere gönderilmesine 
veya yabancı silâhlı, kuvvetlerin Türkiye'de 
bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisinindir. 

Bu izin için, Meclisler, birlikte toplanarak 
karar verirler. 

BAŞKAN —T Bu madde hakkındaki Anaya
sa Komisyonunu raporunun 15 nci maddesini 
okuyoruz. 

15. Madde 66. — Bu maddede Millî Birlik 
Komitesince yapılmış olan değişikliğe, madde
nin başındaki «milletlerarası hukuk kuralları 
uyarınca» ibaresinin yerine, «milletlerarası hu
kukun meşru saydığı hallerde» ibaresinin ko
nulmuş olmaktadır. Komisoynumuz, bu deği
şikliği, birinci ibaredeki maksadı daha iyi ifa
de ettiği için, benimsemiş bulunmaktadır, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Kabul 
edenler... "Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Milletvekili' seçilme yeterliği 
Madde 68. — Otuz yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir. 
'Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kasıt

lılar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmama
sına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yap-
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mıyanlar veya yapnıış sayılmıyanlar, kamu 
hizmetlerinden yasaklüar, ağır hapis cezasını 
gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hü
küm giymiş olanlarla, taksirli suçlar hari-
eolmak üzere - iki yıldan fazla hapis cezasiyle 
veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş 

• olanlar affa uğramış olsalar da milletvekili se
çilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından han
gi memurların ne gibi şartlarla aday olabile
cekleri kanunla düzenlenir. 

Asker kişiler ve hâkimler mesleklerinden 
çekilmedikçe, aday olamazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Bu maddeye dair komisyonun 
mütalâasını okuyoruz. 

Ki. Madde 68. — a) 1 nci fıkrada millet
vekili seçilmeye engel sebepler arasındaki beş 
yıldan iazlci hapis cezasının, iki yıla indiril
miş olmasını, komisyon, doğru bulmamakta
dır. Ceza Kanunumuzdaki yüksek cezalar göz 
önünde tutularsa, beş sene kaydının daha uy
gun olduğu teslim edilir. 

b) Kesin olarak hüküm giymiş olanların, 
affa uğramaları halinde dahi, miletvekili seçi-
lenılyeeekleri yolundaki kayıt, umumi affın 
suçu bütün neticeleriyle ortadan kaldırması 
esasına aykırı düşmektedir. Bu sebeple, komis
yon, bu ilâveye katılmamaktadır. 

c) 3 ncü fıkrada «subay, askerî memur 
ve astsubaylar» ibaresi yerine «asker kişiler» 
tâbirinin kullanılmış olmasını komisyon, gayeye 
daha ıvygun bulmaktadır. 

d) 3 ncü fıkrada adaylığını koyabilmek 
için istifa etmeleri şart olan meslek kategori
leri arasında hâkimlerin de genel olarak zikre-
rilmesini, komisyon, doğru bulmamaktadır. 

BAŞKAN — 68 nci maddenin 2 nci satırın
da, «kasıtlı» kelimesi, «kısıtlı» olacak her 
halde. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ TURAN GÜNEŞ 
— Evet efendim, «kısıtlı» olacak. 

BAŞKAN — Söz Sayın Salih Türkmen'in. 
SALİH TÜRKMEN —- Ben bu madde ile 

getirilen, iki seneden fazla hapis cezasına mah-
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kûm olanların adaylıklarını koyamamasını 
doğru bulmuyorum. Sonra bir de, böyle bir 
mahkûmun affa uğrasa dahi, namzetliğini ko
yamamasını da doğru bulmam. Bu durum, 
umumi hukuk kaidelerine de aykırı düşer. 
Affa uğramıştır. Her türlü vazife alabilir, iea-
tmda hâkim dahi olur, vali olur; hattâ Ana
yasa Mahkemesi Başkanı olur, hattâ yedi se
li e başkanlık yaptığı takdirde, Senatoya üye 
•sekebilir, ama milletvekilliğine adaylığını ko
yamaz. Bu olmaz. Bunun asla kabul edilme
mesi gerektir. 

Meselâ, bir kimse, siyasi mücadele sırasın
da bir hakaretten dolayı, veya siyasi bir tertip 
neticesi iki senelik mahkûmiyet cezası almış
tır. Fakat siyasf mahkûmiyeti sonradan husu
si affa uğramıştır. Af maihkûmiyetin bütün ne-
tayicini kaldırdığından seçilme hakkının da 
tanınması lâzımdır. Anayasa mâni olursa tadi
line giderler. Onun için Anayasaya böyle bir 
maddenin konulmasının doğru olmadığı ka
naatindeyim. 

Bir de hâkimlerin namzetliklerini koyması 
için evvelâ meslekten ayrılmaları hakkında ka
yıt vardır. As'ker kişiler hakkındaki bu hük
mün hâkimlere teşmilinde isabet yoktur. As
ker kişiler, meselâ bir 'korgeneralin nerede olur
sa olsun bir nüfuzu vardır, tesiri mevzuubahis-
tir. Siyasete atılan böyle bir kimsenin, rütbe
den ayrılması suretiyle namzetliğini koyması 
lâzımdır. Fakat bu, hâkim için aynı değildir. 

Zile'de veya falan yerde hâkimlik yapan bir 
kimsenin, bir başka yerde tesiri mevzuu'bahs-
olamaz. Bulunduğu yerden başka yerde nam
zetliğini koyduğunda istifasına lüzum yoktur, 
Bu hüküm ile siyasi hayata atılmış bir insanın 
bilâhara tekrar hâkimliğe gelmesi imkânsız 
denmese de hiçolmazsa çok zorlaşıyor. Çünkü 
Evvelâ istifa edecek, seeilmezse tekrar mesle
kine gelecektir. 

Netice şöyle oluyor: İktidara mensup bir 
partiden namzetliğini koyar ve seçimi kazana
mazsa, ona tekrar vazife verilmektedir, muha
lefette kalan partinin namzedi olan şahsa ise 
bir daha meslekinde vazife verilmemekte veya 
çok kötü yerlere tâyin edilmek suretiyle mu
tazarrır olması yoluna gidilmektedir. Bu rizki 
'herkes göze olamıyacağmdan siyasi hayatta 
hâkimlerden istifade imkânı kalmıyor. Bence 
bu hal Anayasanın ruhuna aykırıdır. Hâkim-
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I ler için konulan bu hükümün kabul edilmeıne-
I sini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY — Muhterem arkadaşlar; 

Millî Birlik Komitesinin 68 nci maddesi üç ye
ni husus getirmiştir. Birisi, milletvekilliği ye
terliği için kabul edilen beş yıl hapis cezası iki 
yıla indirilmiştir. Malûmdur ki, bir kere seçile
bilmek için, demokratik bir, nizam içinde mev
cut imkân veya imkânsızlıklar, demokratik bir 
Anayasa içinde seçilmeyi kolaylaştıran husus
lara itibar edilir, güçlüklerden kaçınılır. Bu 

I suretle demokratik Anayasa içinde seçilme im
kânlarını daraltan, güçleştiren hususların gir
mesini doğru bulmam. Bu pek mühim değil, fa
kat bundan sonra gelen yenilik mühim. Bir 
kimsenin cezası affedilmiştir. Umumi şekilde 
affedilince cezalar bütün neticeleriyle birlikte 
ortadan. kalkar. Umumi hukuk kaidesi budur. 
Bir kimse umumi aftan istifade etmiş, her tür
lü hukuki neticeleriyle birlikte affa uğramış
tır. Âmme dâvası açılmışsa, o da düşmüştür. 
Eğer bu madde kabul edilirse, cezalı hali de
vam edecek demektir. Hukuki (prensiplere ay
kırı olarak, seçilme hakkından mahrum edilmiş 
olacaktır. 

I Bunun bir istisnası olabilir. Rüşvet, suisti-
mal gibi yüzkızartıcı suçlardan olan kimseler 
affedildiği takdirde, gerekçe böyle olabilir. 
Ancak, umumi aflar kabul edilirken, bütün bu 
noktalar göz önünde tutulur. Binaenaleyh, 
bu madde hakkında bir mesti et bulmak zordur. 
Bu maddenin değiştirilmesi yerinde olacaktır. 
Millî' Birlik Komitesinin değiştiricine uymak 
mümkün değildir. 

Hâkimlerin, askerî kişiler gibi adaylıkları
nı koymadan istifa etmelerine taraftar olabili
rim. Ancak, maddenin tedvin tarzının değiş
mesi lâzımdır. Sayın Salih Türkmen'in de de
diği gibi ise, yerinde olacaktır. Siyasi hayata 
atılan kimse hâkim ise artık bir daha adalet 
kürsüsüne dönmemelidir. 

Siyasi hayata atılan hir kimse adalet kür
süsüne geldiği zaman, karşısına gelen vatandaş 
kendisini huzur içinde hissetmez, bu bakımdan 
bir değişiklik mümkündür. Bir şartla müm
kündür, hâkim veya asker olan kişinin mes
lekten çıkması zaruridir. 

Umumi affa iştirak etmiye lüzum yoktur. 
' İleri bir şekilde hukuk prensibi kendiliğinden 
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zedelenmiş olur. Zannederim ki buna da hak
kımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Necip Bilge. 
NECÎP BİLGE — Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz de benden evvel konuşan arkadaşla
rımın noktai nazarındayım. Ancak önce şunu 
arz edeyim. Usul bakımından -oylamada bir de
ğişiklik yapmak icabedecek. Çünkü bu madde
de, yani 68 nci maddede Komitece yapılan dört 
değişiklikten birine komisyon katılmış bulun
maktadır, «asker kişileri»1 tâbirini uygun bul
maktadır. Bu itibarla bendeniz de şahsan bu
na oy veririm. 

Diğer kısımlara gelince; bunlar mevcut hu
kuk sistemlerine, prensiplerine aykırı düşmek
tedir. Bir kere iki yıl meselesi, benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın da izah ettiği üzere, 
milletvekili seçilme hakkına, bu noktada şim
diye kadar mevcudolan mevzuata aykırı ola
rak bir tahdit getirilmiştir. .1924 Anayasasına, 
ve şimdiye kadar yapılan Seçim kanunlarına 
aykırı olarak - ki orada 5 sene idi - burada iki 
yıl kabul edilmektedir. Niçin indirildiği hak
kında da esbabı mucibe yoktur. Bir zaruret 
olmadığı halde niçin indirildi? 

İkinci nokta, (affa uğramış olsalar dahi 
milletvekili seçilemezler) deniyor. Bu da hu
kuka aykırıdır ve tatbikat bakımından doğru 
olmıyan birtakım neticeler doğurabilir. Bir 
kimse burada sayılan suçlardan dolayı takibat 
altındadır, kendisi mahkûm edilmiştir, Yargı
tay muayyen bir noktada usulden bozmuştur 
veya tasdik etmiştir de, taskifhi karar talebi 
üzerine muhakemesi devam ederken bir af ka
nunu çıkmıştır ve affa uğramıştır o mebus se
çilebilecek. Hakkındaki 'hüküm kesinleşmiş1 

olan bir şahıs affedilse bile bu maddenin hük
müne tâbi olacak ve mebus seçilemiyecektir. 
Kararı kesinleşmiş olan bir kimse diğer bakım
lardan aftan istifade ettiği halele, mebus olarak 
buraya gelemiyeeektir. Böyle birejok hususlar 
vardır. ' Sonra bu cihet umumi affın bünyesine 
uymaz. Nazari olarak düşünülebilir. O kim
se Temyiz Mahkemesine âza olabilir. Anayasa 
Mahkemesi Başkanı da olabilir. («Haşa!»' «es
leri) Haşa demek kâfi değil. Yedi sene Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış bir kimse
nin Senatoya üye olması da mümkün, hattâ Se
nato üyesi olarak Cum'hurbaşkaru da seçilebi
lir, Fakat mebus olamaz, 
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Madde bu şekli ile kabul edilecek olursa, 

modern memleketlerde kabul edilen sisteme ay
kırı olacaktır. Sö'zlerimin başında da söyle
dim, af bütün hukuki neticelerine göre suçu 
ortadan kaldırıyor. Böyle olduğuna göre, ilâve 
edilen bu hüküm hukuk prensiplerine uymaz. 
Hâkimler (hakkında arkadaşlarım, söylediler, 
ben de iştirak ediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Emin Soysal, buyurun. 
EMİN SOYSAL — Muhterem arkadaşla

rını, bendeniz Millî Birlik Komitesinin getirdi
ği maddenin lehindeyim. Arkadaşlar hukukun 
prensipleri falan diye konuşuyorlar ama, bir
çok hukuka aykırı maddeleri, hükümleri de 
pekâlâ çıkarıyorlar, o da başka.. («Hangisi»' 
sesleri) 

Anayasanın ilk müzakeresinde de söylemiş
t im: 29 Türk 'ü öldüren bir eşkıya, sonra, affa 
uğradığından Meclise gelmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelmiş, kanun tedvin etmiş, oy 
kullanmıştır. Sizin hukuk prensibi dediğiniz bu 
mudur ? 

Meclisin şerefli, bu milletin en şerefli bir 
mevkiini düşünün. İcra ettiği fiillerin milletin 
ruhunda depresyonu, aksülâmelle.ri, izlerin do
ğurduğu neticeleri hesaba katın. 

İzmir'de hırsızlıktan mahkûm, vapuru batır
mış bir kimse buraya Milletvekili olarak gelmiştir. 
(«Kim of» sesleri) («Onursal mı?» sesleri) Bu, 
ruhan hastadır, yalnız mahkûm değil; ruhan da 
hastadır. Memlekete neler getirmiştir bu! 

Üçüncüsü; istidacılıkta sahtekârlıktan mah
kûm olmuş bir kimse mebus olarak buraya gelmiş
tir. Bunlar mebus olduktan sonra Büyük Millet 
Meclisinde, üzerinde taşıdığı salâhiyetlere daya 
narak neler yapmaz? Soruyorum, sizlere. Bu da 
bir ruh hastasıdır. Affa uğramış olabilir, ama 
kafası, kafasının işleyişi sakattır. 

Dahası var arkadaşlar; yine başta da arz etti
ğim gibi, İstiklâl Harbinde, kendisi de asker 
olduğu halde, vazifeye davet edilmiş ve fakat 
vazifesine gelmemiş, ondan sonra hiyaneti vata-
niyeden suçlu bir kimse mebus olarak gelirse... 
Sorarım sizlere, bu kadar sarih ve açık misaller 
karşısında nasıl olurda siz affa uğradı diye hır
sızı, uğursuzu mebus olarak buraya getirirsiniz? 
Millî Birlik Komitesi, yerinde, istediğim gibi, 
gönlümoe bir madde yapmıştır. Hukukun bun
dan^ daha güzeli olamaz. Hukuk milleti refaha, 
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saadete, doğruya, iyiye götürür. Her hangi bir ı 
madde, her hangi bir prensip milleti iyiye, gü
zele, doğruya götürmüyorsa o hukuk, mukuk de
ğildir. Diğerleri için bir şey söyliyecek değilim. 
Bu maddeyi gayet iyi tedvin etmişlerdir, beş se
neyi iki seneye indirmişlerdir. Böyle şaibeli in
sanları Menderes buraya getirdi, yularlarını eli
ne aldı, istediği gibi diktatörlük yaptı. Türk 
milletinin huzuru için, doğru, namuslu vatan
daşları mebus olarak getirmek üzere ne lazımsa 
maddeye koyalım veya çıkaralım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN. — Sayın Sahir Kurutluoğlu. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU — Muhterem ar

kadaşlarım, mesele, hisle halledilecek, hissî ölçü
lerle içinden çıkılıverecek meselelerden değildir. 
Biz hukukun muayyen ölçüleri ile meselemizi 
halletmek mecburiyetindeyiz. 

Kısaca şunu arz etmek isterini ki, terhipli ce- , 
zalar karşılığı, 5 yıllık ağır hapis cezası alınmış
tır. 5 yıl bu ölçüye göre konmuştur. Hukukta 
bunların muayyen ölçüleri vardır. 

Bu ölçüden ileriye veya geriye gidilmesi güç
tür. Esbabı mucibesi yoktur, burada bir yıl ko
namaz. 

Şimdi sorayım : Niçin iki yıl da, bir buçuk yıl 
değil, yahut üç yıl değil. Çünkü bu olmaz, beş 
sene, muayyen ölçüdür. Mahdut ve tâyin edil
miştir. İki senenin hukuki bir izahını bulmaya 
imkân yoktur. Zira Ceza Kanunumuz intikal 
devresinde eski Ceza Kanununu cinayet, cünha, 
kabahat tasnifi esasından ayrılmış ve suçları cü
rüm ve kabahat olarak ikiye tefrik etmiştir. Ce
zalar da bu esas dâhilinde mütalâa olunmuştur. 
5 sene hapis ağır cezalı mevaddan addedildiği 
için bu tefrikin hududunu teşkil etmektedir. Bun
dan ayrı olarak birtakım suçlar doğrudan doğ
ruya nazara alınmıştır. Ezcümle irtikâp, hırsız
lık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak ve 
saire gibi.. Bunların bir kısmı üç aylık cezala
ra müstahak olan suçlardır, bir kısmı da şikâ
yete bağlı suçlardır. Buna rağmen bu suçları 
bilhassa yüz kızartıcı suçlar telâkki ettiğimiz için
dir ki, burada cezanın çokluğu değil, fiilin 
vasfının galip olmasıdır ki, memnua hudut için
de mütalâa edilmişlerdir. 

Umumi takyit bahsinde, muayyen ölçüde, mu-
f.yyea ölçü içinde kalmak zarureti vardır. j 
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Affa gelince : Yüksek malûmunuz olduğu üze

re af, hususi af, umumi af olmak üzere iki kısım
dır : 

Anayasanın bu maddesi umumi af ile hususi 
af için bir had ihdas etmiş olacaktır. Bu şekilde 
kabul edersek maddede, «affa tâbi olsalar dahi 
seçilemezler» kaydı mevcuttur. Fakat memnu hak
ların iadesi yolu açıktır. Bu yoldan tekrar gele
cektir. Bu itibarla, «affa tâbi olsalar bile seçi
lemezler» kaydını milletin sağ duyusuna bırak
mak lâzımdır. Bundan sonra, eşkiyalık yapmış, 
milleti aldatmış, yüz kızartıcı suç işlemiş olanlar 
Meclise giremiyecektir. Milletin sağ duyusu bu
na mâni olacaktır. Bu itibarla, sağ duyuyu ve 
hukuk nizamını beraber yürütmek lâzımdır. Bun
da fayda vardır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Muhterem arkadaşlarım, 

bendeniz Millî Birlik Komitesinin getirdiği mad
denin bütün fıkralarının lehindeyim. Millî Bir
lik Komitesi bu madde ve bu fıkrada vâzu ka
nun dediğimiz, kanımı yapıcı dediğimiz kişiye, bi -
zim baktığımız açıdan daha geniş, yani daha çok 
şey ariyan, milletvekilliğini daha yüksek vasıflı 
yapmak hedefini güden bir açıdan bakıyor. Bu 
anlayışa iltihak etmemek mümkün değildir. Mem
leketin parlâmentosunda vazife görecek, bütün 
milletin içte ve dışta sevk ve idaresinin yazılı 
fermanlarını yani kanunları yapacak olan bir he
yetin üyesi ne kadar çok kayıtlara tâbi tutulur
sa bence de o kadar haklı ve isabetli hareket edil
miş olur. 

Yalnız, karşımıza birtakım hukuk kuralları 
çıkıyor. «Af Kanunu bütün neticelere şâmil olmak 
lâzımgelir, nasıl olur da böyle bir hukuk kuralı
nı çiğneyelim?» deniyor. 

Şimdi, Sahir Kurutluoğlu Beyefendi dinin 
ifade buyurduklarına göre, - ki çok doğrudur -
5 senelik bir ceza, ceza kategorisi içinde bir bo
lüm ifade etmektedir. Aşağısına geldiniz mi, ne
ye 2,5 değil de 3, 3 değil de 2... Bu mümkündür 
ve mantığı da meydandadır. Fakat, 5 senelik bir 
hapis cezasının da mukaddes çatının altına ka
nun yapmak için gelecek bir vatandaşı sınırlamak, 
eteğinden tutup sen oraya gidemezsin demek öl
çüsü bakımından pek cömertçe verilmiş bir süre 
olduğu da aşikârdır. Bundan dolayı ben hukukçu 
olmadığım için kurallar üzerinde durmuyorum, 
bimem; fakat, milletvekilliğinin bu memlekette 
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en büyük ahlâki vasıflara sahip vatandaşlar tara
fından kullanılabilir bir görev olmasına inandı
ğım için bu fıkralara tamamen iştirak ediyorum. 
Kurallara pek sadık arkadaşlarnna hatırlatıyo
rum : Bakınız daha evvelki veya sonraki madde
lerde ne yaptık orman suçlularını? Af baklandan 
mahrum ettik. Neden mahrum ettik? Memleketi
mizin şartları bizi buna icbar etti. Bu hukuk ku
rallarına uygun mu? Değil. Değil ama, bizim 
memleketimizin şartlarına uygun. Bir ağacı kes
meye bir adam öldürmek kadar memleket men
faatlerine zararlı saydık. Millî Birlik Komitesi 
bunu değiştirmemiş, haklı olarak. Bir ağaç de
viren kimse affedilmiyeeek, dolayısiyle de Mec
lise gelmek şansı olmıyacaktır. Fakat diğer suç
ları işleyip de umumi aftan faydalananlar ellerini 
kollarını sallıyarak Meclise gelecekler. Bu olamaz. 
Diyorlar ki, «cemiyetimiz bu insanları artık seç
mez» Ben milletin .sağduyusuna inanıyorum ama 
Anayasaya milletin bu sağduyusuna payanda ola
cak böyle bir desteğin bulunmasında içtimai fay
da mütalâa etmekteyim. Bu cümleden alarak «Bir 
hâkim adaylığını koyduğu zaman meslekten isti
fa etmelidir.» hükmüne de katılıyorum. Hakika
ten hâkimlerin durumu asker kişilerin durumu ile 
aynı değildir. Bu durumu görmemek için görme 
imkânından mahrum olmak lâzımdır. 

Bununla beraber böyle bir barajın da, içinde 
bulunduğumuz millî şartlara, siyasi şartlara-uy
gun olduğunu kabul etmekteyim. Seçimlerimiz 
hâkimlik meslekinin omuzlarında durmaktadır. 
Hâkimliği seçimin dışına çıkarmak, politikanın 
dışında tutmak... yapılan bir miktar da budur. 
Bir hâkimi son yedi gün içinde istifa edip her 
hangi bir partinin safında siyaset mücadelesine 
katılmasını ve siyasi mücadelenin gergin havası 
içinde bu mücadeleyi yaptıktan sonra Türk mil
leti adına kaza dağıtmak üzere mahkemeye dö
nebil meşini bendeniz de doğru bulmuyorum. 

Bundan dolayıdır ki, Millî Birlik Komitesi
nin bu maddede getirdiği değişikliklerin herbi-
risine hukuk kurallarına uygun olmadığını bil
mekle beraber, camı yürekten iştirak etmekte
yim. Memleketin orman mevzuunda olduğu gi
bi kaliteli ve üstün ahlâklı mebuslara sahibol-
mak ihtiyacımız da ancak bu şekilde karşılanabi
lir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın "İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI — Aleyhinde konuşa-

cağım, 
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Karar peşin verildi, değişmiyeceğini bildi

ğim halde söyliyeceğim. Zira iş, görmekle, yol 
yürümekle biter, azalır. Hukukçu arkadaşlar 
çıktılar, kendi nam ve hesaplarına «kazai esasa 
uymaz» dediler. Bir de garip asker için iki ke
lime konuşmadılar. 

Ben de iddia etmekteyim ki, bir rejim alınır
ken tekmil hususiyetleriyle birlikte alınır, bâzı 
tarafında kısıntı, bâzı tarafında çıkıntı yapıla
maz. Demokratik rejimi bütün vasıflariyle kur
mak üzere geldik ve yemin ettik. Ben misakı 
millînin hudutlarını yarmış, dış âlemi gidip gör
müş değilim. Dinliyebildiğimden öğrendiğim şu 
ki, Alman ordusundan gayrı tekmil dünya ordu
larında, ordu mensupları adaylıklarını istifa 
etmeden koyabilirler. Siz, istifa et dersiniz. Bu 
bir asker için ne demektir bilir misiniz? İnsan 

j haklarına uymaz bu. Diğer memurlar istifa et-
i )neden adaylıklarını koyabilir, asker niçin koya-
| maz? Asker adaylığını korsa iki ay izinli ola-
| çaktır. El inde emir, komuta yoktur. Bunun ne 
j mahzuru vardır ki illâ istifa edip adaylığın) 
I koyadak ? 

Atatürk, ismet Paşa gibi büyük Devlet 
adamları ordudan gelmişlerdir. Bunların yanın
da Cevdet Kerim Incedayı, «psikopatlar» tâbiri 
ile gelecek felâketi önceden haber veren Recep 
Pc-ker, Saffet Arıkan gibi politikacılar, kıymet
li politikacılar ordudan gelmişlerdir. 

Bu madde böyle kaldığı müddetçe, ordudan 
politikaya gelecek olanlar ancak 50 yaşından 
sonra gelebileceklerdir. Gelenler de üstelik ken
disini geniş halk kütlesine lanse edemiyecek, 
seçmene tanıtamıyacaklardır. Yalnız seçilebil
mek için parti kontenjanlarına sığınarak bura
ya geleceklerdir. Ben meslektaşlarım namına 
sizlere bu hususu arz ediyorum. Ret veya kabul 
Heyeti Umumiyenin takdirine kalmıştır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Okyay. 
ABDÜLKADlR OKYAY — Muhterem arka

daşlarım, ben bir fıkra üzerinde duracağım. 
Burada, (asker şahıslar) denmiştir. Asker şahıs
lar denince, er, erbaş ve askerî öğrenciler as
kerî şahıs tâbirinin içindedir. Daha evvel kabul 
ettiğimiz bir madde ile biz bunların bu haktan 
faydalanmasını yasak, ettik. Burada tekrar as
ker şahıslar denince, esasen menedilmiş olan üç 
katagorideki kimseler de bunların içine girer. 

m - -
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Binaenaleyh, eski maddede gösterildiği gibi I 
(istifa yeterliğine sahibolanlar) diye zikrede- ı 
lim. Bu yeterliği nezedilmiş olanları tekrar bu- I 
rada zikretmiyelim. Hürmetlerimle. j 

BAŞKAN — Sayın, Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN — Muhterem Başkan, aziz 

arkadaşlarım; I 
Bendeniz Sahir Kurutluoğlu arkadaşımızın I 

deminki, benim de samimî duygularımı taşıyan, I 
beyanlannı tekrar etmekle vaktinizi almak is- I 
temiyoriım. Sadece, temas etmediğini sandığım I 
iki noktaya işaret etmekle iktifa edeceğim. I 

Sahir Kurutluoğlu'nun çok veciz olarak ifa- I 
de buyurduğu gibi, benim de nâçiz görüşüm, ka- I 
nunun eski maddesi, esasen Sayın Emin Soysal I 
arkadaşımızın hislerinize hitabeden çok güzel I 
konuşmasında vasıflandırdığı eşkıyaların girme- I 
sini zaten önlemektedir. Millî Birliğin getirdiği, I 
beş seneden fazla hapis cezasının haddini iki I 
seneye indirmiş olmaktan ibarettir. Türk Ceza I 
Kanununda iki seneden itibaren başlıyan suçla- I 
n işlemiş olmasından dolayı memnuiyeti, haki- I 
katen vicdanı âmmeyi de rahatsız edecek kadar | 
ağır bir hüküm haline gelmiş olur. i 

Buna ilâveten bir mesele üzerinde durmak I 
istiyorum : Af mevzuu. Yüksek malûmlarıdır 
ki, af öyle bir müessesedir ki, bunda bir içtimai 
fayda vardır. Şahısların şahsan bir suçtan ve- I 
ya cezadan kurtulmuş olmaları değil, özel men
faatin bu zaviyeden âmme menfaatine galip 
gelmiş olmasiyledir kj, umumi afla bu suçu iş
lemiş olanlar tebriye edilir, suçun ve suçlulu
ğun bütün hukuki ve cezai neticeleri ortadan 
kalkar. Bu ise o suçun hiç işlenmemiş sayılma-
sıdır. Ahlâk kuralları gibi, kanunlar da dün suç 
sayılan bir fiili bugün suç olmaktan çıkarabilir. 

Umumi afla bütün suç ve cezaları bütün ce
zai ve hukuki neticeleriyle kaldırılmış olan 
kimseleri ömürleri boyunca takibetmekte fayda-
yoktur. Bu itibarla bendeniz, «affa uğramış ol
salar dahi» kelimesinin çıkarılmasının, Anayasa
nın umumi esprisi bakımından, faydalı ve hat
tâ zaruri olduğu inancındayım. 

Ayrıca iki noktaya işaret etmek istiyorum : 
(Asker kişiler) tâbiri evvelki maddede oldu

ğu gibi subay, askerî memur ve astsubay terim
lerinin karşılığı telâkki edilmiyor. Komisyon 
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aynı mânayı taşıyor diye iltihak etmiş. Bende
niz kendimi bu hususta söz söylemeye salahi
yetli görmemekle beraber, şahsi kanaa'time gö
re asker kişiler tâbiri bu üç sınıftan başka sivil 
şahıslan da ihtiva etmektedir. Eğer böyle ise, 
Millî Savunma Bakanlığı hukuk müşaviri veya 
sivil teknik elemenlannm, hattâ oranın hade
mesinin asker kişiler adı altında sayılırsa bu 
evvelce kabul ettiğimiz maddenin genişletilmiş 
şekli olur. Yalnız evvelce kabul ettiğimiz mad
de içinde kalıyorsa şüphesiz bu lâzımdır. Eğer 
bunu ihtiva ediyorsa, bendeniz asker kişiler tâ
birinin burada çok fazla, çok şümullü bir tah
dit getirdiği sanısmdayım. Aynı zamanda hâkim
ler için de istifa meeiburiyetinin konmuş olması 
hususunun, evvelce çok görüşüldüğü için, üze
rinde fazla durmıyacağım. Ben, hâkimlerin is
tifa mecburiyetine iltihak edemiyeceğim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Necip San. 
NECÎP SAN — Efendim; «asker kişiler» 

statüsünü tâyin eden Askerî Ceza Kanununa 
şimdi baktım, «asker kişiler» tâbirine müstah
demler bile dâhildir. Bu itibarla, eğer Millî Bir
lik hakikaten Millî Savunma kadrosunda bulu
nan hademe, fabrika işçisi ve sairenin hepsine 
şâmil görmek istiyorsa, tabiî benim salâhiye
tim dâhilinde değil bunu sormak, komisyon Ko
mite ile görüşsün, ne neticeye varırsa onu ge
tirsin. Fakat eğer, subay, astsubay ve askerî 
memura iki kelime ile ifade ediyor mânasına 
kullanılmışsa bu takdirde yanlıştır. Buna göre 
maddenin düzeltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu. 
SAHÎR KURUTLUOĞLU — Efendim (asker 

kişiler) tâbiri, münakaşaya yol açar mahiyette
dir. Askerî Ceza Kanununun 3 ncü maddesi 
(askerî şahısları) tadadeder. Müstahdemleri ve 
saireyi içerisine almaz. Usul bakımından garni
zonda işlenen suçlar bakımından, suçlu eşhasın 
asker kişilerden sayılması bu kanun muvacehe
sinde mümkün değildir. 

BAŞKAN — Efendim, daha söz istiyen ar
kadaşlar var. 17,30 da toplanılmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,06 *-.. 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 17,30 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Şahap Kitapçı 

(BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Sayın Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Efendim, 68 nci madde üzerin

de başka söz istiyen yok. Komisyon 68 nci mad
denin esasına katılmamaktadır. (Oya, oya ses
leri.) 

Komisyon, buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Arkadaşlar, uzun konuşacak değilim. 
üzerinde durulacak: bir nokta var : Millî Birlik 
Komitesi, Temsilciler Meclisinin saydığı katego
riler yerine, «asker kişiler» diye bir tâbir kul
lanmıştır. Bu değişiklikle, sadece kısaltma hede
fi güdülmüştür. Fakat, ilgili şahısların konuş
ması gösteriyor ki, (bu tâbir ileride yanlış anla
malara sebebiyet verebilecektir. Gerçi Anayasa
da bulunan bir tâbir, kanunlara göre tefsir edil
mek zorunda değildir ama, mevcut kanunlarda 
dahi başka mânaya gelecek ip uçları varsa, mese
le üzerinde durmak, mânası kesin tâbirler kul
lanmak gerekir. Askerî Ceza Kanununun 3 neü 
maddesine, Necip San Beyin belirttiği «müstah
demler» dâhildir. Binaenaleyh, tâbirin üzerinde 
durmak gerekmektedir. Zaten, maddenin diğer 
kısımları bakımından, komisyon ret talebinde bu
lunmuştur. Millî Birlik Komitesince 4 tane de
ğişiklik yapılmıştı ki, bunlardan üçünün reddini, 
birinin kabul edilmesini istirham ediyorduk. Şim
di bu bakımdan da reddedilmesini rica edeceğim. 
Karma Komisyonda konuşulur, incelenir, doğru 
ve yanlış olmasına göre bir hal suretine bağlanır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon maddenin tümünü 
reddediyor. 

Efendim, maddeyi Millî Birlik Komitesinin 
getirdiği şekilde oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmemiştir. Böyle
ce Karma Komisyona havale edilmiştir. 

Efendim, bundan evvelki oturumda arz et
miştim. Millî Birlik Komitesi, Karma Komisyon 
için İçtüzüğün şu gerekli üyelerin seçilmesi hu
susunu yazdık. 

Şimdi Temsilciler Meclisinin de Karma Ko
misyon için Tüzük gereğince gizli oyla 6 üye seç
mesi lâzımdır. Karma Komisyon Başkanı, 157 sa
yılı Kanun gereğince, Meclis içinden en kıdemli 
Temyiz üyesi olacaktır. Bu da Sayın Lııtfi Akad-
lı'dır. 

Karma Komisyon hakkında Kurucu Meclis İç
tüzüğünün 38 nci maddesi aynen şöyle diyor: 

Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi 
ayrı ayrı gizli oyla, Karma Komisyon üyelerini 
seçerler. 

Temsilciler Meclisi Başkanı, bu maksatla du
rumu derhal Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
bildirir. 

Millî Birlik Komitesinde ve Temsilciler Mec
lisinde Karma Komisyona üye seçilirken, ilgili 
komisyon veya komisyonlardan en ıaz ikişer üye 
alınması şarttır. 

Kanun Geçici Komisyonda göriişülmüşse, 
Karma Komisyona gönderilecek en az iki üye 
Geçici Komisyon üyeleri arasından seçilir. İl
gili komisyonlardan en az ikişer üyenin seçimi
ni sağlamak için, oy puslalan iki Ibölüm halinde 
ve ilgili komisyon üyeleri ayrı olmak üzere ya
zılır. 

Seçilen komisyon üyelerinin isimleri, Meclis 
başkanlarınca derhal yazılı olarak Karma Komis
yon Başkanına bildirilir.) 

Buna göre en az iki üye komisyondan ola
caktır. («Aday gösterilsin», sesleri) Efendim, 
istiyen sayın üyeler aday gösterebilir. Tüzüğü
müz gereğince Riyaset aday göstermeye mezun 
değildir. Teklif varsa kaydedelim : 

(Adaylar için yapılan teklifler tesbit olundu.) 

— 474 
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BAŞKAN — Teklif edilen adayların isimle

rini okuyorum : 
Sayın Muammer Aksoy, 
Sayın Turan Güneş, 
Sayın Turhan Feyzioğlu, \ 
Sayın Bahri Savcı, 
Sayın Nurettin Ardıçoğlu, 
Sayın Avni Doğan, 
Sayın Atalay Akan, 
Sayın Kenan Esengin, 
Sayın Eagıp Sarıca, 
Sayın Sırrı Atalay, 
Sayın Sahir Kurutluoğlu, 
Sayın Necip Bilge, 
Sayın Esat'Çağa, 

Adaylıkları teklif buyurulan arkadaşlardan 
Atalay Akan, Sırrı Atalay ve Eagıp Sarıca, 
adaylıktan silinmelerini istiyorlar. Kendilerini 
sildik. 

«Şimdi adaylıkları teklif edilen arkadaşların 
isimlerini tahtaya yazdıracağım, buna göre ar
kadaşlar oylarını kullanırlar. (Tahtaya yazma
ya lüzum yok sesleri) 

Efendim iki dakika müsaade buyurun, isim
leri yazdıracağım. Soyadma göre alfabetik sıra 
ile okuyoruz, efendim. 

Muammer Aksoy, Eaif Aybar, Nurettin Ar
dıçoğlu, Hıfzı Oğuz Bekata, Necip Bilge, Esat 
Çağa, Avni Doğan, Kenan Esengin, Turhan 
Feyzioğlu, Turan Güneş, Şevket Eaşit Hatiboğ-
lu, Sahir Kurutluoğlu, Ferid Melen, Emin Pak-
süt, Bahri Savcı, Cahit Zamangil. 

Efendim; seçilecek üyeler için verilen oyları 
ayırmak üzere üç kişilik bir Ayırma Komisyonu 
seçilecektir. Seçmeye başlıyoruz. (Bir komisyon 
yetmez, iki komisyon seçilsin sesleri) 

Mustafa Sirmen (Burada sesleri) 
Fuat Arna (Burada sesleri) 
Zeki Baltacıoğlu (Burada sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, ikinci bir komisyon 
için isim torbasından aday çekiyoruz. 

Halim önalp (Burada sesleri) 
Mehmet Altınsoy (Yok sesleri) 
Altan öymen (Yok sesleri) 
Erol Dilek (Burada sesleri) 

Mahmut Tekin Çullu (Burada sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, (Ü) harfinden itiba

ren oy toplamaya başlıyoruz. 
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(Ü harfli soyadlanndan başlamak üzere oy 

toplama muamelesine başlandı.) 

BAŞKAN — Oy vermiyen arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Ayırıcı arkadaşlarımız lütfen grup odasına 

teşrif ederek ayırma işini yapsınlar. 
Millî Birlikten ,gelen 70 nci maddeyi okuyo

ruz. 

IV. Cumhuriyet Senatosu 
a) Kuruluş 

MADDE 70. — Cumhuriyet Senatosu, genel 
oyla seçilen yüz elli üye ile Cumhurbaşkanınca 
seçilen on sekiz üyeden kuruludur. 

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 
altında imzaları bulunan Millî Birlik Komitesi 
Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları, 
Anayasa Mahkemesine en az yedi yıl başkanlık 
ve en az üç yıl Genelkurmay Başkanlığı yapmış 
olanlar, ömürleri boyunca, yaş kaydı gözetilmek
sizin, Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesidir-
ler. Bu tabiî üyeler, Cumhuriyet Senatosunun 
diğer üyelerinin tâbi oldukları hükümlere tabi
dirler. Bu tabiî üyelerden bir siyasi partiye gi
renlerin tabiî üyelik sıfatı, partiye girişinden 
sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi 
tarihinde sona erer. 

BAŞKAN — Bu hususa âit komisyon rapo
runun 17 nci maddesini okuyoruz. 

17. MADDE 70. — Komisyonumuz, bu mad
de üzerinde Millî Birlik Komitesince yapılmış 
olan değişiklikleri kabule şayan görmemiştir. 

a) Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosuna 
Cumhurbaşkanınca seçilecek olan üyelerin sayı
sının on sekiz olarak tesbit edilmesini, başka 
hiçbir demokratik devletin anayasasında rastlan-
mıyan derecede yüksek bir kontenjanın Cumhur
başkanına tanınması olarak mütalâa etmiştir. 

ib) Komisyonumuz, üç yıl Genelkurmay 
Başkanlığı yapmış olanların Cumhuriyet Sena
tosuna ömürleri boyunca tabiî üye olmalarını 
uygun bulmamıştır. Genelkurmay Başkanlığı 
makamında seçkin hizmetleri görülenlerin, diğer 
alanlarda seçkin hizmetleri görülmüş şahsiyetler 
gibi, Cumhurbaşkanınca üye seçilmesi imkânı
nın .mevcudiyetini, Komisyonumuz, kâfi addet-
migtir. 
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c) Komisyonumuz, taibiî üyelerin tabiî üye

lik sıfatının bir siyasi partiye intisap neticesin
de kalkması kaydının, 13 Aralık 1960 tarihli ve 
157 sayılı (Kânunun altında imzaları bulunan 
Millî Birlik Komitesi (Başkan ve üyelerinden 
gayri, eski cumhurbaşkanlarına da teşmilini, 
doğru ıgörmektedir. 

KOMİSYON ADINA COŞKUN KIROA — 
Yazımızın son satırındaki (Germekteyiz) keli
mesi sehven böyle çıkmıştır. Doğrusu ^Görme
mekteyiz) dir. Ona göre tashih edilmesini rica 
ederiz. 

(BAŞKAN — Söz, Sayın Fahri Belen'indir. 
FAHRİ BELEN — Muhterem arkadaşlarım, 

Millî Birlik Komitesinin 70 nci madde üzerin
de yaptığı değişiklik; Genelkurmay Başkanı
nın tabiî üye olarak Senatoya alınması ve Cum
hurbaşkanı tarafından atanacak 10 kişinin 
18 e çıkarılması keyfiyeti üzerinde durmak is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerek tasarının tümü 
müzakere edilirken, gerekse madde üzerinde 
konuşulurken bendeniz tâyin ve tabiî üye ol
ma usulünün çok mahdut bir hadde bırakılma
sını memnunlukla karşılamıştım. Bu bakımdan 
tasarının tümü üzerindeki konuşmamdan bir 
parçayı tekrar arz edeceğim : «Kaynağım oto
ritelerden alan İkinci Meclislerin demokrasi ve 
millî hâkimiyete firen olduklarını millî irade
ye dayanan İkinci Meclislerin ise demokrasi
ye ışık tuttuklarını görüyoruz. İstanbul tasa
rısında olduğu gibi tâyin ve tabiî üyelik usu
lüne, meslekler ve kurulların temsiline geniş 
ölçüde yer veren Senato siyasi hayatımızda 
bir yenilik olamazdı. Bu bakımdan komisyo
nun tâyin ve tabiî üyeliği mâkul bir hadde in-, 
dirmesi takdire lâyıktır. 

Şimdi arkadaşlar, burada mühim olan mese
le Millî Birlik Komitesinin maddesi bu mâkul 
haddi aşmış mıdır, aşmamış mıdır? Millî Bir
lik Komitesinin miktarı 8 kişi artırmasının ne 

. gibi sebeplere dayandığını bilmiyoruz. Komis
yon gerekçesinde bunu reddetmektedir. Ko
misyona göre Cumhurbaşkanı tarafından seçi
lecek üyelerin miktarı,- başka demokrasilerde 
görülmemiştir. Yalnız burada bir noktaya işa
ret etmek isterim. Bugün dünya devletlerinin 
% 80 inde demokratik rejim vardır. Binaen
aleyh, komisyon ileri demokrasileri kasdetmek-
tedir. Fakat bâzı memleketler vardır ki, Cum-
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hurbaşkanı tarafından * İkinci Meclise fazla 
miktarda üye tâyin edilmektedir. («Nerede^ 
sesleri) Malûmunuz, bütün devletler demok
ratik bir idareye sahibiz derler. Meselâ bun
lardan İspanya totaliter bir rejime sahiptir. 
İngiltere'nin durumu da malûmdur. İngiltere 
en ileri demokratik bir Devlet olduğu halde 
Lordlar Kamarası üyeleri veraset ve tâyin 
usulü ile gelirler 

İkinci bir mesele ise, üç sene Genelkur
may Başkanlığı yapan zatın tabiî üye olarak 
Senatoya girmesidir. 

Sayın arkadaşlar, evvelâ arz edeyim ki, 
biz en yüksek hâkimi, yani Anayasa Mahke
mesi Reisini tabiî üye seçmekle hâkimlerimize, 
yerinde olarak büyük bir değer vermiş oluyo
ruz. Binaenaleyh fikrime göre 3 sene Genel
kurmay Başkanlığı yapan zata da bu mevkii 
verirseniz bunun orduda mânevi bakımdan bü
yük bir değeri olacaktır. 

Arkadaşlar, buna ilâveten bir nokta daha 
arz edeyim ki, Senatoya üyelerin genel oyla 
seçilmesi, takdire lâyıktır. Fakat ben yalnız 
yüksek tahsil ve 40 yaş haddiyle Senatoya ge
lecek üyelerin niteliklerinin daha evvelki mec
lislerin üstünde olmıyacağı kanaatindeyim. 
Onun için hâsıl olacak manzarayı kısaca arz 
edeyim : 10 seneden beri Millet ' Meclisine ge
len mebusların % 75 inin yüksek tahsil gör
müş olduğu tesbit edilmiştir.. Ve yine yaptı
ğım tetkika göre bunların % 60 ı da 40 yaşının 
üstündedir. Şu halde bugünkü esaslara göre 
Millet Meclisinde 350 yüksek tahsil görmüş 
âza bulunacaktır. Buna karşı Senatoda 150 ve 
yine yaş itibariyle de Millet Meclisinde 300 e 
yakın 40 yaşm üstünde milletvekili buluna
caktır. Bu vaziyet karşısında mâkul haddin 
aşıldığı kanaatinde değilim. Binaenaleyh Ge
nelkurmay Başkanının tabiî üye olması ve 
aday sayısının 18 e çıkarılmasında büyük mah
zur olmadığı kanaatindeyim. Naçiz fikrimi arz 
ediyorum. Takdir Yüksek Meclisinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. 
CEMİL SAİT BARLAS — Muhterem arka

daşlar, dünya İkinci Meclisin zarureti üze
rinde durdu ve İkinci Meclisi kabul etti. İkin
ci Meclis âzalarının çoğunluğunun millet tara-
fmdan seçimi ve sayısının tâyinle olması bîr 
neticei mantıkıyeyi icabettirir. Kaldı ki İnkı
lâp yapmış, Anayasamızda inkılâp hükümleri-
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ni mahfuz tutmuş bir milletin Senatosu bir em
niyet supabı vazifesi görecek değildir. Yalnız 
böyle-olunca Senatonun büyük bir çoğunluğu
nun millet tarafından seçilmesi lâzımdır. Ben
deniz, Cumhurbaşkanı tarafından Senatoya se
çilecek olan aday sayısının 18 e çıkarılmasının 
şiddetle aleyhindeyim. 

İkincisi, arkadaşlar, biz Devlet içinde hü
kümetler yaratamayız. Sınıf ayrılıkları, mes
lek ayrılıkları yapmaya imkân yoktur. Cum
hurbaşkanı takdir hakkını kullanmak suretiyle 
Senatoya aday seçecektir. 

Bunun dışında eski Cumhurbaşkanlarının 
kaydı hayat şartiyle seçilmeleri onların siyaset 
hayatında rol oynamış olmalarından ileri gel
mektedir. Onun dışında her hangi bir şahsın 
bu şekilde daimî üyeliğe alınması pek doğru 
olmaz. Eğer 3 sene Genelkurmay Başkanlığı 
yapmış zatı alacaksak onun yanında Talim Ter
biye Heyeti azasının, hiçolmazsa başkanının, 
üniversite rektör ve dekanlarının, memleketin 
irfan hayatında diz çürütmüş 30 - 40 senelik 
bir öğretmenin bundan ne farkı vardır? 3 se
ne Kurmay Başkanlığı yapmış bir zatı Sena
toya kaydı hayat şartiyle tâyin ettiniz mi 65 
yaşma gelmiş 3 sene Temyiz Reisliği yapmış 
zevatı da Senatoya kaydı hayat şartiyle'almak 
gerekir. Eğer gördükleri hizmetin ehemmiyeti 
bakımından mukayese edersek fark yoktur. 
Kurmay Başkam tekaüdolduğu zaman adaylı
ğını koyar, ister milletvekili isterse senato âza-
lığma seçilir. Hiç birisine seçilemezse, onun çok 
büyük meziyeti de varsa, o vakit Cumhurbaş
kanının 10 kontenjanından bir tanesine atanır 
ve Senato üyesi yapılır ve bundan normal bir 
şey olamaz. Cumhurbaşkanı takdir hakkını kul
lanır, ond% birisini altı yıl müddetle Senatoya 
âza tâyin eder. Binaenaleyh fark yaratmanın 
faidesi olmayacağına kaaniim, bu maddenin ia
de edilmesini rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin. 
AHMET BlLGÎN — Muhterem arkadaşlar, 

Millî Birlik Komitesinden gelen bu maddede en 
az üç yıl Genel Kurmay Başkanlığı yapmış tâ
biri vardır. Genelkurmay Başkanlığının teka
ütlüğünden sonra Senatoya üye olup olmaması 
hususunda vereceğiniz karar musibet veya men
fi olabilir. Benim esas itiraz ettiğim nokta üç 
senelik müddettir. Genelkurmay Başkanlığı, as
kerî noktadan, ordumuzun en müstesna bir mev-
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kiidir. Buraya kadar yükselmiş olanların teka
ütlüklerinde Senatoya tabiî üye olmaları bir 
hak olarak düşünülebilir, ama hu üç senelik 
müddet ne demektir? Bu müddetin konması 
aleyhindeyim. Fikrimce Genelkurmay Başkan
larının tekaütlüklerinde Senatoya üye olmaları 
tasvibinize iktiran ederse müddet olmasının 
mahzuru çoktur. O mevkie gelen zat, ben üç 
senemi 'bitireyim, Başvekille hoş geçineyim di
ye bu üç senelik müddet içerisinde belki vazi
fesini ihmal edecek bir duruma gelebilir. Bu 
hal ileri, geri birçok mahzurlar doğurur. Bu 
sebeple müddetin kaldırılması lâzımdır. Az ve
ya çok bir müddetin kabulü aleyhindeyim. Ge
nelkurmay Başkanlığına kadar yükselmiş bir 
zatın Senatoya girebilmesini temin edebilmek 
gayesiyle belki hareketlerinde değişiklikler ola
bilir. Bu bakımdan Genelkurmay Başkanlarının 
tekaüdolduğu zaman otomatikman Senatoya 
»irmeleri katoul edilmelidir. Bendeniz üç sene
lik bir müddetin konmasına taraftar değilim. 
Ayrıca bu cihetin komisyon tarafından tavzih 
huyunum asını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin... 
KENAN ESENGİN — Sayın arkadaşlar, 

ben maddenin lehinde veya aleyhinde konuşmı-
yacağım. Yalnız burada bir zihniyeti Cemil Sa
it Barlas'm konuşmasından mülhem olarak te
barüz ettirmek isterim- : 

Bugün dünyanın muhtelif memleketlerde Ge
nelkurmay Başkanlığı yapmış insanlara pek çok 
imtiyazlar tanınmıştır. Bâzı memleketlerde 
ömür boyunca resmî elbisesini, giyer, ölünceye 
kadar otomobili alınmaz, emir subayı verilir. 
Bâzıları da ömürleri boyunca oturacakları bir 
eve kavuşturulur. Daha çok çeşitli imtiyazlar 
bahşeden memleketler vardır. Ama Cemil Sait 
Barlas'm burada izah ve tavsifi yanlıştır. Di
yorlar k i : Mademki, 3 sene Genelkurmay Baş
kanlığı yapan insan kaydı hayat şartiyle Se
nato âzalığı yapacak, o halde 30 sene hizmet 
eden öğretmen de yapsın, mahkeme reisine de 
bu hakkı tanıyalım. Bu kıyaslama iyi değildir. 
Hattâ böyle bir zihniyetin yaşatılması dahi ha
talıdır. Bütün dünyada Genelkurmay Başkan
lığı yapan insaflara imtiyaz tanınmışken onu 
ordudan çıkardıktan sonra yaptığı hizmetin 
karşılığı olarak daima bir kıymet verilmekte-
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dır. Onun taşıdığı mesuliyeti her hangi bir şa
hıs taşımamaktadır. Çok rica ederim, yanlış ak-
settirmiyelim. Genelkurmay Başkanlarına nasıl 
bir imtiyaz tanıyalım, bu esaslar Karma Ko
misyonda görüşülecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. 
CEMÎL SAÎT BAELAS — Sayın arkadaşım, 

söylediğimi iyi ifade edemediğim için, böyle 
konuştular. Mesleklerin kendi hususiyetlerine 
göre mutlak bir imtiyazları vardır. Amerika'
da nasıl Eizenhower'e imtiyaz tanınmışsa bizde 
de böyle tanınmış imtiyazlar vardır. Bizde ge
neraller merasimlerde elbise giyerler. Siyasi ha
yat memleketin bütün mesleklerinin bir muhas-
salasıdır. Diğer mesleklerden ayrı olarak bura
ya bir şey korsak meslekî bakımdan adaletsiz
lik olur. Bu noktada ısrar ediyorum; Genelkur
may Başkanını Senatoya seçtiğimiz zaman ar
kasından Temyiz Mahkemesi Başkanını, ondan 
sonra Şûrayı Devlet Başkanını seçmek mecbu
riyeti vardır. Bu bakımdan politik hayatta va
tandaş eşit olacak, eşit kalacaktır. 

BAŞKAN — 70 nci maddeye Komisyon ka
tılmıyor. 70 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Karma. Komisyona veriyoruz. 

e) Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilme 
yeterliği 

Madde 72. — Kırk yaşını doldurmuş ve yük
sek öğrenim yapmış bulunan ve milletvekili se
çilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, 
Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli 
alanlardan seçkin hizmetleriyle tanınmış ve 

' k ı rk yaşını bitirmiş ve bağımsız kimselerden 
olur. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 18 nci 
maddesini okutuyorum. 

18. Madde 72. — Millî Birlik Komitesi, bu 
maddeyi, Cumhurbaşkanınca Cumhuriyet Sena
tosu üyeliğine seçilenlerin bağımsız olması 
kaydını ilâve etmek suretiyle değiştirmiştir. 
Komisyonumuz, bu kaydın, Cumhurbaşkanının 
partiler dışı vasfı ile ilgili telâkki edilebilece
ğini düşünmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Egeli. 
YUSUF EGELÎ — Sayın arkadaşlar; 
72 nci madde, Millî Birlik Komitesinden ge

len yeni şekliyle Cumhur Başkanlığınca seçile-
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cek Senato üyelerinin yalnız bağımsız kimseler 
den seçilmesini hükme bağlamaktadır. 

Bu hükmün, mütehassısı olmadığım Anayasa 
hukukunu alâkadar eden tarafını iyi bilmiyorum 
ve bunu incelemek bana düşmez. Ben daha ziya
de notun insanı ilgilendiren tarafı üzerinde kısa
ca fikrimi arz etmek istiyorum : 

Bağımsız, yani partisiz kimseler kimlerdir? 
Bunu birçok açıktan tarif etmek mümkündür ve 
üzerinde münakaşalar yapılabilir. Ben bu açıla
rın hepisinden bahsedecek değilim. Daha kısa ve 
vuzuh getireceği için bunun aksini yani bağım
sız olmıyanları, partilileri bariz zannettiğim 
yöniyle tarif etmeyi tercih edeceğim. Şu hakle 
partililer kimlerdir? 

Memleketin geçmiş yakın senelerdeki durumu 
göz önünde tutulunca, diyebiliriz ki, zulüm ve 
ceberrut karşısında köşelerinde sessiz ve hareket
siz kalmayı kabul etmiyerek, her tehlikeyi göze 
alarak bir teşekkül dâhilinde savaşmaya «esaret 
edenlerdir. Partililer arasında kusurlu kimseler 
bulunmaz mı? Tabiî bulunur. Hangi toplulukta 
kusurlu insan bulunmaz? Ümit bağlanan bir top
lulukta kusurlarının bulunabileceğine hepimiz 
şahidolmuşuzdur. Fakat istisnalar tümü itham 
etmeye sebep teşkil edemez. 

Cumhurbaşkanın Senatoya seçeceği kimse
ler şüphesiz onun takdirini kazanmış kimseler 
olacaktır. Fakat bunların yalnızca bağımsızlar 
arasından seçilmesi keyfiyeti, bir partiye men-
subolmanm, hattâ savaşa beraber atılmış olmanın 
bir kusur teşkil ettiği zehabını kolaylıkla doğu
rur. 

Cumhurbaşkanı bütün kontenjanını bağım
sızlara tahsis edebilir; bu tahsis etmesi çok nor
mal ve mümkündür, bu kontenjandan partilile
rin istifade etmek istememeleri de pekâlâ müm
kündür, fakat bunun Anayasa hükmü olarak 
mecburi kılınması Cumhurreisinin vicdani ka
naat ve hürriyetini tahdideder, ve aynı savaşı 
vermiş partililerin hepsinin, daha doğrusu parti
lilerin ve partililerin toptan suçlu oldukları; mu
teber şahıslar ve teşekküller olmadığı vâhimesini 
kaziyei muhkeme haline getirir. Bu bakımdan 
da insan izzeti nefsini rencide eder. 

Arz ettiğim sebeplerden dolayı 72 nci madde
deki bağımsız kelimesinin kaldırılması için mad
denin kabul edilmemesini teklif ederim. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Saym Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim, bendeniz bu mad

de üzerinde söz almak istemiyordum. Esas itiba
riyle komisyona iltihfık ettiğim noktalar vardı. 
Ancak, saym Paşamızın serd ettikleri fikirler 
karşısında bâzı mülâhazalarımı ileri sürmek ge
rekti. Gerçi denebilir ki, geçen iktidarla baş sa
vaşçılar olarak siyasi partiler mücadele etmişler
dir, ama itiraf etmek gerekir ki, geçen iktidarla 
savaş yapan sadece partiler değildir. Üniversite 
ve onun gençliği, partili ve partisiz vatandaşlar 
ve nihayet ordu bu mücadelenin içinde yer almış
lardır. Bu bir vakıadır. Bu arada, şimdi aramız
da bulunan partisiz bâzı saym profesörlerin isim
lerini de zikretmek mümkündür. Bundan ba§ka, 
öyle bağımsız vatandaşlar vardır ki, pek çok si
yasi partüiden ziyade ve bütün varlıklarını orta
ya koyarak bu mücadelenin içinde yer almışlar
dır, bu mücadelenin isimsiz gönüllü kahramanla
rıdır. Sonra, hürriyet mücadelesinden söz açar
ken, düşük iktidar mensuplarının da birer partili 
olduklarını unutmamak lâzımdır. Binaenaleyh, 
partililerin dışında kalan bu muhterem bağımsız 
insanlara kötü nazarla bakmaya elbette ki imkân 
yoktur. 

Şimdi partilerin dışında kalan bu muhterem 
bağımsız insanların yarın bu Meclise bir siyasi 
partiye mensubolmadıkları için girememeleri 
mümkündür. Bir siyasi partiye mensup vatan
daşlar ise, parti listesine girmek suretiyle, Mec
lise giram imkânına sahiptirler. Halbuki, çok 
değerli birtakım bağımsız vatandaşlarımızın, si
yasi parti mücadelelerine alışık olmadıkları için, 
Parlâmento dışında kalmaları muhtemeldir. Par
lâmentoda bu çok değerli insanlardan istifade 
edilmesi imkânının yaratılması, her halde zararlı 
değil, faydalıdır. 

Kaldı ki, Cumhubaşkanmın tâyin edeceği 
şahısların bağımsız olmasında siyasi birtakım 
faydalar da mülâhaza edilebilir. Esasen, Cum
hurbaşkanının tarafsız olmasını, partiler dışı 
olmasını Yüksek Heyetiniz kabul etmiştir. Bir 
Cumhurbaşkanı Senatoya tâyinleri yaparken, 
siyasi hayatı değiştirecek şekilde bütün üyeleri 
aynı siyasi partiden tâyin edecek olursa, o Cum
hurbaşkanının o siyasi partiyi tuttuğu, taraf
sız davranmadığı gibi bir intiba uyanabilir. 
icabında, Parlâmentodaki kuvvet muvazenesini 
VP seçim sonuçlarını değiştirmiştir gibi bir 
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kanaat hâsıl olabilir. Bu bakımdan dâ, Cum
hurbaşkanının tâyin edeceği şahısların bağımsız 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutup oy
larınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bahis konusu değişiklikler üzerinde evvel

ce enine boyuna görüşülmüş ve Yüksek Meclis 
her bakımdan tenevvür etmiş bulunduğu gibi, 
vakiin darlığı sebebiyle1 söz alacak sayın üye
lerin üçer dakika konuşmalarının karar altına 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 

20 . 5 . 1961 
Adil Toközlü Fehmi Alpaslan 

Halil Sezai Erkut Abdullah Ercan 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Konuşmaların üç dakika ile sınırlan
dırılması kabul edilmiştir. 

Cemil Sait Barlas (Vazgeçti sesleri) İhsan 
Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI - - Muhterem arka
daşlarım, bir seneden beri kafamı karıştıran, 
gönlüme sığmıyan tarafsız tâbirini ben kabul 
edemiyorum. 

Gandi bütün insanlar için der ki, «atalet ve 
kötülükten birisini tercih et», fakat kendisi hiç
birisini tercih etmez. Hizmet etmek istiyorsan, 
şayet hizmet etmek de elinden gelmiyorsa, ölü-
lük. pısırıklık, beceriksizlik mânasına gelen 
ataleti kabul etme, Kötülüğü kabul et, çünkü 
kötülük bir aksiyondur, bir gün faaliyetlerin 
müspet mecraya girecektir. Ama ataleti ben 
asla kabul etmem. 

Daha 1955 yılından 60 yılma kadar mem
leketimizde insan haklan, şeref ve haysiyetleri 
ayaklar altında ezilirken, bir hukukilik duru
mu dahi mevcut değil, iken, buna karşı muh
telif bahanelerle pasif kalan bağımsızlık an
layışını ben kabul edemem. Tarafsızım deyip 
âtıl kalanları kabul edemiyoruz. Bu anayasaya 
tarafsız tâbirinin konulmasını anlamıyorum, bu 
memlekette tarafsızım diye bir kenara çekilen 
insanı anlamıyorum. Kendi kendimizi bu yola 
akıtmıyalım ve bunu kabul etmiyelim. 

BAŞKAN —• Saym Coşkun kırca. 
COŞKUN KIRCA — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Saym Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim, İhsan Kabadayı 
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arkadaşımız burada hem demokrasi rejimine 
inandığını söylerken, kem de milyonlarca seç
men vatandaşı tezyif edercesine bir konuşma 
yaptılar («öyle şey yok» sesleri) Demokrasi, 
siyasi iktidarın, seçimlerle partiler arasında 
el değiştirdiği bir rejimdir. Siyasi iktidarın 
bu şekilde el değiştirmesini sağlıyan ise, ta
rafsız vatandaşların oylarıdır. Geçen devrede 
muhalefetin 1954 seçimlerine nazaran daha 
fazla oy aldığı görülmüşse, "buna tarafsız va
tandaşların oyu sebebolmuştur. Bütün vatan
daşların partili olmasını istemek, tarafsız 
vatandaşların aleyhinde bulunmak, iktidarın el 
değiştirmesine yani demokrasiye aleyhtar olmak 
demektir. Onun için, yarın seçimlerde gidip 
oyunu isteyeceğimiz taarfsız vatandaşları bu 
şekilde itham etmeye 'asla hakkımız yoktur. 
Kanunen bir partiye girmeleri memnu olan me
selâ memur vatandaşları, asker vatandaşları bu 
eskilde itham etmeye asla hakkımız yoktur. 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından ve kendi üye
leri arasından seçilecektir. Bu şahıs elbette, se
çildiği sırada, bir siyasi partiye de mensubola-
bilecektir. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, 
mutlak olarak tarafsızlığını muhafaza etmek 
medburiyetindedir. Kalkıp da, kendi eski par
tisinin seçilmemiş mensuplarını. Senatoya tâ
yin ederse, ornın tarafsızlığı hakkında daha 
başlangıçta tereddütler uyanabilir. Senato
da, seçim neticelerine göre hâsıl olan siyasi denge 
bozulabilir. 

Tarafsız vatandaşları rencide eder mahiyette 
olan bu ifadelerden sonra, Yüksek Heyetinizin 
aynı şekilde düşünmediğini göstermek üzere, 
bu «bağımsızlık» kaydının maddeden çıkarılma
masını aynen muhafazasını bilhassa istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yüksek Kurulunuzdan bir dile
ğim var: öğleden sonraki oturumda ve şimdiki 
oturumda dört sayın üye arkadaşımız «beyefendi 
ve paşa» tâbirini kullandılar. Atatürk devrim
leri ışığı altında kabul buyurulan Anayasada bu 
kelimeler kaldırılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
Anayasayı yapan yüksek kurulunuzdan kabul 
buyurulan kamunun ruhuna uygun olarak kulla
nılan ifadelerde biraz daha kanuna uygun dav
ranmalarını rica ediyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın ismail Ulutaş. 
ÎSMAÎL ULUTAŞ — Muhterem arkadaş

larım, bir arkadaşımız- konuşurken, her hal
de ifadelerinin heyecanına kapılarak, hızını 
alamadan fikir itibariyle biraz ileriye gi
derek, partiye kayıitlı ollmıyan biz taraf
sızları, dolayısiyle biziim gibi olan vaftıandaş-
lan rencide ettiler. Evvelâ politika bir meslek 
olarak düşünülüyorsa hiç kimse onun merhale
lerinden geçmeden, kâfi formasyona sahibolma-
dan oraya girmemeli ve memleketin siyasi 'haya
tının gerektirmediği zaman uzakta kalmalıdır. 

Arkadaşlar, şurasını açıkça belirtmek lâzım
dır ki, tarafsızlar da vatanperverdirler, politika
ya aktif olarak girmeden de dün örneğini verdiği 
gibi, memleket siyasi hayatında memleketin 
menfaati olan istikamette hareket ederek varlı
ğının ehemmiyetini anlamayanlara anlattılar. 
Aziz arkadaşlarım, burada konuşurken bir az 
insaflı olalım. Tarafsız vatandaşları haksız ola
rak buradan itham etmiyel'mı. JBunun en azın
dan insafsızlık olduğunu1 tekrar tekrar burada 
arz etmek isterim. Biz de politikacılar kadar ve 
onlardan daha da çok vatanperver insanlarız. 
Bir de-ilâve olarak, bir menfaat, mevkii peşinde 
de koşmadan vatanî vazifemizi yapmaya çalışı
yoruz. 

Lütfedilsin, ele bu nmıtevaızıı çalışan arkadaş
lar veya kütleler itham edilerek rencide edilme
sin. Yoksa onların reaksiyonu çok sert ve acı olur. 

Bu İhtilâl ve İnkılâp hareketlerinde bir mü
tevazı insan olarak, isimsiz kahramanlar olarak, 
(kendimi bu işi yaptı diye söylemiyorum), 'çalı
şanlar vardır. Bizi yakın tanıyanlar bilirler ki, 
üniversiteler tadil edildiği halde bir ay dersleri 
tatil etmedim, derslere devam ediyordum. Bunun 
için sekiz on kadar ihtar aldım. Bütün bu ih
tarlara da göğüs gerebildim. Benim gibi de pek 
çok arkadaş isimsiz kahraman olarak çalışmışlar
dır. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Ulutaş; tamamen 
madde dışında konuşuyorsunuz. Konuşmalar 
madde üzerinde olacak. Bir arkadaşın heyeca
nından dolayı söyliyeceğine cevap verirseniz o 
da gelecek size cevap verecek ve bu iş yatsıya ka
dar devam edecektir... (Alkışlar) 

ıSöz Komisyonun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Raporumuzda bu madde ile ilgili olan 
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nuşuyorum, tarafsızların ne demek olduğunu bi
len bir adamım. Hürriyet meydanlarında, hür
riyet mücadelesi yapanların başında elbette ki, 
tarafsızlar vardı. 27 Mayıs adına onları tebcil 
ederim. Arkadaş hissine tercüman olmadan ko
nuştu, bundan dolayı ben üzüntümü beyan ede
rim. Arkadaşlarımın Iböyle bir his ve düşünce 
taşımamalarını rica ederim. 

BAŞKAN" — Sayın İhsan Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI — Efendim, maksadını 

yanlış anlaşılmış bulunuyor. 6 Ocakta ben ora
dan ayrıldım ve Meclise girdim, bunu belirtme
yi bir vicdan borcu bilirim. Yanı partilerle alâ
kam yoktur. 

Demek istediğim şu, dünün kötü şartları ve 
zulüm idaresi altında Türkiye'de tarafsız bir 
insan tasavvur edilemez. Bu idareye karşı an
cak bir tek parti, mücadelesi vardı. Bu müca
delede tarafsız diye geçinen insanların mutla
ka şeref ve haysiyetleri kazıyanlar tarafından 
okluğuna kaaniim. Bendeniz tâbirimi de bu 
yolda kullandım-. 
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mütalâamız, biraz vazıh sayılmıyan Ibir üslûp ta
şıyor. Bu sebeple yanlış anlaşılabilir. Bu böyle 
bir meseledir ki, bunu Yüksek Heyetiniz takdir 
edebilir demek istedik. Komisyonumuz cephe al
mamaktadır. Tamamen yüksek heyetinizin takdi
rine bırakmaktadır. Birinci ve ikinci Mecliste, 
tarafsızların partilere verdiği kıymet hükmünün 
aynı olmadığı kanaatindeyim. Bu sebeple ko
misyon bu madde hakkında bir cephe al
mamayı tercih ediyor. Komisyon Karma 
Komisyona gidecek meseleleri mümkün ol
duğu kadar azaltmak yoluna gitmektedir. 
Fakat bunu söylemekle de, bu madde 
hakkında bir cephe aldığımızı asla ifade etmek is
temiyorum. «Bizim hal suretimize rey veriniz» 
diye bir mütalâa da, raporumuzda yer almış de
ğildir. (Yani komisyon bağımsız kalıyor, sesle
ri.): 

BAŞKAN — Sayın Necip San. 
'NECİP SAN — Efendim; anladığımıza göre 

Komitenin değiştirmesi bir partiye kayıtlı olmı-
yan adayı istihdaf ediyor. Buna karşı söylenen 
söz; «Senatoya alınacak bağımsızların adedi tah
dit olunmalıdır, çünkü onların hizmeti partiye 
bağlı olanlardan azdır.» 

Muhterem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığında 
yaptığımız tetkükata «göre partilere kayıtlı üye sa
yısı 400 - 500 bin arasındadır. Bunlardan ka-
yıtlılık durumunu idame edebilenlerin sayısı ise 
100 bine düşmektedir. Bu 100 bin vatandaş da 
27 Mayısı yapamaz. Eğer 27 Mayıs olmuşsa bunu 
yapmış olan partiye bağlı 100 bin kişiyi değil, 
muhalefet veya muvafa'kata oy veren beşer mil
yon bağımsız insanı da unutmamak lâzımdır. Ta
rafsız vatandaşların vatanperverliğini de kabul 
ötmek lâzımdır. Mâruzâtım Ibundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın îbralhim Saffet Omay. 
ılBRAHÎM SAFFET OMAY — Muhterem 

arkadaşlar, mesele Cumhurbaşkanının kontenja
nı, tarafsızlardan seçilmesi kaydiyle salâhiyetinin 
sınırlandırılmış olmasıdır. Bunu müzakere eder
ken hiç de arzuya şayan olmıyan bir şekilde mü
zakerelerin mecrası değiştirildi, maalesef uygun 
olmıyan konuşmalara vesile verdi. 

Bütün dünyaca malûmdur ki, partiler dışın
da tarafsızlar büyük bir kütle teşkil eder. Şuur
ları ile idrakleri ile, hisleriyle partilere iktidarı 
teveccüh ettiren onlardır. Ben şahsım adına ko-

Arkadaşlar, İsrail'de görülmekte olan Eiclı-
man dâvasında, Eidhman'm müdafii ve elbette-
ki hâkimlerde tarafsız kalamazdı. Nerede kal-
dıki burda hâkimler tarafsız deniyor. Ben bu
rada dâvaya sarılan bütün vatandaşları mev-
zuübalhsettim. Partisiz olup da dâvaya (hizmet 
edenleri tebcil ederiz. Kasdım yanlış anlaşılma
sın ve kimsede bir sakınca kalmasın. Sözlerim 
arasında parti tâbiri de kullanmış değilim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
72 nci madde üzerindeki fikirler tavazzuh 

etmiştir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Asım Yılmaz 

BAŞKAN — Esasen söz istiyen kalmamış
tır. Bu sebeple yeterlik önergesini oya koyma
ya lüzum kalmamıştır. Komisyonun 72 nci 
madde hakkında mütalâası da malûm. O hal
de 72 nci maddeyi yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Karma Komisyona, veriyoruz, 
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d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi 

Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği
nin Süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeni
den seçilebilir. 

Cum'hııriyet Senatosunun genel oyla ve 
Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte bi
ri her iki yılda bir yenilenir. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi 
biter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebep
le boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay için
de yeni üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine 
seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Madde hakkındaki komisyon 
raporunun 19 neu maddesini okutuyorum. 

19. Madde 73. — Millî Birlik Komitesinin 
bu maddede yaptığı değişiklik, Cumhurbaşka
nınca seçilen Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
üçte birinin de, genel oyla seçilen üyeler için 
olduğu gibi, iki yılda bir yenilenmesi esasının 
kabulüne matuftur. Komisyonumuz, memle
kete yaptıkları seçkin (hizmetler dolayısiyle se
çilen bu kimselerin bu tarz bir değişmeye tâbi 
tutulmasını, bu gibi şahsiyetlerin Cumhuriyet 
Senatosuna girmelerini sağlamakta aranan 
maksatla bağdaştıramamış ve ayrıca, genel oy
la seçilen üyeler için kabul edilen periyodik 
değişme sisteminden güdülen halkoyundaki 
dalgalanmaları takibedebilme gayesinin, Cum
hurbaşkanınca seçilen üyeler için esasen mev-
eu olamayacağı hususunu da dikkat nazarına 
almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Muhterem arkadaşarım, 

komisyonun raporunda belirttiği üzere, Cum
hurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin de, Mil
lî irade ile gelen üyelerde olduğu üzere, peri
yodik bir şekilde değiştirilmesi esas gayenin 
dışına çıkmak demek olur. Seçimle 'gelenlerin 
üçte birinin değiştirilmesi, millî iradede vâki 
olacak tahavvulleri takip içindir. Halbuki 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek üyeler 
için böyle bir şey mevzubahis değildir. Bunla
rın iki senede bir değiştirilmesi doğru -olmadı
ğı gibi bilâkis mahzurlar da getirmektedir. 
Böyle bir durumda Senato üyeleri Cumhurbaş
kanına hoş görünmek maksadiyle burada faa
liyette bulunabilirler. Onun için iki senede bir 
değiştirilmesinin uygun 'olmıyacağı kanaatin
deyim. Değiştirilmemesini rica ediyorum. 

. 1961 O : 8 
BAŞKAN — Başka söz isftîyen yoktur. 73 

ncü maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 73 ncü madde 
kabul edilmemiştir. 

Karma Komisyona veriyoruz. 
Efendim, Yüksek Kurulunuzun gizli oyla 

seçmiş olduğu Karma Komisyon hakkında oy
ların ayrımı sonucu geldi. Yalnız aday olarak 
arkadaşlarımızın aldıkları oy miktarları birbi
rinden çok farklıdır. 

Bunlardan yalnız altı tanesinin 
arz ediyorum : 

Muammer Aksoy 
Nurettin Ardıçoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Turan Güneş 
Emin Paksüt 
Bahri Savcı 

neticesini 

Oy sayısı 

139 
80 

129 
104 
100 
76 

Efendim, seçilmiş olan sayın arkadaşlarla, 
Millî Birlik Komitesinin seçeceği sayın arka
daşlardan kurulacak olan komisyona Başkan
lık çdecek Sayın Lûtfi Akadlı, komisyonun 
nerede ve hangi saatte toplanacağını tebliğ 
edecektir efendim. 

c) Üyelikle bağdaşmıyan işler 
Madde 78. — tki Meclis üyeliği bir kişide 

birleşemejz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Dev

let' ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bun
lara bağlı kuruluşlarda, Devletin veya diğer 
kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle katıldığı teşebbüs ve ortaklıklar
da, kamu yararına çalışan derneklerden özel 
gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
sağlanmış olanların yönetim kurallarında ve 
başka işlerinde görev alamazlar ve bunla
rın her hangi bir yüklenme işini doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle kabul edemezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yü
rütme organının teklif, inha, atama veya 
onamasına bağlı resmî veya özel her hangi 
•bir işle görevlendiremezler. Bir üyenin 'belli 
konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar 
Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul 
edebilmesi, kendi Meclisinin kararma bağlıdır, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile 

bağdaşamıyan diğer görev ve işler kanunla gös
terilir. 

(Komisyon raporunun huna karşılık 20 ııci 
maddesi de okundu.) 

20. Madde 78. — Millî Birlik Komitesinin 
bu maddede yaptığı değişiklik, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeğiliyle bağdaşması müm
kün olmıyan görevler arasına, «Kamu yara
rına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları 
ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların 
yönetim kurullarında ve başka işlerinde», ibare
sinin kapsadığı görevleri de eklemeyi matuf bu
lunmaktadır. Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Türk Hava Kurumu ve emsali derneklerde bu 
gibi görevler almanın, hakikatte, memurluk gibi 
bir kamu hizmeti deruhde etmek olacağı gerekçe
siyle, komisyonumuz, bu tadili benimsemiş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni 
Yok. Komisyon maddeye katılıyor. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

d) Yasama dokunulmazlığı 
Madde 79 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerin
den, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden 
ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açı
ğa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 

Seçimden önce veya sonra bir suç. işlediği 
ileri sürülen hir Meclis üyesi, kendi Meclisinin 
kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekile
mez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır ce
zayı gerektiren suçüstü hali bu hükmün dı
şındadır. ; ancak, bu halde, yetkili makam, du
rumu hemen ve doğrudan doğruya üyenin 
Meclisine bildirmek zorundadır. 

Bir Meclis üyesi hakkında seçiminden ön
ce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine 
getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bıra
kılır. Üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 

Tekrar seçilen Meclis üyesi hakkındaki ta
kibat, kendi Meclisinin yeniden dokunulmaz
lığını kaldırmasına bağlıdır. 

Meelislerdeki siyasi parti -gruplarınca ya
sama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapı
lamaz ve karar alınamaz. 

(Komisyon raporunun 21 nci maddesi okun
du.) 
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21. Madde 79. — Millî Birlik Komitesi, 

bu maddeye bir sonuncu fıkra ekliyerek, si
yasi parti gruplarında yasama dokunulmazlığı 
ile ilgili görüşme yapılamıyacağını ve karar 
almamıyaeağını sağlamak maksadını gütmüş
tür Yasama dokunulmazlığı konusunun kazai 
konularla yakın ilgisi dolayısiyle, komisyonu
muz, bu ilâveyi benimsemiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni. t 
Yok. Komisyon maddeye katılıyor. 

M?ı.İdeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul'eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

e) Üyeliğin düşmesi 
Madde 80. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir 
suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çe
kilmesi, kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir 
hizmet kabul etmesi veya Meclis çalışmalarına 
izinsiz veya özürsüz olarak yılda bir ay ka
tılmaması yüzünden üyeliğinin düştüğünün 
kendi Meclisince karara bağlanması hallerinde 
sona erer. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 22 nci 
maddesi okunacaktır. 

22. Madde 80. — Millî Birlik Komitesi
nin bu maddede yaptığı değişiklik, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatının bir ay 
devamsızlık yüzünden düşmesi halinde, de
vamsızlığın araljksız olmasına mütaallik kay
dın kaldırılmasıdır. Komisyonumuz, bu kaydın 
kaldırılmasını, hiçbir Parlâmentoda rastlanmı-
yan derecede ağır bulmuş ve bu değişikliği 
benimsemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Alp Kuran. 
ALP KURAN — Arkadaşlarım; komisyon 

iltihak etmiyor ama, 80 nci maddede Millî 
Birlik Komitesince yapılan değişiklik daha 
isabetlidir kanaatindeyim. Filhakika, bir Mec
lis üyesinin devamsızlık sebebiyle üyeliğinin 
düşmesi, için, Meclis çalışmalarına özürsüz ve
ya izinsiz yılda bir ay katılmaması kâfidir. 
Ayrıca bu «izinsiz ve özürsüz» bir aylık de
vamsızlığın «aralıksız» olmasına lüzum yok
tu?. 

iade edilen 80 ncd maddede, bir Meclis 
üyesinin üyeliğinin düşmesi için, devamsızlığı
nın yılda bir ay olması şart koşıüduğunu gibi, 
ayrıca özürsüz ve izinsiz devam etmemesi şar
tı da aranmıştır. Binaenaleyh bir Meclis üyesi 
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özürlü veya izinli ise, yılda üç beş ay da de
vam etmese üyeliği düşmiyecektir. 

Bir Meclis üyesinin asıl vazifesi Meclisi 
takibetmek olduğuna göre, elbetteki bütün 
Meclis çalışmalarına hergün katılmak mecbu
riyetindedir. Şu halde, özürsüz ve izinsiz de
vamsızlığın ayrıca «bir ay aralıksız» olması 
kaydının konmasına lüzum yoktur. Aksi tak
dirde, her ay 25 gün üst üste özürsüz ve izin
siz Meclise gelmiyen veya her ay başı Meclise 
uğrayan bir mebus, hiçbir Meclis çalışmasına 
katılmadığı halde, üyeliğini devam ettirebile
cektir. 

Hulâsa, mebusun asıl vazifesi bütün Meclis 
çalışmalarına katılmak olduğuna göre, izinli 
veya özürlü olmadığı halde, Meclis çalışma
larına katılmıyan mebus vazifesini yapmıyor 
demektir. Üyeliğinin düşmesi gerekir. Bu se
beple maddeden «aralıksız» kaydının çıkarıl
ması uygun olacaktır. Bunun için maddenin, 
Komiteden gelen şekliyle aynen kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZÎOĞLU — Muhterem arka

daşlar, normal Meclis bakımından, (aralıksız) 
kaydının kalması büyük mahzurlar yaratır. Es
ki Anayasamızda aralıksız 2 ay kaydı vardı. 
Benim .bildiğim bu madde, bütün Anayasa tari
himizde, bir defa tatbik edildi. 

Son Posta gazetesi sahibi Muhittin Birgen, 
devamsızlığı sabit olduğundan ve gazetesinde 
çıkmış olan bir yazıdan dolayı, gazetesinin ka
pandığının ertesi gün, bu maddenin tatbikine 
muhataboldu. Fakat, makalesinden dolayı di
yenler daha çok oldu. 

Muhterem arkadaşlar, bu devamsızlık mese
lesinde şunu da arz edeyim ki, Meclislerin bir
takım parti mücadeleleri olur, yarın bu parti 
mücadelelerinin belki de biraz hızlandığı bir 
devrede bâzı mebusların mebusluktan ıskatı için 
devam edip etmediğinin de kontrolü nihayet 
Meclisin bütün üyelerinin elinde olamıyacağına 
ve bunun tesbiti fevkalâde güç olduğuna göre, 
sağlanmak istenilen devam maksadının dışında 
birtakım maksatlarla kullanılması ihtimalini 
hatırdan uzak tutmamak lâzımdır. Bilhassa bu 
nokta mühimdir. Devamı sağlamak için başka 
tedbir alalım. Nitekim bunun tedbirini başka 
memleketler bulmuşlardır, ama devam ıskat 
tehdidiyle olmaz. Dokunulmazlık verdiğiniz 
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, Meclise devam etsin diye cezasının infazını dev

re sonuna talik ettiğiniz bir mebus, bir kimse
yi, efendim, şu kadar devam etmemiştir diye 
mebusluktan ıskat ettiniz mi bu mekanizma na
sıl işler? Ne gibi neticeler verir? Bu mühimdir. 
Onun için, bütün dünyanın gittiği yoldan gide
lim, devamı sağlamak için başka yollar arıya-
lım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rauf inan. 
RAUF ÎNAN — Efendim, Millî Birlik Komi

tesinin, bu (aralıksız) tâbirini kaldırmış olmak
la, memlekette önemli bir noktaya parmak bas
tığı kanaatindeyim. 

Millet Meclisleri memleketin bütününe ör
nek olmak mecburiyetindedir. Ve örnek olacak
tır. Millet Meclisine devamın gevşediği on yıl 
içinde Hükümet mekanizması bile laçka olmuş
tur. Böyle bir müeyyidenin bulunması mebus
ları gayet intizamla devama mecbur bırakacak
tır. Bu da memleket için bir örnek olacaktır. 
Bu yerinde tedbiri kaldırmamak hususunda oy
larınızı kullanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde-
i ye komisyon katılmıyor. Maddeyi oyunuza su-
I nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Madde kabul edilmemiştir. Madde Karma Ko
misyona verilmiştir. 

g) ödenek ve yolluklar 
Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üvelerinin ödenek ve yollukları kanunla düzen
lenir. ödeneğin aylık tutan birinci derecedeki 
Devlet memurunun aylığını; yolluk da ödeneğin 
yansını aşamaz. 

ödenek ve yolluklann en çok üç aylığı ön
ceden ödenebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ay
lık ve ödeneklerine her ne suretle olursa olsun 
yapılacak zam ve ilâveler, ancak bu zam ve 
ilâveleri takibeden milletvekilleri genel seçimin
den sonra uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun 23 ncü sıradaki 
mütalâasını okutuyorum. 

23. Madde 82. — Millî Birlik Komitesi, bu 
maddeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin aylık ve ödeneklerinin ancak üç aylık olarak 
peşin ödenebileceğine dair bir fıkra eklemiştir. 
Komisyonumuz, bu fıkrayı bugünkü icaplara 
uygun saymaktadır. 
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BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Maddeye komisyon katılıyor. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

ıb) Kanunların görüşülmesi ve kabulü 
Madde 92. — Kanun tasarı ve teklifleri ön

ce Millet Meclisinde görüşülür. 
Millet Meclisinde kabul, değiştirilerek kabul, 

veya reddedilen tasarı ve teklifler Cumhuriyet 
Senatosuna gönderilir. 

Millet Meclisinde kabul edilen metin, Cum
huriyet Senatosunca değişiklik yanılmadan ka
bul edilirse, bu metin kanunlaşır. 

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gelen met
ni değiştirerek kabul ederse, Millet Meclisinin 
bu değişikliği benimsemesi halinde metin ka
nunlaşır. 

Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan 
gelen metni benimsemezse, her iki Meclisin il
gili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki 
üyelerden bir karma komisyon kurulur. Bu ko
misyonun hazırladığı metin Millet Meclisine su
nulur. Millet Meclisi, karma komisyonca veya 
Cumhuriyet Senatosunca veya daha önce kendi
since hazırlanmış olan metinlerden birini oldu
ğu gibi kabul etmek zorundadır. Cumhuriyet 
Senatosunda üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile kabul edilmiş olan madde değişikliklerinde, 
Millet Meclisinin kendi ilk metnini benimsemesi 
için, üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu 
gereklidir. Bu halde açık oya başvurulur. 

Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya 
teklif Cumhuriyet Senatosunca da reddedilirse, 
düşer. 

Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya 
teklif. Cumhuriyet Senatosunca olduğu gibi ve
ya değiştirilerek kabul edilirse, Millet Meclîsi, 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni ye
niden görüşür. Cumhuriyet Senatosunun metni 
Millet Meclisince benimsenirse, kanunlaşır; red
dedilirse, tasarı veya teklif düşer; Cumhuriyet 
Senatosundan gelen metin Millet Meclisince de
ğiştirilerek kabul edilirse, 5 nci fıkra hüküm
leri uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosunca üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile tümü reddedilen bir metnin 
Millet Meclisi tarafından kabulü için, üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. Bu 
halde açık oya başvurulur. 

Cumhuriyet Senatosunca üye tam sayısının 
üçte iki çoğunluğu ile tümü reddedilen bir met
nin kanunlaşabilmesi, Millet Meclisi tarafından 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilmesine bağlıdır. Bu halde açık oya başvu
rulur. 

Cumhuriyet Senatosu, kendisine gönderilen 
bir metni, Millet Meclisi komisyonlarında ve 
Genel Kurulundaki görüşme süresini aşmıyan 
bir süre içinde karara bağlar; bu süre üç ayı 
geçemez ve ivedilik hallerinde on beş günden, 
ivedi olmıyan hallerde bir aydan kısa olamaz. 
Bu süreler içinda karara bağlanmıyan metinler, 
Cumhuriyet Senatosunca, Millet Meclisinden ge
len şekliyle kabul edilmiş sayılır. Bu fıkrada 
belirtilen süreler Meclislerin tatili devammca 
işlemez. 

Yasama Meclislerinin ve mahallî idarelerin 
seçimleri ve siyasi partilerle ilgili tasarı ve tek
liflerin kabul veya reddinde yakardaki fıkralar 
hükümleri uygulanır. Ancak, karma komisyon 
kurulmasını gerektiren hallerde, karma komis
yonun raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantısında görüşülür ve karara bağ
lanır; TürMye Büyük Millet Meclisinin birleşik 
toplantısında Millet Meclisinin ilk metninin ka
bulü için üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
oyu lâzımdır. 8 nci ve 9 ncu fıkra hükümleri 
saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 24 ncü 
maddesi okunacak. 

24. MADDE 92. — Millî Birlik Komitesi
nin bu maddede yaptığı bellibaşlı değişiklik, 
Millet Meclisince reddedilen kanun teklifi ve ta
sarılarının da, tıpkı kabul edilmiş metinler gibi, 
Cumhuriyet Senatosuna gönderilmesine matuf
tur. Kanunların yapılmasında Cumhuriyet Se
natosunun ikaz vazifesini tam mânasiyle yapa-
fbilmesi bakımından, bu değişikliği kabulü yerin
de olacaktır. 

Millî Birlik Komitesi, 'bundan başka, Cumhu
riyet Senatosunca. üye tamsayısının salt çoğun
luğunun veya üçte iki çoğunluğunun oyuyla 
reddedilen metinlerle ilgili olarak uygulanacak 
usul hakkındaki fıkralarda, bu ret keyfiyetinin 
metnin tümüne aidolduğunu belirten bir kayıt 
getirmiştir. Komisyonumuz, maksadı daha vâsılı 
olarak. açıklaması bakımından, bu değişikliği de 
benimsemiş bulunmaktadır. 
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Millî Birlik Komitesi, metinlerin Cumhuri

yet Senatosundaki -görüşülmesiyle ilgili sürele
rin meclislerin tatili sırasında işlemiyeeeğine 
dair ıbir cümle de ilâve etmiş bulunmaktadır. 
Komisyonumuz, bu ilâveyi, tabiî saydığından ve 
ayrıca tasrihinde fayda gördüğünden, benimse
miş bulunmaktadır. 

Millî Birlik Komitesi, bu maddenin son fık
rasında, maksadı daha iyi belirten bâzı değişik
likler yapmıştır. Komisyonumuz, bu değişiklik
leri de benimsemiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Söz ist iyeni. Yok. 
Komisyon katılıyor. 

. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

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

MADDE 94. — Genel ve katma bütçe tasarı
ları ile millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, 
malî yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar 
Kurulu tarafından, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. 

Bu tasarılar ve rapor, otuz beş milletvekili 
ile on beş Cumhuriyet Senatosu üyesinden ku
rulu bir Karma Komisyona verilir. Bu komis
yonda siyasi yparti gruplarının temsili, Cumhu
riyet Senatosundaki bağımsızların nisbetiııe te
kabül eden miktar ayrıldıktan sonra, Millet Mec
lisindeki üye sayılarının oranına ıgöre olur. 

Karma Komisyonun en çok sekiz hafta içinde 
kabul edeceği metin, önce Cumhuriyet Senato
sunda görüşülür ve en geç on gün içinde karara 
bağlanır. 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin 
en ıgeç bir hafta içinde yeniden görüşülmek üze
re Karma Komisyona verilir. Karma Komisyo
nun kabul ettiği son metin Millet Meclisinde gö
rüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Mec
lisler Genel kurullarında, Bakanlık ve daire büt
çeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncele
rini, her bütçenin tümü üzerindeki (görüşmeler 
sırasında açıklarlar; bölümler, üzerinde ayrıca 
görüşme yapılmaksızın okunur ve her bütçenin 
tümü oya konulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar. 
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BAŞKAN — Komisyon raporunun 25 nei 

maddesi okunacak. 
25. MADDE 94. — Genel ve katma bütçe 

tasarıları ile millî bütçe tahminlerine dair rapor
ların Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
mesiyle ilgili olarak getirilen değişikliklerden 
aşağıda zikredilenleri, Komisyonumuzca uygun 
görülmemiştir. 

Bu madde, değiştirilmiş şekliyle, Komisyonu
muzun, Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sun
duğu ilk metne hayli yaklaşmakla beraber, tasa
rıların ve raporun ilk önce görüşülmesi için ku
rulan Karma Komisyondaki üye sayısının kırk
tan elliye çıkarılması ve her iki Meclisin bu Kar
ma Komisyondaki temsil nisbetlerinin değiştiril
mesi uygun bulunmamıştır. Ayrıca, Cumhuriyet 
Senatosunda bulunan siyasi parti ıgrupları dışın
daki bağımsızların Karma Komisyona katılma
larının düzenleniş tarzı neticesinde, *Bu Karma 
Komisyonda Hükümet çoğunluğunun elde edile
memesi ihtimal dâhilinde görüldüğünden, bu 
maddenin bu ihtimali önliyecek şekilde yeniden 
tedvinine lüzum görülmüştür. 

Nihayet, Millî Birlik Komitesince getirilen 
maddenin 5 nej fıkrasına üçüncü satırdaki «bö
lümler» kelimesinden sonra, Temsilciler Meclisin
ce kabul edilmiş metinde olduğu gibi, «ve deği
şiklik önergeleri» ibaresinin eklenmesi gerekmek
tedir; aksi takdirde, Meclislerin, bütçe bölümle
ri üzerinde hiçbir değişiklik yapamıyacakları so
nucuna varmak mümkün olabilir. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
KOMİSYON ADINA KOMİSYON KÂTİBİ 

COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşlar; Mil
lî Birlik Komitesinden gelmiş olan madde metnin
de? bundan evvel kabul ettiğiniz maddeye nisbet-
•le bir değişiklik daha, yapılmıştır. Bu değişiklik 
zühul en raporumuzda belirtilmemiştir. Bu husus
ta komisyonun görüşünü arz edeceğim. Millî Bir
lik Komitesinden gelmiş olan metnin 5 nci fıkra
sı uda, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Meclisler genel kurullarında, Bakanlık ve daire 
bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşünce
lerini her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında açıklarlar.» denmektedir. Halbuki, da
ha önce kabul etmiş bulunduğunuz metnin 5 nci 
fıkrasında buna mütenazır olan hüküm şöyle baş
lıyordu: Meclis üyeleri değil de, «Milletvekille
ri ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri kendi Mec
lislerinde» denmişti. Bu, maksadı daha iyi ifade 
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etmekte; bir Meclis üyesinin, diğer Mecliste ko- • 
nuşmasının söz konusu olamıyacağı hususunu da
ha iyi açıklamakta idi. Millî Birlik Komitesinin 
de farklı bir maksat gütmediği aşikârdır. Ancak, 
bu fıkra Meclisinizden çıkmış olduğu tarzda yazı
lırca, maksat daha iyi ifade edilmiş olacaktır. 
Bu balcımdan; komisyonunuz, Millî Birlik Komi
tesinden gelen maddenin a nci fıkrasına tetabuk 
eden ifadenin, ikinci müzakerede Yüksek Mecli
sinizden çıktığı şekilde kabulünü uygun görmek
te ve bu değişikliğe de iştirak etmemektedir. 

BAŞKAN — Bedî Feyzioğlu. 
BEDÎ FEYZÎOĞLU — Efendim; bu madde 

Komiteden gelen şekliyle hakikaten kabule şa
yandır. Yalnız komisyonun ret sebebi olarak es
babı mucibe'de ileri sürdüğümüz hususlar kâfi de
ğildir. Diğer ifade ile; eğer komisyonun ilk de
fa Meclise getirdiği ve bir hayli üzerinde tartı
şılarak değiştirilen metne yakın bir metin olsa 
yerinde idi. Şu temsil nisbetindeki değişiklikle 
komisyon metninden bağımsızların komisyona 
girmesi ve bir de değişiklik Önergelerinin nazarı 
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dikkate alınmasını ihtiva eder şekilde madde ka
bul edilecek mânası çıkacak. 

Karma Komisyonda bu mesele ele alınınca, 
Yüksek Meclisin Komiteye gönderdiği metne uy
gun bir metne vâsıl olunmakla ancak mesele hal
ledilecektir. Yoksa, bu şekilde, ıhiçjbir memleket
te görülmiyen, bizde de fevkalâde istisnai bir za
manda, bir ayda çıkarılacak bir bütçe için kabul 
edilmiş olan bir usulün umumi bir usul haline 
gelmesi, getirilmesi mümkün olacaktır. 

Bunu, tasvibinize imkân bulunmadığını şim
diden Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl Yok. 
Maddeye komisyon katılmıyor. 
Maddeyi oya sunuyorum. Kalbul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Madde Karma Komisyona verilmiştir. 
Saat 21,30 da toplanılmak üzere oturumu ka

patıyorum. 

Kapanma saati: 19,30 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,30 

BAŞKAN — Kâzım Orbay 

KÂTİPLER : Alev Coşkun, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
109 ncu maddeden itibaren müzakereye de

vam ediyoruz. 
VII. Seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu 
Madde 109. — Millet Meclisi genel seçim

lerinden önce, İçişleri ve Adalet Bakanları çe
kilir, seçimin başlangıç tarihinden önceki bir 
hafta içinde yenileri, Başbakanca bağımsızlar
dan atanır. 

108 nci madde gereğince seçimlerin yenilen
mesine karar verildiğinde bakanlar çekilir ve 
Başbakan geçici bir Bakanlar Kurulu kurar. 

Geçici Bakanlar Kuruluna, İçişleri ve Ada
let Bakanları bağımsızlardan olmak üzere, Mil

let Meclisindeki siyasî parti gruplarından, Mec
listeki oranlarına göre üye alınır. 

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sa
yısını, Millet Meclisi Başkanı tesbit ederek Baş
bakana. bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul 
etmiyen veya sonradan çekilen partililer yeri
ne, Millet Meclisi içinden veya dışından bağım
sızlar arasından atanma yapılır. 

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararı
nın Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün 
içinde kurulur. 

Geçici Bakanlar 
başvurulmaz. 

Kurulu için güven oyuna 
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Geçici Bakanlar Kurulu, seçimin devamı sü

resince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar va
zife görür. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası oku
nacaktır. 

26. Madde 109. — Komisyonumuz, bu mad
dede Millî Birlik Komitesince yapılan değişik
liklerin uygun olmadığı kanaatindedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yoktur. Komisyon katılmıyor. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Millî Birlik Komitesinin 
109 ncu maddesi kabul edilmemiştir. 

Madde Karma Komisyona verilmiştir. 

VIII. Millî savunma 
a) Başkumandanlık ve Genelkurmay 

Başkanlığı 
Madde 110. — Başkumandanlık, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin mânevi varlığından ay
rılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu
nur. 

Silâhlı Kuvvetlerin harbe hazırlanmasından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Başbakan 
sorumludur. Başbakan, bu görevi Genelkurmay 
Başkanı ve Millî Savunma Bakanı vasıtasiyle 
yürütür. 

Silâhlı Kuvvetlerin Kumandanı olan Genel
kurmay Başkanı, Başbakana bağlıdır; görev ve 
yetkileri kanunla düzenlenir. 

Genelkurmay Başkanı, Başbakanın teklifi 
üzerine, Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası: 
27. Madde 110. —• Komisyonumuz, «Başko

mutan» ve «Komutan» terimlerinin «Başku
mandan» ve «Kumandan» olarak değiştirilme
sini, bu tasarının dili bakımından uygulanan 
esaslara aykırı görmüştür. 

Komisyonumuz, Silâhlı Kuvvetlerin harbe 
hazırlanmasiyle ilgili siyasî sorumluluğun Baş
bakana aidolduğu yolundaki değiştirmeyi, Ba
kanlar Kurulunun müşterek siyasî sorumlulu
ğunu bertaraf edici yorumlara meydan verebi
leceği mülâhazası ile uygun görmemiştir. Ko
misyonumuz, bundan başka, savunma ve güven
lik konularında Bakanlar Kurulunun müşterek 
siyasî sorumluluğunun sadece Silâhlı Kuvvetle
rin harbe hazırlanmasiyle ilgili olmayıp, savun
ma ve güvenlikle ilgili bütün konularda bu so
rumluluğun mevcudolmasmm tabiî bulunduğu
nu mütalâa ederek bu değişikliği bu bakımdan 
ela uygun görmemiştir. Savunma ve güvenlik 

konusunda Bakanlar Kurulunun müşterek si
yasî sorumluluğu esası reddedilemiyeceğine gö
re, bu görevin sadece Başbakan tarafından Ge
nelkurmay Başkam ve Millî Savunma Bakanı 
vasıtasiyle yürütüleceğinin '' tasrih edilmesi de, 
komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

Komisyonumuz, Genelkurmay Başkanlığının 
Başbakana bağlı olması yolundaki değişikliği 
de, âmme hukuku esasları bakımından uygun 
mütalâa etmemektedir. 

Komisyonumuz, Genelkurmay Başkanının, 
Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca 
seçileceğine ve atanacağına dair olan değişik
liği, âmme hukuku esasları ile hizmetin mahi
yet ve ehemmiyetine aykırı ve mahzurlu bul
muştur. Komisyonumuz, Genelkurmay Başkanı
nın, diğer bütün yüksek dereceli kamu hizmet
lileri gibi, sırf Başbakanla Cumhurbaşkanı ta
rafından imzalanacak bir kararname ile değil, 
fakat, bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 
atanmasını, bütün demokratik memleketlerdeki 
tatbikata uygun bir ana kural olarak kabul et
mektedir. Diğer taraftan, komisyonumuz, bu 
değişiklik metninde «atanma» teriminden baş
ka «seçilme» teriminin de kullanılmasını, tasar
rufun hukukî mahiyetine uygun görmemiş ve 
yanlış anlamalara, yol açabileceğini mülâhaza 
etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas. (Oya 
oya sesleri) 

CEMÎL SAİT BAELAS — Oya diyorlar. Oy
dan önce yapacağımız şeyler var. Neyin lehimde
yiz, neyin aleyhindeyiz, bir kere konuşalım. 

Arkadaşlar, Millî Birlik Komitesi Anayasa ta
sarısında bâzı değişiklikler yapmış, onu konuşu
yoruz. (Biliyoruz, sesleri) Bir sistem kuruyoruz; 
parlmanter. sistem. Parlmanter sistemde, Büyük 
Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu mesul
dür. Başkomutanlık Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti mâneviyesine bağlıdır. Bunda kimsenin 
tereddüdü yok. Herşeyden önce, bunun belirtil
mesinde fayda vardır. 

Biz eski geleneklerimize bağlı bir milletiz. 
Millî Mücadele geleneğinin bir neticesi olarak 
bunun yanında, aşağı yukarı bir devletin içinde 
ikinci bir hükümet gibi, Başvekâlete bağlı, hat
tâ onun da dışında bir fonksiyon olarak yıllar
ca muhafaza edilmiş, sonra bu sistemden vazge
çilerek Millî Savunma Bakanlığına bağlanmış, 
böyle idare edilirken, şimdi de tekrar Başba-
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kanlığa bağlanmak istenmektedir. Eski impara
torluk zamanında da vardı. 

Almanya'da bir zamanlar, bir harb kabinesi 
vardı, bütün kuvvetler ona bağlıydı, kendileri
ne göre bir sistem bulmuşlardı. 

Arkadaşlar, ordu hizmetleri diğer devlet hiz
metleri ile ilgilidir. Başbakanlığa bağlı olan di
ğer bakanlıkların hizmetleri ile ilgilidir. Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı olursa, diğer bakan
lıklarla olan ilgisi daha kolaylıkla yerine getiri
lebilir. Nafıanın yanında Münakalât, münaka
lâtın yanında iktisada kadar bütün hizmetlerin 
hepsi potansiyelini ifade eder. 

Böyle olduğuna ve Anayasanın ilk tasarısı
nı Yüksek Heyetiniz kabul ettiğine göre Genel
kurmay Başkanlığı Millî Müdafaaya bağlana
caktı. Silâhlı kuvvetlere matuf herşeyin tanzi
mi bakımından oraya bağlanması normal bir şey 
olamazdı. Yüksek Heyetiniz komisyondan gelen . 
tasarıyı tadil etti ve yeni bir hüküm koydu. O 
kadar normal idi ki. NATO'ya dâhil devletlerin 
16 devletin müşterek bir Genelkurmayı yardır, 
Paris'te. Bunun eski Başkanı Norstat idi, on
dan sonra Eizenhower'di zannederim. Strateji 
bakımından nirengi noktasını teşkil etmektedir 
Türkiye. 

Türkiye'de tatbikat ve politika bakımından 
kabine mesuldür. Mesul olan kabinenin tatbika
tı noktasından, stratejinin tatbiki bakımından 
Millî Savunma mesul olmaktadır. Talim terbiye 
bakımından Millî Müdafaaya bağlıdır. Millî Mü
dafaa da Büyük Millet Meclisine karşı mesul 
olacaktır. Böyle olunca Genelkurmay Başkanlı
ğı doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlanması 
yanlış ve sistem dışındadır. Tasavvur buyurun, 
Millî Savunma Bakanı Türk Devletini temsil 
ederek CENTO konuşması için Avrupa'ya gide-
miyecek, Başbakan gidecek, NATO'YA dâhil 
15 devletin Millî Savunma bakanları orada ola
cak, bizim Başbakan olacak. Böyle olmaz. îç po
litika bakımından, tahsisatı sarf edecek olan yer 
Millî Savunma Bakanlığıdır, elbette hesabını 
Genel Kurmay Başkanlığından Millî Müdafaa 
Bakanı soracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Cemil Sait Barlas, vak
tiniz tamamdır. 

CEMÎL SAÎT BAELAS (Devamla) — Vak
tim tamam ise,iM kelime ile sözümü bitiriyorum. 
Parlmanter sisteme de muhaliftir, aykırıdır. Siz
den, bu teklifin reddedilmesini ve komisyondan 
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yeni şekilde ve parlmanter usule uygun olarak 
gelmesini rica ediyorum. 

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

öyle zannediyorum ki, bu bağlantı meselesinde 
artık Yüksek Meclisinize gına geldi. Bu husus
ta çok şeyler söylendi. Hâdise şundan ibarettir: 
Millî Birlik Komitesi, Genelkurmay Başkanlı
ğının Başbakana bağlanmasını istiyor. Komisyon 
ise Millî Savunma Bakanlığına bağlanmasını is
tiyor. Evvelki görüşmelerde gayet kısa temas 
etmiştim. 

Arkadaşlar, bugünkü Genelkurmay Başkan
lığımızın eşi dünyada yoktur. Millî Savunma Ba
kanlığına bağlıdır ama, işleri Kara, Deniz ve Ha
va Kuvvetleri Komutanlıkları görür, Bakanlığa 
pek fazla iş düşmez. Millî Savunma Bakanlığına 
bağlı olduğu halde, bu teşkilâtın iyi işlememesi
nin yegâne sebebi budur. , 

Geçen seferki müzakerelerde iyi işlemeyişi-
nin sebeplerini izah etmiştim ama, nazarı dikkate 
alınmamıştı. Tekrar ediyorum, bugün dünyada 
bir eşi daha yoktur. Genel Kurmay Başkanlığını 
Millî Savunma Bakanlığına bağladığımız zaman, 
gene itilâflar olacaktır ve en nihayet Millî Sa
vunma Bakanı, kendisine göre uygun, uysal bi
risini Genelkurmay Başkanı bulmak mecburiye
tinde kalacaktır. 

Bugünkü harblerde sorumluluk meselesi bü
tün Bakanlar Kuruluna aittir. Binaenaleyh, sade
ce Başbakanı sorumlu tutmak büyük hatadır. Bu 
bakımdan komisyona iştirak ediyorum. 

Ondan sonra bir de komutanlık meselesi var. 
Komutan sözü tutmamıştır. Anayasa dili diyor
lar ama, uydurma bir dil. Ordu da bir türlü ko
mutan sözüne alışamamıştır. Bunu da arz ediyo
rum. Takdir ve karar sizlerindir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-

SOY — Bir noktayı işaret edeyim. Millî Birlik 
Komitesinden gelen metin, Başbakanlığa değil, 
Başbakana bağlanması hakkındadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Halim önalp. 
HALİM ÖNALP — Muhterem arkadaşlarım, 

bundan evvelki konuşmalarımda uzun uzadıya 
arz etmiştim : Başbakanlığa bağlanması yolunda 
esaslı deliller mevcut değildir. Bütün dünya yü
zündeki ordular, demokratik sistem içinde bağ
lantılarını Millî Müdafaaya bırakmışlardı. Biz 
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yeni bir Anayasa yaparken bunu kendimize uy- I 
durmakla beraber içinde bulunduğumuz dünya
nın gidişine uydurmak ? vaziyetindeyiz. Şayet 
gördüğümüz fenalıklar varsa bu, on senelik tat
bikatın kötü gidişinden başka bir şey değildir. 
İki sene evvel ordudan ayrılmış bir arkadaşınız 
olarak arz etmek istiyorum, teşkilâtta, düzensiz
lik yoktur. Sadece teşkilâtın idaresinde bâzı ak
saklıklar olmuştur. Fakat kanunen vazife ve sa
lâhiyetler hakikaten tedahül olmıyacak şekilde 
ayarlanırsa, işler hiçbir zaman aksamadan yürü
yecektir. Millî Savunmaya bağlanmasının, iki 
başlı ihtilâflara yol açılmasından kurtaracağına 
inanıyorum ve bu teklifin, Heyeti Umum iyece 
kabul edilmemesini, reddedilmesini arz ve teklif 
ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka, söz istiyen yoktur. Ko
misyon katılmıyor. 110 ııcu maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Millî 
Birlik Komitesinin 110 nen maddesi kabul edil
memiştir. 

Madde Karma Komisyona verilmiştir. 

b) Millî Güvenlik Kurulu 
MADDE 111. — Millî Güvenlik Kurulu, ka

nunun gösterdiği Bakanlar ile Genelkurmay Bal
kanı ve Kuvvet Temsilcilerinden kuruludur. 

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı Baş
kanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi Baş
bakan yapar. 

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile il
gili kararların alınmasında ve koordinasyonun 
sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli 
temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası : ; 
28. MADDE 111. — Millî Birlik Komitesi, 

bu maddede, «Millî Savunma Yüksek Kurulu» 
terimini «Millî Güvenlik Kurulu» ol anık tadil 
etmiş ve bu kurula Genelkurmay Başkanından 
başka kuvvetler temsilcilerini de dahil etmiştir. 
Komisyonumuz, kuvvetler temsilcilerinin, kuvvet
lerin başında bulunan en yüksek rütbeli subaylar 
olacağını tabiî mülâhaza ederek, bu değişiklikleri 
uygun görmüştür. 

BAŞKAN •— Söz istiyen! Yoktur. Komisyon j 
uygun buluyor. H i n c i maddeyi kabul edenler... j 
Etmiyenler... Millî Birlik Komitesinin 111 nci j 
maddesi kabul edilmiştir. I 
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c) Memurların siyasi partilere girememesi 
MADDE 119. — Memurlar ve kamu iktisadi 

teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde ça
lışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden 
özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
sağlanmış olanların merkez kurullarında görev 
alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. Memur
lar ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar, 
görevlerini yerine getirirken, vatandaşlar arasın
da, siyasi kanaatlerinden dolayı her hangi bir ayı
rım yap amazlar. 

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hük
mü ile sabit olanlar, kamu hizmetinden temelli 
çıkarılır. 

BAŞKAN — Komisyonun madde hakkındaki 
mütalâası •: , 

29. MADDE 119. — Millî Birlik Komitesi, 
bu maddeye, «kamu yararına çalışan dernekler-' 
den özel gelir kaynakları ve özel imkânları ka
nunla sağlanmış olanların merkez kurullarında 
görev alanların» siyasi partilere üye olamıyacak-
larma dair bir ilâve yapmış bulunmaktadır. Bu 
görevlerin mahiyeti muvacehesinde, komisyonu
muz, bu değişikliği benimsemiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Komisyon 
maddeyi benimsemiştir. Kabul edenler... Etmi
yenler... Millî Birlik Komitesinin 119 ucu madde
si kabul edilmiştir. 

IV. özerk kuruluşlar 
a) Üniversiteler 

MADDE 120. — Üniversiteler, ancak Devlet 
<iiyie ve kanunla kurulur. Üniversiteler, bilimsel 
ve idari özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. 

Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen 
yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları eliy
le yönetilir ve denetlenir; özel kanuna göre ku
rulmuş Devlet üniversiteleri hakkındaki hüküm
ler saklıdır. 

Üniversite organları, öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, üniversite dışındaki makamlarca, her 
ne suretle olursa olsun, görevlerinden uzaklaştı -
rılamazlar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları ser
bestçe araştırma ve yayında bulunabilirler. 

Üniversitelerin kuruluş ve işleyişleri, organ
ları ve bunların'seçimleri, görev ve yetkileri, 
öğretim ve araştırma görevlerinin üniversite or
ganlarınca denetlenmesi, bu esaslara göre kanun
la düzenlenir. 

— 400 — 
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Siyasi partilere üye olma- yasağı, üniversite j 

öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu
lanmaz. Ancak, bunlar partilerin genel merkez
leri dışında yönetim görevi alamazlar. 

BAŞKAN — Şimdi de komisyon raporunun 
30 ncu maddesini okuyoruz. 

30. MADDE 120. — Millî Birlik Komitesi, I 
bu maddenin son fıkrasına, üniversite öğretim 
üyeleri ve yardımcılarının siyasi partilerin i] ve 
ilçe kademelerinde yönetim görevi alamamaları 
neticesini doğuran bir cümle eklemiştir. Komis
yonumuz, bu kayıtlamayı, üniversite öğretim 
üyeleri ile yardımcılarının görevleri ve siyasi par
tiler içindeki fonksiyoları bakımından malızursuz 
mütalâa etmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Komisyon malızursuz mütalâa ediyor. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

VI. Olağanüstü yönetim usulleri i 
a) Olağanüstü haller j 

MADDE 123. — Olağanüstü hallerde vatan- j 
daşlar için konulabilecek para, mal ve çalışma 
yükümleri ile bu hallerin ilânı, yürütülmesi ve 
kaldırılması ile ilgili usuller kanunla düzenlenir, j 

BAŞKAN — Komisyon raporumu! 31 nci 
maddesi okunacak. 

31. MADDE 123. — Millî Birlik Komitesi, 
Bu maddede, «ilişkin» kelimesini «ilgili» olarak 
değiştirmiştir. Komisyonumuz, bu değişikliğe ka
tılmaktadır. I 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Sıkıyönetim 
Madde 124. — Savaş hali, savaşı gerektire

cek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma 
olması veya Vatan ve Cumhuriyete karşı kuv
vetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu göste
rir kesin belirtilerin meydana çıkması sebe
biyle, Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşma
mak üzere, yurdun bir veya birden fazla böl
gesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilân ede
bilir ve bunu hemen, Türkiye Büyük Millet I 
Meclisinin onamasına sunar. Meclis, gerekli 
gördüğü zaman, sıkıyönetim süresini kısalta
bileceği gibi taraamiyle de kaldırabilir. | 
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Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşma

mak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kararma bağlıdır. Bu kararlar, Mec
lislerin birleşik toplantısında alınır. 

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halin
de, hangi hükümlerin uyıılanaeağı ve işlemle
rin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl ka
yıtlanacağı veya durdurulacağı kanunla göste-
i'ilir. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 32 nci 
maddesi okunacak. 

32. Madde 124. — Millî Birlik Komitesi bu 
maddedeki bâzı cümlelerin yerlerini değiştir
tmek suretiyle maddeye vuzuh vermiştir. Ko
misyonumuz, bu itibarla, bu değişikliklere ka
tılmaktadır. Ancak, maddenin 1 nci fıkrasın
da mevcudolan, sıkıyönetim ilânı halinde 
«Meclisler toplamk değilse, hemen toplantı
ya çağırılır» cümlesinin bir zuhûl eseri olarak 
fıkradan çıkmış olduğu mütalâa edildiğinden, 
bu cümlenin ilâvesini temin maksadiyle bu 
maddenin Karma Komisyona havalesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Baskıda eksik yazılmış olduğu 
anlaşılıyor. Komisyonun bir diyeceği var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Sonradan bir yazı geldi. Değişikliğe 
komisyonumuz da katılıyor. 

BAŞKAN — Yeni gelen düzeltme ile ko
misyon katılıyor. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... 124 neti madde kabul edilmiştir. 

D7. Kalkınma 
a) Kalkınma plânı ve Devlet Plânlama 

Teşkilâtı 
Madde 129. — İktisadî, sosyal ye kültürel 

kalkınma plâna bağladır. 
Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir. 

Bu maksatla Devlet Plânlama Teşkilâtı kuru
lur. Bu teşkilâtın kuruluş ve görevleri kanun
la gösterilir. 

Plânın hazırlanmasında, yürülüğe konma
sında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde 
gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bo
zacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak 
tedbirler, özel kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Şimdi komisyonun raporunun 
33 ncü maddesi okunacaktır. 

33. Madde 129. — Bu maddenin 2 nci fık
rasına eklenen «bu maksatla Devlet Plânlama 
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Teşkilâtı kurulur. Bu teşkilâtın kuruluş ve 
görevleri kanunla gösterilir» cümleleri, komis
yonca uygun görülmemiştir. Madde, eski şek
liyle de, «iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma
nın plâna bağlanacağını ve kalkınmanın bu 
plâna göre gerçekleştirileceğini» belirtmekte
dir. Ancak, plânlama teşkilâtı, Hükümetin 
genel siyasî sorumluluğu içinde, teknik zaru
retlere göre çalışması gereken bir teşkilâttır. 
Mezkûr değişiklik Devlet Plânlama Teşkilâtı
nı, genel Hükümet kuruluşu dışında sayma 
yolunda yorumlara imkân verebileceği için, 
bilhassa bu ilâvenin maddedeki yeri ve ifade 
tarzı bakımından, elverişli görülmemiştir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun efendim. 

FERDA G-ÜLEY — «Bu maksatla Devleît 
Plânlama Teşkilâtı kurulur» denmiş Millî Bir
lik Komitesince. Komisyon bunu doğru bulma-
ıiYL'aktadır. 

Reylerimizi isabetle kullanabilmek için ko
misyonun niçin iltihak eıtmedilkleri hususunda 
izahatlta bulunmamasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Ferda GKiley, oylarını kullana
bilmek için tafsilât verilmesi sureti ile, komis
yonun niçin katılmadığını soruyor. 

KOMİSYON ADINA KOMİSYON KÂTÎBÎ 
COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşlar, Ko
miteden gelmiş olan meitinde, «kalkınma bu plâ
na göre gerçekleştirilir» tarzında M'ecliSimizce 
kabul edilmiş olan cümleye şu cümle ilâve edil
miştir. «Bu maksatla, (yeni plânın gerçekleşti
rilmesi maksadiyle) Devlet Plânlama Teşkilâtı 
kurulur.» 

Muhterem arkadaşlar, bir iktisada plânın 
gerçekleştirilmesi, münhasıran Devlet Plânlama 
Teşkilâtının eliyle olmaz. Demokratik veya to
taliter olsun, plânlamanın tatbik edildiği her 
hangi bir memlekette, Devleıt Plânlama Teşki
lâtı, plânın hazırlanmasında haşlıca rolü oynar 
ve geniş ölçüde yürütülmesine yardım eder. 
Ancak, bütün Devlet daireleri, âmme teşekkül
leri, mahallî idarelere varıncaya kadar, plânın 
yürütülmesinde rol sahibidirler. Binaenaleyh, 
sanki plânın gerçeildeşitiriJmesi isadece Devlet 
Plânlama Teşkil âtının vazifeısiymiş gibi yanlış 
fbiır intiba uyandırabilecek olan bu ifade tarzı, 
!bir kere ilmî bakımdan yanlıştır. Yine ilmî, ba
kımdan, «kaikınıma, plânının gerçekleşltirilmesi 

5.1961 0 : 4 
| malksadiyle gerekli olan teşkilât kurulur,» iba-
I reisi sanki bu maksat için Hükümet mekaniz

masının dışında bir kuruluş derpiş edilmiş gibi 
I bâzı yanlış mütalâalara, iltibaslara selbebiyeıt 
j verebilir. HalIbuıM, bir plânın asıl talibikçisi 

Hükümettir; Devlet Plânlama Teşkilâtı plânın 
hamurlanması ve tatbikinde ancak bir vasıtadır. 
Ve plân bütün Hükülmett, Devlet ve kamu me
kanizmasının işltiraki ve iş birliği ile yürütülür. 
Bu bakımdan, Millî Bürldlk Komitesinden gelen 

I ifade tarzı ilmî değildir, bu sefbeplten dolayı red
dedilmiştir. ^ 

I İkincisi; Anayasa tekniği bakımından, icra 
I içinde yer alacak Devleft dairelerinin Anayasa 
I metninde zikredilmesi için çoik lüzum7 olma

dıkça sebep mevcut değildir. Kalkınma bir plâ
na göre gerçekleştirileceğine göre plânın ha-

I zırlanması ve yürütülmesi için elbette lüzumlu 
I teşkilât kurulacaktır. Bu bakımdan, Anayasayı, 
I Anayasa tekniğine aykırı düşecek ilâvelerle 
I doldurmak doğru değildir. 

FERDA GÜLEY — Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Komisyonun verdiği açıklama-
I ya göre 129 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Eıtmiy enler... Kabul edilmemiş-
I tir. 
I Madde Karma Komisyona verilmiştir. 

I Üçüncü Bölüm 
I Yargı 
I A) Genel hükümler 
I T. Malhkemelerm bağımsızlığı 
I Madde 132. — Hâkimler, görevlerinde ba-
j ğumsızdııiar; Anayasaya, kanuna, hukulka ve 
I vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 
I Hiçjbir organ, makam, meırci veya kişi, yargı 
I yetkisinin kullanılmasında malhJkemelere ve hâ-
I kimlere emir ve tâlimalt veremez; genelge gön-
I deremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
I Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasa-
I ma Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması 
I ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz 
I veya her hangi bir beyanda bulunulamaz. Yasa-
I ma ve yürütme organları ile idare, mahkeme ka-
I radarına uymak sorundadır; bu organlar ve 
I idare, mahkeme kararlarım hiçjbir suretle değiş-
I tiremez ve bunların yerine getirilmesini gecik-
j tireımeız. 
I BAŞKAN -r- Komisyonun mütalâası : 
I 34. Madde 132. — 3 ncü fıkranın birinci 
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cümlesine, «yasama meclMeririıde» kelimelerin
den sonra, redaksiyon bakımından eklenen 
«yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili» ibaresi. 
Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde soz istiyen?... 
Yoktur. 132 nci maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
mişltir. 

III - Hâkimlik mesleği 
Madde 134. — Hakimlerin nitelikleri, atan

maları, hakları <ve ödevleri, meslekte ilerlemeleri, 
görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya sü
rekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin 
kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilme
si, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma 
yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, 
meslekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya 
yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, mahkeme
lerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla düzenle
nir. 

Hâkimler altmış beş yaşını bitirinceye kadar 
hizmet görürler. Askerî hâkimlerin yaş haddi ka
nunla belli edilir. 

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka ge
nel ve özel hiçbir görev alamazlar. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 35 nci 
maddesi okunacak. 

35. Madde 134. — a) 2 nci fıkradaki «hâ
kimlerin aylık ve ödenekleri kanunla . . . .tesbit 
edilir.» hükmü çıkarılmıştır. Komisyon, Ibunu 
doğru bulmamaktadır. Her ne kadar, böyle bir 
kayıt bulunmasa dahi, hâkimlerin aylık ve öde
neklerinin kanunla tesbit edileceği şüphesiz ise 
de, hâkim teminatında özel bir ödeneğe yer ve
ren tasarının sistemi ve zihniyeti, hâkimlerin 
maaş ve ödeneklerine dair bir hükmün Anaya
sada yer almasını gerektirir. Hâkimlerin maaş
ları 133 ncü maddenin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesinde dahi istisnai haller bakımından ele 
alınmıştır. GBu sebeple, eski hükmün, yukarda 
ifade edilen tarzda kısmen muhafazası uygun 
olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.» Madde kabul edilmemiştir. Karma Ko
misyona verilmiştir. 
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VII - Askerî yargı 

Madde 138. — Askerî yargı, askerî mahke
meler ye disiplin mahkemeleri tarafından yürü
tülür. Bu mahkemeler asker kişilerin askerî olan 
suçlariyle, bunların asker kişiler aleyhine veya 
askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görev
leri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait dâva
lara bakmakla görevlidirler. 

Askerî mahkemeler, asker olmıyan kişileri, 
ancak özel kanunda belirtilen askerî suçlarından 
dolayı yargılarlar. 

Askerî mahkemelerin, savaş veya sıkıyönetim 
hallerinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımın
dan yetkili olduğu kanunla gösterilir. 

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun 
hâkimlik niteliğine sahibolmıası şarttır. 

Askerî yargı organlarımın kuruluşu, işleyişi, 
askerî hâkimlerin özlük işleri, mahkemelerin ba
ğımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizme
tinin gereklerine göre özel kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Şimdi de komisyon raporunun 
36 nci maddesi okunacaktır. 

36. Madde 138. — a)1 1 nci fıkraya, «askerî 
mahkemeler» den ayrı olarak «askerî disiplin 
mahkemeleri»ilâve edilmiştir. Silâhlı Kuvvetler
de disiplini süratle sağlamak maksadiyle ve sade
ce asker • kişileri yargılamak üzere ihdas edilen 
bu yeni yargı mercileri, maddenin ruhuna aykı
rı düşmemektedir ve 118 nci maddenin son fık
rasında kabul edilmiş olan esasın tatbikatından 
ibarettir. Bu sebeple, yapılan değişikliğe, ko
misyonumuz katılmaktadır. 

foy Komisyonumuz, son fıkraya eklenmiş 
olan «askerlik hizmetinin» tâbirinin kabulünde 
de mahzur görmemektedir. 

BAŞKAN 
dir Okyay. 

Söz istiyen, buyurun Abdülka-

ABDÜIİKADÎR OKYAY — Sayın arkadaş
larım, bu maddedeki mühim bir noktaya temas 
etmek için söz almış bulunuyorum. Bu madde ile 
118 nci madde birbirine tearuz halindedir. 118 
nci maddenin son fıkrasında, (asker kişiler hak
kındaki hükümler saklıdır) denmektedir. Hal
buki bu yeni maddeye göre, askerî mahkemelerin 
dışında bir de disiplin mahkemelerinin kurula-
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cağı yazılıdır. Bu mahkemelerde asker kişilerin 
askerî olan suçlariyle, bunların asker kişiler 
aleyhine veya askerî mahallerde, askerlik hiz
meti ile ilgili olarak işledikleri dâvalara bakıla
caktır. 

O halde askerler arasında bir isyan çıkarsa, 
Askerî Ceza Kanununun 97 nei maddesi gere
ğince idam cezası da verecektir. Bunlar o mahi
yette mahkemeler midir. Disiplin ile ilgili kaba
hatler disiplin mahkemelerinde görülmesi gere
kirken, disiplin mahkemelerinin sistemi, hedefi 
kabahat nevinden suçlara bakmak için burada 
ağır suçların da mevzuubahsolması mümkündür. 
Çünkü burada ağır suçların da hedef tutulduğu 
anlaşılıyor. Bu disiplin mahkemelerinin ilerde 
mahzurlu neticeler doğurabileceğine inanıyo
rum. Bu bakımdan maddenin yeniden komisyo
na iadesini rica ediyorum. Çünkü disiplin ceza
ları, malûmunuz olduğu üzere, biri disiplin teca
vüzü, diğeri disiplin kabahati olmak üzere iki 
nevidir. Kanunda cezaları tâyin edilmiyen fiil
ler disiplin tecavüzüdür. Bir askerin düğmesi
nin kopuk olması halinde cezasını âmiri tâyin 
eder. Disiplin kabahatleri ise mahkemeye verilip 
verilmemesi âmirin takdirine tâbidir. Fakat bir 
de ağır suçlar vardır ki, isyan, âmire karşı gel
me v. s. dir ki,bunlara da disiplin mahkemeleri 
bakacak olursa bunlar büyük bir tehlikeye mey
dan verir. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Muhterem arkadaşlar; bu maddenin 
Millî Birlik Komitesindeki müzakerelerinde ha
zır bulundum. Evvelce asker arkadaşlarımız, 
haklı olarak bâzı hususları burada belirtmişler
di. Muhterem Heyetiniz de, bu ikazlar netice
sinde madde üzerinde bilhassa durmuştu. IBiz bu 
hükümle, hiçbir zaman, askerlik njeslekinin ge
rektirdiği disiplini ortadan kaldırmak yoluna 
gitmiş değiliz. 118 nci madde hükmü bunun de
lilidir. Filhakika Millî Birlik Komitesinde mad
denin görüşülmesi sırasında, demokratik memle
ketlerde bile Disiplin Mahkemelerinin mevcut 
ve bunların yalnız askerlerden kurulu olduğu 
izah edildi. Biz de izahları haklı bulduk. Komi
te ile birlikte formüle edilen maddeye komisyo
numuz da takıldı. 

Muhterem Okyay arkadaşımızın belirttiği en
dişe varit değildir. Zira 118 nci madde, âmirle-
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rin disiplin cezası verebilmesini halletmiştir. 
Orada, askerlerin disiplin bakımından idari yar
gının dışında kaldığı ifade edildiğine göre, âmi
rin disiplin cezası verebileceği şüphesizdir. 

Şimdi ^kinci bir tehlikeden bahsediliyor : 
Acaba askerî disiplin mahkemeleri ağır suçlara 
bakar mı? diyorlar. Bu mesele, burada halledil
miş değildir. 

Bir taraftan hukuki esaslara, diğer taraftan 
askerî icaplara ıgöre, özellikler igöz önünde tutu
larak, kanun koyucu tarafından düzenlenecek
tir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

[BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yok. Komisyon açıklama yapmıştır. 138 nci 
maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

I I I . Askerî Yargıtay 
Madde 141. — Askerî Yargıtay, askerî 

mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son 
inceleme merciidir. Ayrıca, kanunla gösterilen 
askerî işlere ait belli dâvalara ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar. 

Askerî "'Yargıtay üyeleriyle Başsavcısı, hâ
kimlik niteliğine sahip, kırk yaşını bitirmiş ve 
en az on yıl askerî hâkimlik veya askerî savcılık 
yapmış kimseler arasından, Askerî Yargıtay Ge
nel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunlu
ğuyla boş yerin üç misli olarak gösterdiği aday
lar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Askerî Yargıtay, Başkanlarını kendi üyeleri 
arasından seçer. 

Askerî Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, yargı
lama usulleri, üyeler hakkındaki disiplin işleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre, kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 37 nci 
maddesi okunacak. 

37. Madde 141. — 2 nci fıkrada yer alan 
on beş sene askerî hâkimlik veya askerî savcılık 
yapmış olmak kaydı on sene olarak değiştirilmiş
tir. Komisyonumuz, bu yoldaki bir değişiklikte 
her hangi bir mahzur görmediğini maddenin Ge
nel Kuruldaki ikinci müzakeresinde açıkça be
lirtmiş olduğu cihetle, bu değişikliğe katılmakta
dır. 

BAŞKAN — ıSöz istiyen yok, komisyon katı
lıyor. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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II. Görev ve yetkileri ı 
MADDE 144. — Hâkimlerin bütün özlük iş

leri hakkında karar verme yetkisi Yüksek Hâ
kimler Kurulunundur. 

Bir hâkimin, her ne sebeple olursa olsun, mes
lekten çıkarılması hakkındaki karar, genel kuru
lun salt çoğunluğuyla alınır. 

Adalet Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, bir 
hâkim hakkında disiplin kovuşturması açılması 
için Yüksek Hâkimler Kuruluna başvurabilir. 

Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldırıl
ması veya bir mahkemenin yargı çevresinin de
ğiştirilmesi, Yüksek Hâkimler Kurulunun uy
gun görmesine bağlıdır. 

Hâkimlerin denetimi, belli konular için Yük
sek Hâkimler Kurulunca görevlendirilecek üst 
derecedeki hâkimler eliyle yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 38 nci 
maddesi okunacak. I 

38. Madde 144. — 2 nci fıkrada üçte iki 
çoğunluk yerine salt çoğunluk kaydı konul
muştur. Komisyonumuz, karar verecek heye
tin hâkimlerden müteşekkil bir kurul olduğu
nu ve bu kurulun kararlarına karşı idarî kaza 
yolunun açık bulunduğu göz önünde tutarak, I 
bu değişiklikte maJhzur görmemiştir. 

BAŞKAN — Komisyon mahzurlu görmü
yor. Başka söz de istiyen yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

b) Üyeliğin sona ermesi 
Madde 146. — Anayasa Mallikemesi üyeleri 

altmışbeş yaşında emekliye ayrılırlar. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâ

kimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendili
ğinden; görevini sağlık bakımından yerine ge-
tiremiyeceğinin kesin olarak anlaşılması halin
de de, Anayasa Malhkemesi üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 39 ncu 
maddesi okunacak. 

39. Madde 146. — Komisyonumuz, bu 
maddede yapılan aynı yoldaki değişikliğe ele, 
yukarda zikredilen gerekçe ile katılmaktadır. 

BAŞKAN — Madde Iha'kkmda söz istiyen 
yok. Maddeyi yüksek 'oylarınıza sunuyorum. J 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. | 
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Dördüncü kısmı 
Çeşitli hükümler 

I. Devrim kanunlarının korunması 
Madde 153. —• Bu Anayasanın hiçbir hük

mü, Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviye
sine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâik
lik niteliğini koruma amacını güden aşağıda 
gösterilen Devrim kanunlarının, bu Anayasa
nın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürür
lükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı 
olduğu şekilde anlaşılamaz ve yorumlanamaz; 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhi
di Tedrisat Kanunu; 

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı 
Şapka îktisası hakkında Kanun; 

•• 3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı 
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve 
Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men 
ve İlgasına dair Kanun; 

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenîyesiyle kabul edilen, evlenme 
akdinin evlendirme memuru tarafından yapıla
cağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanu
nun 110 ncu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey
nelmilel Erkanım kabulü hakkında Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı. 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında 
Kanun; 

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı 
Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların 
kaldırıldığına dair Kanun; 

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sa
yılı Bâzı Kisvelerin Giyilemiyeeeğine dair Ka
nun. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 40 ııcı 
maddesi okunacak. 

40. Madde 153. — a) Maddenin muhte
vası tamamen muhafaza edilmiş; ancak, mak
sada daha uygun bir redaksiyon tarzı bulun
muş olduğundan, Komisyonumuz, bu değişikli
ğe katılmaktadır. 

b) Değişiklik metninin beşinci satırında
ki «şekilde» kelimesinin, baskı hatası mahsûlü 
olduğu ve doğrusunun «şeklinde»1 olması lâ
zım geldiği, Komisyonumuzca tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN •— Söz istiyen, buyurun sayın 
Ardıçoğlu. 
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NURETTİN ARDIÇOĞLU — Şahsım adına 

'konuşacağım arkadaşlar. 
Muhterem arkadaşlar, komisyonun eski met

ni, bu mânasını değiştirmemek şartiyle daha 
müsait değildir. Bu, Komite tarafından değiş
tirilmiştir. 153 ncü maddenin baştan, beş altı 
satırı, cümlenin uzun olması bakımından son 
derece çetrefil, içinde çıkılmaz şekildedir ve bir 
muamma denecek vaziyettedir. Onun için bir 
redaksiyona uğraması lâzımdır. 

'Ben bu maddenin içinden çıkmak* için iki 
üç saat madde üzerinde uğraştım : (Madde 
153. - - Bu anayasanın hiçlbir, IhükmÜ, "Türk 
toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine eriş
mesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik nite
liğini koruma amacını güden aşağıda gösteri
len Devrim kanunlarının, bu Anayasanın halk
oyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulu
nan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu 
şekilde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:) Bura
larda üç dört yerde (Anayasa) kelimesi, (yü
rürlük), (nitelik) kullanılıyor. Cümlenin uzun
luğundan mâna güç anlaşılıyor. Tatbikatta ka-< 
rışıklık olur. Bu Anayasa maddesi ejok çetrefil, 
karışık. Bu bakımdan redaksiyon bakımından 
komisyona iadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZÎOĞLU — Muhterem arka

daşlar, cümle, filhakika biraz uzundur, fakat 
bunda bir mecburiyet hissedilmiştir. Arkadaşı
mızın çıkarılmasını istediği (devrim 'kanun
ların) dan sonra (bu Anayasanın halkoyu ile ka
bul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hüküm
lerinin) ibaresidir. Bunun bir maksadı hukuki
si ve bir gayesi vardır. Devrim kanunlarının 
belli bir tarihte, yani Anayasanın halkoyu ile ka
bul edildiği tarihte devrim kanunlarının yürür
lükte bulunan hükümleri 20 sene evvelki şeklinin 
veya bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte
ki hükümlerinin, Anayasaya aykırı olup olmadı
ğı bahse konudur. Olabilir M, bu başlık altında
ki bir kanun yarın bambaşka bir şekil alabilir. 
Arkadaşımızın kısaltmak için yaptığı teklif ile
ride türlü ihtilâflara sebebiyet verebilir. Eskiden 
Ibu kanunlarda bâzı değişiklikler yapıldığı için, 
falan tarihli, falan sayılı kanunla tadil yajpıldı-
ğmı zikrediyor. 

Bu itibarla, arkadaşımızın istediği şekilde 
belki edebî olmaz. Ama, hiç olmazsa, başka mâna-
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lara çekilmiyecek kadar kesin, hukuki olur. Ay
nen kabulünde isabet vardır. 

BAŞKAN — 153 ncü maddeyi oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İBeşinci kısım 
Geçici hükümler 

I - T. B. M. M. nin seçilmesi ve toplanması 
a) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
seçimlerinin birlikte yapılacağı; ilk toplantı 

(günü 
(Geçici Madde 1. — Bu Anayasaya göre kuru

lan Millet Meclisiyle Cumhuriyet Senatosunun 
seçimleri aynı günde yapılır. 

ıSeçim sonucunun Yüksek ıSeçim Kurulunca 
ilânını tâkibeden beşinci gün, her iki Meclis ken
diliğinden, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Mec
lisi binasında saat 15,00 de birlikte toplanır. Bu 
toplantıya en yaşlı milletvekili ıbaşkanlık eder. 
Bu toplantıda, önce Cumhuriyet Senatosu üyele
ri ve sonra milletvekilleri andiçerler. 

BAŞKAN — Şimdi de komisyonun raporunun 
41 nci maddesi okunacak. 

41. Geçici Madde 1. — Millî Birlik Komite
si, bu maddeye, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin ilk toplantı gününün saatini de ilâve etmiş
tir. Toplantının yapılmasını kolaylaştırma bakı
mından, Komisyonumuz, bu değişikliğe katılmak
tadır. 

BAŞKAN — Komd'syon katılmaktadır. Oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

b) Cumhuriyet Senatosunun kurulması 
Geçici Madde 2. — Bu Anayasaya göre kuru

lacak Cumhuriyet Senatosunun ilk genel seçim
leri, genel oyla seçilecek olan bütün üyelikler için 
yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu, Cumhurbaşkanınca se
çilmesi gereken on sekiz üyenin seçiminden önce 
hukuki varlık kazanır. Cumhurbaşkanı, bu üye
leri, kendi seçiminden başlıyarak bir ay içinde 
seçer. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 42 nci 
maddesini okuyoruz. 

42. Geçici Madde 2. — Komisyonumuz, Mil
lî Birlik Komitesinin bu maddede yaptığı deği
şikliği, 70 nci maddede yapılan değişikliği benim
sememiş olmasının tabiî bir sonucu olarak, uy
gun görmemiştir. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Madde Karma Komisyona verilmiştir. 

I I - Kurucu Meclis, Millî Birlik Komitesi ve 
Temsilciler Meclislinin hukuki varlıklarının so

na ermesi; Devrim tasarrufları 
Geçici Madde 4. — Bu Anayasaya göre kuru

lan Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanma-
siyle, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı Teşki
lâtı Esasiye Kanununa ve 12 Haziran 1960 ta
rihli ve 1 sayılı Kamunla 13 Aralık 1960 tarihli 
ve 157 sayılı Kanuna göre kurulan Kurucu Mec
lisin, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler 
Meclisinin hukuki varlıkları sona erer ve Ibunlar 
kendiliğinden dağılmış olurlar. 

27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren Kurucu 
Meclisin toplandığı 6 Ocak 1961 tarihine kadar 
yasama yetkisini ve yürütme görevini Türk Mil
leti adına kullanmış bulunan Millî Birlik Komi
tesinin ve Devrim Hükümetlerinin karar ve ta
sarruflarından ve bunların, idarece veya yetkili 
kılman organ ve mercilerce uygulanmasından do
layı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uy
gulayanlar hakkında cezai veya malî veya (huku
ki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu mak
satla her hangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

iNormal demokratik rejimi 'bütün teminatiyle 
kurmak amacı ile gerçekleştirilen ve yürütülen 
27 Mayıs 1960 Devrim tarihinden 6 Ocak 1961 
tarihine kadar çıkarılan kanunlar hakkında Ana
yasaya aykırılık iddiasiyle Anayasa Mahkemesin
de iptal dâvası açılamaz ve bunlar hakkında iti
raz yoliyle dahi mahkemelerde Anayasaya aykı
rılık iddiası ileri sürülemez. 

27 Mayıs 1960 tan 6 Ocak 1901 tarihine ka
dar çıkarılan kanunların, yapılmış ıtasarruflann 
ve alınmış kararların değiştirilmesi veya kaldı
rılması hallerinde de 2 nci fıkra hükmü saklı
dır. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 43 ncü 
maddesini okutuyorum. 

43. Geçici madde 4. — Komisyonumuz, bu 
maddeye çok sayıda temsilci tarafından veril
miş bir önergenin Genel Kurulca kabulü sure
tiyle eklenen fıkralardan birinde, Millî Bir
lik Komitesince yapılan değişiklik hakkında 
ayrıca mütalâa serdihe mahal görmemiş ve 
değişikliğin takdirini Genel Kurula bırakmıştır. 

5.1961 O : 4 
BAŞKAN — önerge var, okuyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde 4 için müzakere zamanı tah

didinin kaldırılmasının oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Bahri Savcı 

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

Sayın Bahri Savcı. 
BAHRÎ SAVCI — Sayın Başkan, sayın üye

ler, bu maddeyi, sırf hukukçu olarak ve sırf 
hukuki yönü ile incelemek isterdim. Fakat üç 
dakika içinde bu kadar mühim bir mevzuu 
izah etmenin zorluğu açıktır. Bu sebeple, bu 
maddenin Karma Komisyona havale edilmesi
ni istemekte başka bir şey kalmıyor. Karma 
Komisyon bu mevzuda nihai ve objektif bir 
formülü huzurunuza getirebilir. Bu itibarla 
maddenin reddedilmesini ve Karma Komisyona 
havale edilmesini rica ediyorum. Bu bana za
ruri geliyor. Çünkü buna da bizzat Anayasa
nın, aykırı hükümlerle çıkması gibi bir olayla 
karşı karşıya kaldığımız intibaı içindeyim. 
Her şeyden önce Anayasanın hiçbir fıkrasına 
aykırı bir hükmü çıkarmamayı başprensip ola
rak kabul etmeliyiz. Zamanımız olsaydı bir 
hukuki tartışma yapmaktan zevk duyardım. 
Bu itibarla sizleri aydınlatmak fırsatını verme
si mümkün olacağından, Karma Komisyona 
gönderilmesini rica edeceğim. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Necip Bilge. 
NECİP BlLGE — Muhterem arkadaşlarım, 

bendeniz de Bahri Savcı arkadaşımızın konuş
tuğu şekilde konuşmak istiyorum. Malûmunuz 
olduğu üzere, bu geçici maddenin 2, 3 ve 4 ncü 
fıkraları bir intikal devresinin tasfiyesini ih
tiva etmektedir. Biz de böyle biı tasfiyeyi 
candan desteklemekteyiz. Evvelce de belirtil
diği üzere, böyle bir tasfiye 19 Teşrinisani 1339 
tarih ve 372 sayılı Kanunda da mevcut bulun
maktadır. Ancak derhal işaret etmek isterim 
ki, bu kanun sadece bâzı kimselerin veya bâzı 
heyetlerin suçluluğunu ve cezai sorumluluğu
nu ortadan kaldırmış bulunmaktadır. 

Şimdi, geçici maddede kabul ettiğimiz hü
kümler, cezai mesuliyeti kaldırmasından baş
ka, ayrıca hukuki mesuliyetin de mevcudolma-
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dığını ifade etmektedir. Ayrıca, Devrimin ger
çekleştirilmesi, yürütülmesi ve normal de
mokratik nizama geçişin sağlanması amacı ile 
çıkarılan kanunlar hakkında Anayasa Mahke
mesine iptal dâvası açılamıyacağı derpiş olun
maktadır. Temsilciler Meclisinin kabul ettiği 
madde böyledir. \ 

Halbuki bu son şekli ile maddede, 27 Ma
yıstan 6 Ocak'a kadar çıkan bütün kanunlar 
hakkında böyle bir iddianın ileri sürülemiye-
ceğine dair mutlak bir hüküm konulmuş bu
lunmaktadır. Kanaatimce, bu hükmün ifade 
tarzı biraz bozuk olduğu gibi, maksadı da aş
maktadır. îfade düşüklüğünü düzeltmek ve 
maksada daha uygun bir sistem koymak mak-
sadiyle bu maddenin Karma Komisyona git
mesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Burada 
kazai kontrol tamamiyle bertaraf edilmekte
dir. Ve bu itibarla işbu hüküm Anayasanın 
bünyesine aykırı düşmektedir. 

Kanaatimce eski şeklin muhafazasından en
dişe etmeye mahal yoktur. Bir kere Anayasa 
Mahkemesi hakkındaki Kanunun çıkması, teş
kilâtın kurulması ve işleyebilmesi için, 1 , 5 - 2 
sene geçmiş olacaktır. Kabul ettiğimiz 7 ve 9 
ncu maddelerden bu mâna çıkmaktadır. Bi
naenaleyh, 1 ,5-2 sene sonra dahi bu kanunla
rın Anayasaya aykırılığı iddiasının hiçbir 
surette ileri sürülemiyeceğini kabul etmek doğ
ru olmaz. Çünkü bu kanunlar içinde tamamen 
teknik olan, Gümrük Kanunu, Trafik Kanu
nu, vergi kanunları gibi kanunlar da vardır. 
Bunlar hakkında dahi, bu maddeye göre, Ana
yasaya aykırılık iddiası ileri sürülemiyecektir. 
Meclis, kendiliğinden bu kanunları değiştirsin, 
gibi bir fikir ileri sürülebilir. Fakat hükümet
ler bu hususta harekete geçmiyebilir. Geç ka
labilir. Bu itibarla kazai kontrol yolunu açık 
bırakmalıdır. 200 e yakın, teknik kanunlar 
hakkında Anayasa . Mahkemesine müracaat 
edememek adalet hislerimizi rencide eder. Bu 
itibarla şimdi gelen maddenin reddini ve ev
velce Meclisimizce kabul edilmiş olan madde
nin tekrar gözden geçirilmesini teklif ediyorum. 
(Alkışlar) 

AHMET BİLGİN — usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BİLGİN — Muhterem arkadaşla

rını, bu geçici 4 ncü maddenin ehemmiyeti kar-
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şısında üç dakikalık tahdidin kaldırılmasiyle 
Meclisin tereddüdünün (inime geçilmiş buluna
caktır. Bahri Savcı ve Necip Bilge arkadaşları
mız burada konuşmalarını yaptılar ve Karma 
Komisyona gönderilmesini istediler. Vakit mü
sait olmadığından daha fazla konuşamadılar. 
Karma Komisyona gidecek, geldikten sonra İç
tüzük hükmüne göre üyeler tarafından konuş
ma imkânı olmıyacaktır. Yalnız komisyon üye
lerinin fikri alınmış olacaktır. Bunun için ko
misyon ve Bahri Savcı.arkadaşımız ve konuşmak 
arzu eden diğer arkadaşlarımız enine boyuna ko
nuşsunlar. Bizler de hakikati öğrenelim, ondan 
sonra reyimizi verelim. 

BAŞKAN — Efendim, zaman tahdidinin kal
dırılması hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Geçici 4 ncü madde Anayasanın en mühim 

maddelerinden biridir. Bu maddenin konuşulma
sı bakımından zaman tahdidinin kaldırılmasını 
arz ederim. 

Halil özmen 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Burada konuşan sayın üyelerin mütalâaları
na karşı komisyonun bir düşüncesi var mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER AK-
SOY — Hayır efendim. Biz mütalâamızı arz et
tik. Zaten bu madde bizim getirdiğimiz bir mad
de değildi; bir önerge neticesinde kabul edildi. 
Biz kararı, tamamen Umumi Heyete bırakıyo
ruz. 

MEHMET SALİM HAZERDAĞLI — Ben 
söz hakkımı Bahri Saveı'ya veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzük gereğince bu
na imkân yoktur. Ama Sayın Bahri Savcı bir üç 
dakika daha konuşmak arzu ediyorlarsa buyur
sunlar. 

BAHRİ SAVCI — Sayın Başkan, sayın üye
ler ; bahis konusu olan tadilât bir endişenin ifa
desi olarak ortaya çıkmıştır. Bu endişe de Millî 
Birlik Komitesi idaresinin Kurucu Meclisin Ku
ruluşuna kadar olan intikal devresi içinde çı
karmış olduğu kanun ve tasarruflarının her han
gi şekilde olursa olsun münakaşasının bir za'f ge
tireceği endişesi idi. Bendeniz bu za'fa inanmıyo
rum. Bu münakaşanın, hele kaza organlarının 
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önünde yapıldığı takdirde, hiçbir zaman memle
kete zarar veya zaıf getirdiği görülmemiştir. Ka
za münakaşasını ne kadar sıhhatle ve sağlamlık
la kurmuş olursak, bu memlekette içtimai ve siyasi 
bünyede bir sıhhat bahis konusu olur. Bu bir 
gerçektir. «Berlin'de hâkimler var.» Sözü bu 
gerçeğin en beliğ ifadesidir. 

Sonra bu kanunların ilerde değiştirilebilece
ği, kaldırılabileceği Anayasada derpiş edilmiş
tir. Anayasa Mahkemesi bu kanunların hukuki
liğini münakaşa edecektir. Bu itibarla, kazai 
yolda yapılacak bir tartışma huzur bozucu değil. 
huzur getirici olacaktır. Bu bakımdan endişeye 
mahal yoktur. 

8 Atatürk Kanununun dokunulmazlığından 
bahsederek bu kanunların da dokunulmazlığı 
ileri sürüldü. Bu da yanlış bir kıyaslama teşkil 
eder. Mevzuubahsolan 8 Atatürk Kanunu rejim
le alâkalıdır. Bunlara dokunulursa Batı uygar
lığına intibak etme ve lâik bir sosyete, lâik bir 
devlet kurmaya matuf rejimin rayından kayma 
imkânı mevcudolur. Mevzuubahsedilen devrede 
çıkarılan kanunlar ise alelade, âmme hizmetinin 
yürütülmesi hakkında çıkarılmış kanunlardır ve 
katiyen rejimimizle, 27 Mayıs İhtilâli ile alâka
sı olmıyan kanunlardır. Sadece âmme hizmetleri 
için çıkarılan kanunlardır. Bu 8 kanunla mu
kayese edilemez. Bütün bu kanunların buraya 
alınması, benim kanaatime göre, yakışıksız gö
zükür. Ayrıca bu kanunlar rejimle ilgili değilse, 
inkılâpla ilgili değilse bunları münakaşa etmek
ten de alıkoyacağız. Oysa ki, bu kanunların mü
nakaşası her zaman yapılabilmelidir. Böyle ol
mazsa noksan bir anayasa, noksan bir vazife 
yapmış oluruz. Bu noksanlık Anayasamızı bey
nelmilel alanda da münakaşa mevzuu ettirir. 

Anayasamız da bundan iyi bir netice almaz. 
Hukukun zaferi için yapılmış olan bir ihtilâlle 
karşı karşıyayız. Binaenaleyh, biz ihtilâle hu
kuk içinde bir değer vererek, gelecek nesille
re açıklamak ve aydınlanmasını temin etmek zo
rundayız. Bunu yapmamız demek, sadece şu 
demektir: Hukuk içre başlıyan, hukuk içre de
vam eden ihtilâli hukuk içre tarihç tarihin ih
tiram mevkiine koymak... Yoksa Anayasaya 
aykırı olacağı yüzde yüz gerçek olan bâzı hü
kümleri, İnkılâbın sıhhati ile katiyen ilgili ol
madığı halde mahfuz tutmak olmaz. Bu mahfu-
ziyet hükümlerinin Anayasa içine alarak, biz
zat yaptığımız ve tedvin «ettiğimiz bu büyük 

. 1961 O : 4 
eseri gölgelememeyi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Durum aydınlanmıştır. Geçici 
4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum.. 

Ancak bu maddenin açık oya konulması hak
kında bir önerge varmış. Okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde 4 ün açık oya konulmasını arz 

ve teklif ederiz. 
20 .5 .1961 

1. Selçuk Çakıroğlu M. Salim Hazerdağlı 
Bahri Savcı Necip Bilge 

Bedî Feyzioğlu Hikmet Binark 
Bekir Sıtkı Baykal Bedri Karafakıoğlu 

Vahit Turhan Fehmi Yavuz 
- Fehim. Fırat Mahir Pamukçu 
Adnan Ertanık İhsan Kabadayı 
Mustafa Dinekli Cemal Yavuz 
Feridun Üstün Suphi Doğukan 
İsmail Ulutaş Daniş Koper 

BAŞKAN — Efendim, geçici 4 ncü madde
yi açık oyunuza sunuyorum. Maddeyi aynen ka
bul edenler beyaz oy; Karma Komisyona ve
rilmesini istiyenler kırmızı oy vereceklerdir. 
(Geri alıyoruz, sesleri) Kim geri alıyorsa söyle
sinler efendim. 

İSMAİL SELÇUK ÇAKIROĞLU — Geri alı
yorum. 

, NECİP BİLGE — Geri alıyorum, efendim. 
BEDÎ FEYZİOĞLU — Geri alıyorum. 
HİKMET BİNARK — Geri alıyorum. 

BAHRİ SAVCI — Geri alıyorum. 
VAHÎT TURHAN — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, 6 kişi geri almış ol

duğu için, önergeyi tatbika imkân kalmadı. 
Geçici 4 ncü maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 
Madde Karma Komisyona verilmiştir. 

VI. Cumlhuriyet Senatosunda adçekme 
Geçici madde 10. — Cumhuriyet Senatosu

nun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen 
üyelerinin yenilenmesi hakkındaki 73 ncü mad
denin 2 nci fıkrası hükmünün uygulanmasını 
sağlamak amaciyle, bunların seçiminden iki yıl 
sonra yapılacak seçimlerle yenilenecek olanları 
tesbit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce ad
çekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak 
seçimle yenilenecek olan üyelerin tesbiti için, 
aynı esasa uyularak adçekilir; ancak, ikinci yıl 
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sonunda seçilmiş olan üyeler, bu adçekmeye 
girmez. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı hakkında ad
çekme işlemi uygulanmaz. 

ilk Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve 
dört yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da, 
Cumlhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun 44 ncü. 
maddesini okuyoruz. 

44. 'Geçici madde 10. — Komisyonumuz, 
Millî Birlik Komitesinin T>> ncü maddeye getir
diği- değişikliği benirnsemeyişinin tabiî bir so
nucu olarak bu maddedeki değişikliği de uy
gun görmemiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Komisyon katılmıyor. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Karma Komisyona havale edi
lecektir, efendim. 

111. Anay as anın yürürlüğe girmesi 
Madde .1.57. — Bu Anayasa, halkoyuna su

nulup kabul edilince,. Türkiye Cumhuriyetinin 

. 1961 0 : 4 
Anayasası olur ve halkoyu vsonuclariyle beraber 
derhal Resmî Gazetede yayınlanır. 

Bu Anayasanın Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kuruluşu, seçimi ve toplanması ile ilgili 
hükümleri, 1 nci fıkraya göre yayınlanması ile, 
diğer hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin seçilmesi ile, geçici maddelerde belirtilen 
esaslara göre yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyon raporunun sonuncu 
maddesini okuyoruz : 

45. Madde 157. — Komisyonumuz, Millî 
Birlik Komitesinin bu maddeye getirdiği deği
şikliği, maddeye vuzuh vermesi bakımından 
yerinde bulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Komisyon değişikliği uygun görüyor. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemimizde başka madde kal
mamıştır. 22 Mayıs Pazartesi günü saat 9,30 da 
Kurucu Meclis toplanacaktır. Onu takiben Tem
silciler Meclisi toplanacaktır. 

Oturumu kapatıyorum, efendim. 
Kapanma saa t i : 23,00 

• ^ 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Esen'-
in, Devlet Personel Dairesinin çalışmalarına dair 
(7/18) 

3.4 .1961 
Temsilciler Meclisi Saym Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması için delâletinizi 
arz ve rica ederim. 

Derin saygılarımla, 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

îlhan Esen' 

Soru : 
13 .12 .1960 tarih ve 160 numaralı Kanunla 

kurulmuş bulunan Devlet Personel Dairesinin 
lüzum ve önemi üzerinde "hiç şüphesiz milletçe 
ittifak edilmiştir. 

Bununla beraber, vazifesi, personel rejimim
in emieketin iktisadi, malî ve sosyal şartlarına 
ve hukuki esaslara uygun bir şekilde, düzenle
mek olan bu dairenin, üç buçuk aydan beri ne 
gibi hazırlık ve çalışmalarda bulunduğu, ne 
gibi neticeler elde ettiği, milletçe bir merak 
konusu haline gelmiştir. 

Ayrıca, Devlet Personel Dairesi çalışmaları
nın gecikmesi ile mezkûr dairenin kuruluş Ka
nununun kapsadığı daire ve müesseselerimizde 
bâzı güçlüklerin meydana geldiğini de nazarı 
itibara alarak; 

1. Devlet Personel Dairesinin çalışmaları, 
2. Şimdiye kadar alman neticeler. 
Hakkında açıklamayı zaruri görmüş bulu

nuyorum. 
Bu hususlarda bilgi verilmesini saygılarım

la rica ederim. 
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getirilmek suretiyle Devlet. Personel Heyeti Baş-

18 . 5 .1961 I kanı ve üyelerinin tâyinleri yapılmış bulunmak
tadır. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
4 . 4 . 1 9 6 1 ve 29 . 4 .1961 tarihli, 430 - 60724 

sayılı yazıları cevabıdır : 

Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Esen'in, Dev
let Personel Dairesinin çalışmaları hakkındaki 
yazılı sorusu tetkik olundu. 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkın
daki 160 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ya
zılı niteliği haiz bulunan şahıslar arasından yi
ne bu maddede gösterilen formaliteler verine 

Heyet 2 Mayıs 1961 günü ilk toplantısını 
yapmış ve kanunun 6 neı maddesinin son fık
rasında yazılı yönetmeliğin tanzimine, dairenin 
kuruluş ,şemasınm hazırlanmasına, personel mev
zuunda mütehassıs elemanların seçilerek mün
hal kadrolara tâyin edilmelerine karar vermiş
tir. Ayrıca personel politikasının tesbiti hak
kında çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Başbakan yerine 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 

Fahri özdilek 



B : 70 20.5.1961 O : 4 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

— A — 
Lûtfi Akadh 
Halil Akyavaş 
Muzaffer Alankug 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Fethi Aşkın 
Ahmet Cevdet Aydm 

— B — 
Adnan Başer 
Mehmet Boydur 
Rauf Bayındır 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Hakiki Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerler 
Süleyman Bilgen 
Aralan Bora 

_ 0 -
Hızır Cengiz 

- Ç -
Behçet Kemal Çağlar 
Mahmut Tekin Çullu 

_ D — 
Ahmet Demiray 
Vedat Dicleli 
V'ahap Dizdaroğlu 

— A — 
Şevket Adalaın 
Atailay Akan 
Ahmet Akar 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Necmi Akçasu 
Bunhan Akdağ 

Üye »ayısı : 272 
Oy verenler 204 

Ka'bul edenler : 84 
Reddedenler 108 

1 

Çekînserler : 12 
Oya katümıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 0 
[Kabul edenler] 

Suphi Doğukan 1 
— E — 

Şükûfe Ekitler 
Fethi Elgüjn 
Sadi Erdem 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Hamza Eroğlu 

— P — ! 
Bedî Feyzioğlu 

— a — 
V'asfi Gerger 
Mehmet Göfker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Kasım Gülek 
Rahmi Günay 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

_ I _ 
Rıza İsıtan 

'— 1 -
Şefik îman 

— K -
Kadircan Kaflı 
Ömer Karahasan 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Yakup Kadri Karaos
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Enver Kırker 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 
Alp Kuran 

— M — 
Ferid Melen 
Hayri Mumcuoğlu 

_ N — 1 
Fazıl Nalbantoğlu 

— 0 — 
Hüseyin Onur 
Hamdi Orhon 

_ ö -
Rü^tü özal 
Orhan öztrak 

— P — 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçcioğlu 

— S — 
Necip San 

[Reddedenler] 
ı Muammer Aksoy 

Abdülkerim Akyüz 
Ekrem Alacan 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkajn 
Fuat Ama 
Âmil Artus 

Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 

i Raif Aybar 
— B — 

Zeki Balıtacuoğlu. 
Suphi Batur 
Kema'lî Bayazît 

Nihat Sargınalp 
Kemal Satır 
İbrahim Senil 
Ethem Serim 
îhsan Soyak 
Emin Soysal 
Celâl Sungur 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

— T — 
Cahit Taks 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

Hüseyin Ulusoy 
__V — 

Âdil Vardarlı 
— Y — 

Cemal Yavuz 
Daniş Yurdakul 

_ Z — 
Galip Kenan Zaimoğlı? 
Nasır Zeytinoğln 

Bekir Sıtkı Bay kal 
Necip Bilge 
Ahmet Bilgin 

Hikmet Binark 
Etem Boransü 
Ratıp T ahir Burak 
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— C — 
Ömer Sami Coşar 

- ç -
Esat Çağa 
Nazif Çağatay 
İsmail Selçufk Çalkır-
oğflu 
Rifat Çini 
Bahri Çolâkoğlu 

— D — 
Nef'i Demirlioğiu 
Erol Dilek 
Mustafa Dinekli 
Avni Doğan 

— E — 
Bülent Eeevit 
Yusuf Adil Eğd i 
Oktay Eikşi 
İmadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Ali Erel 
Feridun Ergin 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 
İlhan Esen 

B : 7Q 20.5 
Kenan Esengin 
Cemal Kesit Eyüboğlu 

— p _ 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehiım Fırat 

— a — 
Kemal Zeki Ğençosman 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Ferda Güley 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 

~î-
Abdullah İpşiroğlu 

_ . K — 
Hermine Kalüstyan 
Münci Kapani 
Bedii Karafafkıoğlu 
Etnver Ziya Kjaral 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kuınrulu 
Sahir Kurutluoğlu 

.1961 0 : 4 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— M — 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 

— Ö -
Atıf Ödül 
İhsan ögat 
Halim önalp 
Altan öymen 
İlhan özdü 
Halil özmen 

— P — 
Emin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 

— S ~ 
İlhamı Sancar 
Ragıp Sarıca 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
Hulusi Selek 
Celâl Sait Siren 

Mustafa Sirmeil 
îlhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

_ T — 
Salâhattin Tandal 
Derviş Sami Taşman 
Âdil Toközlü 
Veeihi Tönük 
Tarık Zafer Tunaya • 
Bedrettin Tuneel 
Vahit Turhan 
Salih Türkmen 

— U — 
İsmail Ulutaş 

_ Ü -
Feridun Üstün 

— Y — 
Fehmi Yavuz 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

— Z — 
Cahit Zamangil 

Münir Aktepe 
Sırrı Atalay 

— B — 
Cemil Sait Barlas 

[Çekinserler] 

_ 0 — 

Atev Coşkun 

— D — 

Cevat Dursunoğlu 

Şerafettin Yaşar Eğin 

_ G — 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan (B.) 

- t -
M. Rauf İnan 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Şahap Kocatopçu (B.) 
Kemal Kurdaş (B.) 

[Oya faritlmtycmlar] 

İsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Nurettin Akyurt 
Sadık Aldoğan 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Alltmsoy 
Nurettin Arducjoğlu 
Tahsin Argun 
Şevket Asbuzoğlu 
Hüseyin Ataman 
Şevki Aysan 

_ B — 

Cihad Baban (B.) 
Şeref Bakşık 
Kâmil Başaran 
Avni Başman 
(t) 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Baykam 
Nihat Reşat Belger 
Lûtfi Biran 
Osman Bö'lükbaşı 

- ç -
Fethi Çelikbaş 

— D — 
Hazım Dağlı 
Necati Duman (1.) 

_ E — 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Alaetftin Ergönenç 
Nedim Ergüven 

— p _ 
Turhan Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu 
İsmet Giritli 
Şemsettin Günaltay 
Turan Güneş 
Fer ruh Güven 

— H — 
Mehmet Salim Hazer-
dağilı 

— î -
İsmail İnan 
İsmet İnönü (1.) 
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— K — 
Yekta. Karamustafaoğiu 
-Ahmet Karamüftüoğlu 
Tevfik Kâmil Koperler 
(î.) 
Enver Kök 
Muin Küley 

— L — 
Kaindi Laskaris (î.) 

_ ] Y f -
Orhan Mersinli (B.) 

B : 70 20 
- ö _ 

Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
Hüseyin Otan 

- Ö -
Feridun Şakir öğüne 
İbrahim öktem 
Mehmet Özbay 
Şinasi özdenoğlu 
Fakih Özfakih 
Majzhar Özkol ( t ) 1 

5 .1061 O : 4 
Seyfi öztürk 

— S — 
Âdil Sağıroğlti 
Selim Sarper (B.) 
Dündar Soyer 

- § -
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Reşat Tardu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sadettin Tokbey 
- Ü -

Ragıp Üner (B.) 

— V — 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

- — Y — 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

« M » 



B : 70 20, 5.1961 O : 4 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 38 nci maddesine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 272 
Oy verenler \Q\ 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 6 4 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 81 

Açık üyelikler 0 

A 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Necmi Akçasu 
Muammer Aksoy 
Halil Akyavaş 
Abdiilkerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş 
Fehmi Alpaslan 
Babür Ardahan 
Vedat Arıkan 
Ferhan Arkan 
Âmil Artus 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 
Şevki Aysan 

— B — 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Suphi Batur 
Mehmet Baydur 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Fahri Belen 
Mehmet Raşit Beşerler 
Arslan Bora 

— C — 
Ömer Samilh Coşar 
Alev Coşkun 

- ç - -
Nazif Çağatay 
İsmail Selçulk Çalkır- i 
oğlu 
Rıfat Çini 
Bahri ÇolaJkoğlu 
Mahmut Tekin Çullü 

— D — 
Ahmet Demiray 

[Kabul 
Erol Dile'k 
Cevat Dursıınoğlu 

_ E — 
Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Ekşi 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Feridun Ergin 
Bahir Ersoy 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— F — 
Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

„ G -
Kemal Zeki Geneosman 
îsmet Giritli 
Ali İhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Göfker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferrah Güven 

— H — 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

- î -
M. Rauf tnan 
Şefik îman 

edenler] 
I — K — 

İhsan Kabadayı 
Hermine Kalüstyan 
Müıııci Kapani 
Bedri Karafa'kıoğlu 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Enver Kırker 

I Şahap Kocatopçu 
| Dâniş Koper 

Ahmet Köseoğlu 
[ Alp Kuran 

Kemal Kurdag 
I Muin Küley 

I — M — 
Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

I — O — 
Abdülkadir Okyay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 

- Ö -
HaJim önalp 
Altan övmen 
Rüştü Özal 
îlhan Özdil 

— P — 
Emin Paksüt 
Fikret Pamir 

I —-S — 
Necip San 
Nihat Sargmalp 
Ragıp Sarıca 
Bahri Savcı 
İbrahim Senil 

, Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
îlhami Soysal 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 

- ş -
Mehmet Şengün 

i — T — 
Cahit Talaş 
Salâhattin Tandal 
Reşat Tardu 
Osman Tosun 
Tarık Zafer Tunaya 
Bedrettin Tuncel 
Valıit Turhan 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

— U — 
Hüseyin Ulusoy 

— V -
Âdil Vardarlı 

_ Y _ 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetkin 
Abdülhak Kemal Yörük 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Nasır Zeytinoglu 
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B : 70 20. 5.1961 O : 4 
[Reddedenler] 

A 
Şevket Adaları 
Ataılay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Burhan Akdağ 
Münir Aktepe 
Osman Alişiroğlu 
Abdurrahman Altuğ 
Sırrı Atalay 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Cevdet Aydın 

_ B — 
Kemali Bayazıt 
Necip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Etem Boransü 

_ D — 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 

Mustafa Dinek] i 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 

' — E — 
Fethi El gün 
İmadettin Elmas 
Ali Er el 
Sait Naci Ergin 
Halil Sezai Erkut 
Adnıan Ertanık 

— G — 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rahlmi Günay 
Muhittin Gürüm 

— H — 
Mehmet Hazer 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 

- t -
Abdullah Ipşiroğlu 

K 
Kadircan Kaili 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Şahap Kitapçı 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kum basar 
Zeki Kumrulu 
Sahir Kurutluoğlu 

Ferid Melen 

— O — 
İbrahim Saffet Omay 

- ö ~ 
İhsan ögat 
Orhan öztrak 

_- p _ 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefik Pirinçeioğlu 

_ S — 
tlhami Sancar 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Hulusi Selek 
Mustafa Sirmeıı 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 

~ Ş -
Ahmet Şener 

— T — 
Zeki Tekiner 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Salih Türkmen 

- Ü -
Feridun Üstün 

— Y — 
Cemal Yavuz 

— Z — 
Cahit Zamanğil 

_ B — 
Hikmet Bftnark 

_ E — 
Sükûfe Ekitler 

[Çekinserler] 
- N — 

Fazıl Nalbantoğlu 
— T — 

Veeihi Tönük 

— U 
İsmail Ulutaş 

[Oya kaülmtyanlar] 
— A — 

Lûtfi Akadlı 
İsmail Rüştü Aksal 
Mehrure Aksoley 
Nurettin Akyurt 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican 
Mehmet Altınsoy 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Fuat Arna (1.) 
Şevket Asbuzoğlu 
Fethd Aşkın (V.) 

_ B — 
Cihad Baban (B.) 
Şeref Bakışık 
Zelri Baltaci'oglu 

Kâmil Başaran 
Avni Başman (1.) 
Remziye Batırtoaygil 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Nihat Reşat Belger (1.) 
Hakkı Kâmil Beşe (1.) 
Lûtfi Biran (1.) 
Osıman Böiükbaşı 
Ratıp Tahir Burak 

_ C — 
Hızır Cengiz 

Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 

_ D — 
Hazım Dağlı 
Avni Doğan 
Necati Duman (1.) 

E 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Alaetıtin Ergönenç 
Nediım Ergüven 
Hamza Eroğlu 
İlhan Esen 

_ G — 
Cevdet Geboloğlu 
Kasım Gülek 
Şömsettin Günaltay 
Şahap Gürler 

Ferit Celâl Güven 
— H — 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
— I _ 

Rıza Isıtan 
- î -

Ismail İnan 
İsmet İnönü 

K 
Yekta Karamustafaoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Muharrem İhsan Kızıl-
oğlu 
Tevfik Kâmil Koper-
ler (t.) 
Enver Kök 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— 506 — 



B : 70 20. 
_ L — 

Kaludi Laskaris 
— M — 

Orhan Mersinli (B.) 

— O — 
Ahmet Oğuz (î.) 
Zekâi O'Kan 
Hüseyin Otan 

— Ö — 
Atıf Ödül 

Feridun ŞaMr öğüne. 
ibrahim öktem 
Mehmet özbay 
Şinasi Özdenoğlu 
Fakih Özfakih 
Mazhar Özkol 
Halil Özmen 
Seyfi öztürk 

S 
Adi] Sağıroğhı 
Selim Sarper (B.) 

. 1961 O : 4 
Celâl Sungur 
İhsan Soyak (B.) 

_ Ş _ 
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Derviş Sami Taşman 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Sadettin Tokbey 

Abdülhadi Toplu 
- Ü -

Ragıp Üner (B.) 
_ V — 

Hıfzı Vcldet Velidede-
oğlu 

_ y _ 
Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz 
Avni Yurdabayrak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

• • ^ w » > 



B : 70 20. 5.1961 O : 4 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 39 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

— A — 
Lûtfi Akadlı 
Neemi A'kçasu 
Muammer Aksöy 
Halil Akyavaş 
Abdüllkerim Akyüz 
Muzaffer Alankuş 
Osman Alişiroğlu 
Vedat Arıkan 
Âmil Artus 
Fethi Aşkın 
Ahmet Atılgan 
Doğan Avcıoğlu 

— B — 
Cemil Sait Barlas 
Adnan Başer 
Hikmet Binark 
Aralan Bora 
Etem Boransü 

— C — 
Ömer Sami Coşar 
Alev Coşkun 

_ Ç _ 
Nazif Çağatay 
ismail Selçuik Çakır-
oğılu 

_ . D — 
Ahmet Demiray 
Cevat Dursunoğlu 

— A — 
Şevket Adalan 
Ahmet Akar 
AH Rıza Akbiyıkoğlu 
Burthan A'kdağ 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

273 
181 

Q5 
79 

7 
92 

0 

[Kabul edenler] 
— E — 

Bülent Ecevit 
Yusuf Adil Egeli 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Oktay Ekşi 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Feridun Engin 
Bahir Ersoy 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

_ p __ 
Bedî Feyzioğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

. — G — 
Kemal Zeki Gençosman 
ismet Giritli , 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Gö!ker 
Turgut Göle 
Turan Güneş 
Abdurrahman Nafiz 
Gürman 
Ferit Celâl Güven 

— H — • 

Şevket Raşit Hatiboğhı 

M. Rauf inan 
Şefik inan 

— K — 
ihsan Kabadayı 
Münei Kapani 
Ömer Karahasan 
Eııvör Ziya Karal 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Coşkun Kırca 
Enver Kırfeer 
Ahmet Köseoğlu 
Kemal Kurdaş 
Muin Küley 

— M — 
Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Abdülkadir Okyay 
Arif Hikmet Onat 
Kâzım Orbay 

— ö — 
Al tan öymen 
Rüştü özal 
İlhan özdil 
Fakih özfakih 

[Reddedenler] 
Münir Aktepe 
Ekrem Alic-an 
Abdurrahman Al tuğ 
Ferhan Arikan 
Fuat Arna 

| Sırrı Atalay 

! Hüseyin Ataman 

j Raif Aybar 

i Ahmet Cevdet Aydın 

— P — 
Emin Paksüt 

— S -
Ragıp Sarıca 
Kemal Satır 
Bahri Savcı 
ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
ihsan Soyak 
Ilhami Soysal 

- ş -
Ahmet Şener 

— T — 
Cahit Talaş 
Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Osman Tosun 
Tarık Zafer Tunaya 
Vahit Turhan 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

_ Y — 
Fehmi Yavuz 
Nüvit Yetkin 
Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Danış Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 

__ B — 
Kema'lî Bayazıt 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Necip Bilge 
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Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 

- ç -
Bahri ÇJolafcoğlu 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Nef'i Demirlioğlu. 
Vedat Dieleli 
E m i Bitek 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Suphi Doğukan 

— E — 
Fethi Elgüaa 
Jtmadettin Elmas 
Ali Erel 
Hamza Eroğlu 
Adnan Er tamk 
Kenan Esengin 

— G — 
Vasfi Gerger 

B : 70 20.5 
Abdülkadir Göğüs 
Rıza Göksu 
Kasım Gülek 
Ferda GüJey 
Rahmi Günay 
Muhittin Güriiın 

— H — 
Mehmet Saiim Hazer-
dağlı 

- î -
Abdullah İpşiroğlu 

_ K — 
Kadir can Kaili 
Henmine Kalüstyan 
F. Lûtf'i Karaosmanoğla 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 

. 1961 0 : 4 
Sahir Kurutluoğlu 

— M — 
Ferid Melen 

— O — 
İbrahim Saffet Omay 
Hamdi Orhon 

- ö -
Atıf Ödül 
İhsan Ögat 
Halim önalp 
Orhan öztrak 

— P — 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 
Vefrik Pirinçcioğlu 

— S — 
îlhami Sancar 
Nihat Sargına İp 
Selâmı Savaş 
Hulusi Selek 
Mustafa Sirmen 

Dündar Soyer 
Emin Soysal 
Enver Sökmen 

Mehmet Şengün 

— T — 
Salâlıattin Tandal 
Zeki Tekiner 
Âdil Toközlü 
Vecihi Tönük 
Bedrettin Tuncel 
Salih Türkmen 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 

— Ü -
Feridun Üstün 

— Y — 
Cemal Yavuz 

_ Z — 
Cahit Zamangil 

_ B — 
Mehmet Raşit Beşerler 

— B — 

Şükûfe EkMer 

[Çekinserler] 
— p _ 

Fehim Fırat 

— K — 

Bedri Karafakıoğlu 

[Oya katılmvyanlar] 

Nuri Kınık 
— W — 

Fazıl Nalbantoğlu 
_ 0 — 

İsmail Ulutaş 

— A — 
Atailay Akan 
ismail Rüştü Aiksal 
Mebrure Aksoley 
Nurettin Akyurt 
Sadık Aldoğan 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Alltınsoy 
Babür Ardahan 
Nurettin Ardıçoğlu 
Tahsin Argun 
Şevket Asbuzoğlu 
Şevki Aysan 

— B — 
Cihad Baban (B.) 
Şeref Bakşik 
Zeki Baltadoğlu 
Kâmil Başaran 

Avni Başman (I.) 
Remziye Batırbaygil 
Suphi Batur 
Mehmet Baydur (B.) 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Hakkı Kâmil Beşe (t.) 
Lûtfi Biran (1.) 
Osman Bödükbaşı 
Ratıp Tahir Burak 

_ C — 
Hızır Cengiz 

„ Ç _ 
Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
Fethi Çelikbaş 

Rifat Çini 
— D — 

Hazım Dağlı 
Avni Doğan 
Necati Duman (I.) 

_ E — 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin 
Sait Naci Ergin 
Alaettin Ergönenç 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
İlhan Esen 

— G — 
Cevdet Geboloğlu. 
Şemsettin Günaltay 
F&rmh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer (l.j 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

_ I _ 
Rıza Isıtan 

- t— 
Şefik İnan 
ismet İnönü (1.) 

_ K — 
Yekta Karamustafaoğlıı 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Şahap Kocatopçu 
Tevfik Kâmil Koperler 
(D 
Enver Kök 
Alp Kuran 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— 509 — 
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Kaludi Laskarig 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 

— O — 

Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Hüseyin Onur 
Hüseyin Otan 

Feridun Şakir öğünç 

İbrahim öktem 
Mehmet özbay 
Şinasi Özdenoğlu 
Mazhar özkal (I.) 
Halil özmen 
Seyfi öztürk 

— P — 
Fikret Pamir 

— S — 
Adil Sağıroğlu 
Necip San 
Selim Sarper (B.) 
Mümtaz Soysal 

Celâl Sungur 
- ş -

Mehmet Şişman 
— T — 

Ahmet Tahtakılıç (B.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hasan Tez 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 

~ Ü -
Ragıp Üner (B) 

_ V — 

Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Veiidede-
oğlu 

— Y _ 

Bahri Yanr 
Cemal Yıldırım 
Avni Yurdabayrak 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 
Nasır Zeytinoğlu (B.)> 

»-•^tss*» . « . • . 


