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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil olmak 
üzere ilân edilmiş bulunan Sıkı Yönetimin, 1 . 6 . 
1961 tarihinden itibaren, üç ay müddetle yeni
den uzatılmasına dair Başbakanlık yazısı okun
du ve kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili Kâtip 
İbrahim Senil Şahap Kitapçı 

Kâtip 
Refet Aksoyoğlu 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tezkere 
Orman Genel Müdürlüğü 1959 bütçe yılı 

Hesabı Katı kanunu tasarısı (1/137) (Bütçe 
Komisyonuna) 

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

BAŞKAN — Kâzım Orbay 
KATİPLER : Alev Coşkun, Selâhattin özgür 

BAŞKAN-—Oturumu açıyorum. 

3 . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız, efendim. BAŞKAN — Yeter sayı vardır, Oturumu açı 
(Yoklama yapıldı.) vorum. 

i. — Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi 
Anayasa Karma Komisyonunun Anayasa tasarı
sının J)âzt maddeleri hakkında rapo%ı (5/7) (1) 

•ı A v 

BAŞKAN — Pek sayın arkadaşlarım, Temsil

ci,) 35 e 5 nci ek S. Sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 

yorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

çiler Meclisinin görüşmelerini bitirip, Millî Bir
lik Komitesine sunmuş olduğu Anayasa tasarısı
nın bâzı maddeleri üzerinde, Millî Birlik Komi
tesinin yapmış olduğu tadiller dolayısiyle, teşkil 
edilmiş olan Anayasa Karma Komisyonu işe baş
ladığı günden dün akşama kadar, gece ve gündüz 
aralıksız çalışmak suretiyle vardığı sonucu bir 

— 88 — 
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rapor halinde Yüksek Kurucu Meclisinize sun
muş bulunmaktadır. 

Karma Komisyonun devamlı çalışması ile el
de ettiği bu başarılı sonucu, bilhassa of birliği 
ile Kurucu Meclis Yüksek Kuruluna sunması 
büyük Önem taşımaktadır. Bu çalışma ve sonuç 
Yüksek Huzurlarınızda teşekküre lâyık bulun
maktadır. 

Rapor, komisyon tarafından ancak dün ak
şam bitirilip Başkanlığa verildiği için, İçtüzü
ğümüz gereğince basılıp 48 saat önce Yüksek 
Kurula takdim edilememiştir. 

Bu bakımdan hazırlanmış olan Karma Ko
misyon raporunun ve onunla birlikte gelmiş bu
lunan maddelerin bugünkü gündeme alınarak 
konuşulmasını yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Bugünkü gündeme 
alınıp konuşulması oy birliğiyle kabul edilmiş
tir.. 

Karma Komisyon, hazırlamış olduğu rapor ve 
vardığı sonuç üzerinde Yüksek Kurulunuzu ay
dınlatmak üzere bir açıklamada bulunacaksa söz 
Karma Komisyonundur. («Rapor okunsun» ses
leri) 

KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 
FEYZÎOĞLU — Muhterem arkadaşlarım; ben
deniz de bunu istirham edecektim. Zannediyorum 
ki, gündüzden çok geceleri devam eden bir me
saiden sonra; bendeniz 14 arkadaşımızın emeği 
mahsulü fikirleri ortaya koyan şu raporun okun
masından evvel, derli toplu bir şekilde görüşü
mü arz etmek imkânını bülamıyacağım. Bu iti
barla rapor daha evvel okunursa Karma Komis
yonun vardığı sonuçlar daha toplu bir şekilde 
meydana çıkacaktır. Lüzum hâsıl olursa, önem ta
şıyan bâzı maddeler hakkında, sırası geldikçe, ko
misyonun neden bu sonuca vardığını kısaca izah 
edeceğim. Evvelâ raporun okunmasını rica ede
rim. («Doğru, doğru» sesleri) 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladığı 
rapor okunacaktır, efendim. 

(Karma Komisyonun raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon söz Miyor mu efen
dim? 

(Hayır, 'sesleri) 

BAŞKAN — Maddelere geçiyoruz, başlan
gıcı okuyoruz, efendim. 

5.1961 0 : 1 
Başlangıç 

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış ve hak v« 
hürriyetleri için savaşmış olan; ve 

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davramşla-
riyle meşruluğunu »kaybetmiş bir iktidara karşı 
direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Dev
rimini yapan Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasa- , 
da ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplıyan; ve milleti
mizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sa
hip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Mil
liyetçiliğinden hız ve ilham alaraık; 

«Yurtta sulh, Sikanda sulh» ilkesinin, Millî 
Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Ata
türk Devrimlerine bağlılığın tam şurruna sa-
hibolarak demokratik hukuk devletini kurma 
azmiyle; 

İnsan haS ve hürriyetlerim, millî dayaraş-
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak bütün hukuki ve sos
yal temelleri "kurmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân, 
ve onu, asıl •teminatın vatandaşların gönüllerin
de ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürri
yete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uya
nık bekçiliğine emanet eder. 

(Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Başlangıç hakkında söz isti-
yenî... 

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — Söz 
işitiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
«HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU — Muh

terem arkadaşlar; başlangıç, Anayasanın ön vit
rini demektir. Bundaki bir düzensizlik bütün 
kanunu çarpık gösterir. Bu sebeple, 'bendeniz 
fikir bakımından değil, yalnız şekli bakımından 
olan bir iki mülâhazamı, Yüksek Heyetinizin ve 
komisyonun müsamahasına sığınarak arz etmek 
istiyorum. 

Fikirler bakımından, her fıkra fikir ifade 
ediyor, "bir teselsül mevcuttur. Bu itibarla ga
yet mükemmel hazırlanmış olduğu için evvelâ 
komisyon», naçizane teşekkürlerimi arz edece
ğim. 
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Birinci fıkra tamamen yerindedir. İkinci 

fııkra keza. tîçüncü fıkra da tannanıdır. Dikıkaıt 
ıbuyurulursa, başlangıçta fail (Türk Milleti) 
dir. Devrim Türlk Milletmindir. Çün(kü, fiil 
«emanet eder» dir: Fiil ile fail arasındaki fi
kirlerin ve fıkraların ahenkli bir şekilde olması 
lâzımdır. Demin arz ettiğim gibi, başlangıcın, 
•bir vitrin ve sembol olduğunun nazarı dikkate 
alınması lâzımdır. 

Şimdi, 3 ncü fıkrada, «ilham alarak» deni
yor. Noktalı virgül vardır, bu kalkmalı ve cüm
le devam etmelidir. 4 ncü fıkrada, «Yurtta sulh, 
Cihanda sulh ilkesinin, Millî Mücadele ruhu
nun, Millet 'egemenliğinin, Atatürk Devrimle
rine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak» deni
yor. Halbuki «ilham alarak» «ısaıhip olarak» ke
limelerinin fikir teselsülü halinde birbirinin arT 

kasında olması lâzımdır. Burada ise birbirinden 
uzak fıkralardadır. (İlham alarak) tan sonra, 
«ve» koymak (sahip olarak) lle^biten fıkrayı 
onun altına almak lâzımdır. Birinci maruzatım 
bu. 

İkinci nokta da şu : «Demokratik hukuk 
devletini kurma azmiyle» deniyor. Aşağıdaki 
fıkrada da şöyle denilmektedir : «Teminat altı
na almayı mümkün kılacak bütün hukuki ve 
sosyal temelleri kurmak için» demek ki, (De
mokratik hukuk devletini kurmak azmiyle, bü
tün sosyal temelleri kurmak için) deniyor ki, 
fau da olmuyor. Fikir bakımından olmuyor ve 
kurmak kelimesi de iki defa geçiyor. Ayrıca 
ibundan, Türkiye'de şimdiye kadar sanki hiç 
kurulmamış4 gibi bir mâna çıkıyor. Bendenizce 
demokratik hukuk devletini kurmak keyfiyeti 
en az 23 Nisan 1920 de başlamıştır, bir mazisi 
vardır. Hele 1946 ile 19'50 arasındaki tatbikat 
vardır ki, bu safha bütün 'müesseseleriyle ve 
kanunlariyle demokratik hukuk devletidir ve 
bu devlet içinde de dürüst bir seçim yapılmış, 
iktidar devredilmiştir. Binaenaleyh, şimdi baş
langıçta (Demokratik hukuk devletini kurma 
azmiyle) denince, sanki tarihimizde hiç demok
ratik hukuk devleti görülmemiş, biz ilk defa 
istibdattan çıkmış, demokratik hukuk devletini 
kuruyoruz, gibi bir mâna çıkıyor. Eğer maksat 
fau ise diyecek yoktur, fakat zannetmiyorum, 
Bendeniz yalnız bir hukukçu olarak değil, inkı
lâp tariki hocası olarak, 'bu fikri kabul etmiyo
rum. Binaenaleyh, burada, «Demokratik hukuk 
devletini kurma azmiyle» değil; «Demokratik 
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ıhufcük devletini geliştirme :azmiyle» veya «Bü
tün temelleriyle kurma azmiyle» demek lâzım
dır. Bendeniz ibu hususta bir önerge verdim, 
kabulünü rica edeceğim. Çünkü bu nokta çok 
ehemmiyetlidir. Ayrıca yııkarıki fıkraların. 
(ilham alarak) ve (sahip olarak) diye fikir te
selsülü içinde birbirini takibetmesi lâzımdır. 
(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Başlangıcın dördüncü fıkrasından bir kısmı

nın aşağıdaki şekilde üçüncü fıkraya eklenme
sini ve dördüncü fıkradaki (kurma) kelimesi 
yerime de (geliştirme) kelimeısinm konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

(ve «Yurtta sulh, Cihanda sulh» ilkesinin, 
Millî Mücadele ruhunun, Millet egemenliğinin, 
Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şurruna 
saıhibolarak: 

Demokratik hukuk devletini geliştirme az
miyle) 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 

BAŞKAN — Söz komisyonundur, efendim. 
KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 

FEYZÎOĞLU — Efendim, komisyonumuz, sa
dece Millî Birlik Komitesinin değiştirdiği mad
deleri incelemek ve bir karara varmak üzere 
kurulmuştu. İçtüzüğümüzün verdiği salâhi
yete dayanarak, Millî Birlik Komitesinin, de
ğiştirilmesine zaruret gördüğü hususlarla il
gili diğer birkaç nokta üzerinde durduk. An
cak, daha önce Yüksek Meclisinizce kabul edil
miş maddeler üzerinde zaruri olmadıkça her 
hangi bir değişiklik yapmanın doğru olmıya-
cağmı takdir ederek bu yola gitmedik. 

Arkadaşımızın işaret ettiği «Demokratik hu
kuk Devletini kurma azmiyle» cümlesi esasen, 
bu Anayasaya göre yeni bir hukuk Devleti 
kurmayı ifade ettiği ve bu anlayışla huzurunu
za getirilip, hem Millî Birlik Komitesince, 
hem de Temsilciler Meclisince kabul edilmiş ol
duğu için, bu noktalara dokunulmamıştır. 

Ancak, evvelce tasarıda ifade edilmiyen ve 
ilâvesi bize havale olunan milliyetçilik umdesi
nin her türlü yanlış anlamaları, yanlış tef
sirleri önliyecek mahiyette ve izhar edilen ar
zuyu karşılamak üzere başlangıcın üçüncü fık
rasına konması uygun görülmüştür. Söyledik
leri fıkrada, evvelâ «alarak» diye geçmesi ve 
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ondan sonra gelen fıkrada «olarak» kelimesinin 
bulunuşu bakımından bir ahenksizlik olduğu 
konusunda komisyon, Sayın Velidedeoğlu ile 
hemfikirdir. Bu itibarla, bu takririn iki kı
sımda oylanmasını istirham ediyorum. 1 nci 
kısmı olan, «ilham alarak» kelimesinden sonra 
bir «ve» ilâve edip mütaakıp paragrafın bu şe
kilde devam etmesini isteyen kısmına katılıyo
ruz. Ondan sonraki fıkraya katılmıyoruz. 

SAHİR KURUTLUOĞLU — «Tam mâna-
siylc kurma azmiyle» olsun. 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 
var mı? 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU — Efendim, bir öner
gem var, oya sunulmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 

FEYZlOĞLU — Efendim, komisyondan aldığım 
yeni bir metin ile tekrar huzurunuza gelmiş
tim. «Demokratik hukuk Devletini bütün mü
esseseleriyle kurmak azmiyle». Fakat bu da 
uymadı. (Kurutluoğlu arkadaşımızın teklifi 
vardı, tam mânasiyle kurma, sesleri) 

Arkadaşlar, metinler üzerinde yeni%teklif-
ler için ani olarak komisyonun bir şey söyle
mesi mümkün değildir. Arkadaşlarımız lütfen 
yazılı metin verirlerse görüşlerimizi arz ederiz. 
Sayın Velidedeoğlu'nun takriri hususunda tek
rar arz edeyim. Takririnin birinci kısmı yerin
dedir, ikinci kısmına katılmıyoruz. Madde 
metni hukuk Devleti kurulması mânasmdadır. 
«Mazide hukuk Devleti yoktu, biz yeniden ku
ruyoruz» mânasına değildir. Asla o mânayı 

, taşımaz. 
BAŞKAN —• Şinasi özdenoğlu'nun bir tak

riri vardır, izah etmek ister misiniz? 
ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU — Çok muhterem 

arkadaşlar, önergemde de arz etmiştim : Baş
langıcın birinci satırında birbiri ardına 3 tane 
«ve» edatı vardır. «Hak» kelimesinden evvelki 
«ve» yerine virgül koyarak (hürriyetleri için 
savaşmış olan;) dan sonraki «ve» kalkacak 
olursa cümle; (Tarihi boyunca bağımsız ya
şamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;) 
şeklinde düzelmiş olacaktır ki, bu, ahenk 
noktasından elzemdir. Yüksek tasvibinize maz-
har olufsa cümlenin bu şekilde tashihini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın takririni okutu
yorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Anayasamızın Başlangıç bölümünün ilk satı
rında bağlantı edatı olan «Ve» kelimesi ardıardı-
na 3 defa tekrarlanmak suretiyle güzel Türkçe-
mizin ahengini bozmaktadır. Bu ilk satırda, 
«hak» kelimesinden önce kullanılan «Ve» yerine 
bir virgül koymak ve bu ilk satırın sonundaki 
«noktalı virgül» den sonraki «Ve» kelimelerinin 
kaldırılması ile, ahenk sağlanmış olacaktır. 

Keyfiyeti yüksek tasviplerine saygı ile arz 
ederim. 

Şinasi özdenoğlu 

Yüksek Başkanlığa . •" 
Başlangıcın 1 nci fıkrasındaki birinci (ve) nin 

kaldırılarak yerine virgül konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

Ferhan Arkan 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyette 
takrirlerdir. Başlığın birinci satırındaki, «yaşa- • 
mış» kelimesinden sonraki «ve» ile aynı satırın 
sonundaki «ve» nin kaldırılması birinci «ve» nin 
yerine virgül konması teklif ediliyor. 

Önergeleri kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon filhal katılıyor mu 
efendim? (Komisyondan «Katılıyoruz» sesleri) 

Bu şekilde, başlığın ilk satırı değiştirilmiştir. 
3 ncü fıkranın Sayın Velidedeoğlu'nun öner-. 

gesine göre, tanzimini kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir, efendim. Komisyon da 
mutabıktır. Şimdi, başlangıcın diğer kısmı hak
kında Sahir Kurutluoğlu ve üç arkadaşı bir öner
ge vermişlerdir. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başlangıcın üçüncü fıkrasını (demokratik hu

kuk Devletini bütün müesseseleriyle kurma az
miyle) 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sahir Kurutluoğlu Necip Bilge 

Atıf Ödül .ZekiKumrulu 

BAŞKAN — Bu fıkrada, Sayın Velidedeoğ
lu'nun»teklif ettiği «kurma» yerine «geliştirme^ 
kelimesinin konulması hususunda Karma Komis
yon hemfikir değildir. Verilmiş önerge hakkın
da Karma Komisyon ne düşünüyor? 

KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 
FEYZlOĞLU — Karma Komisyon, teklifleri^ 
hepsini istiyor, efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, evvelâ okuyalım on

dan sonra. 
Buyurun Sayın Ahmet Yıldız. 
KARMA KOMİSYON ADINA AHMET 

YILDIZ — Muhterem arkadaşlar; bütün mües
seseleri kurma azmiyle çalışıyoruz. Bir karşılığa 
meydan vermemek için, müsaade buyurursanız 
bütün önergeleri komisyona veriniz, biz müna
sip bir ifade ve kompozisyonla tekrar huzurunu
za çıkarız. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Başlangıcın 4 ncü maddesindeki «Kurma» ke

limesinin «kesin teminata bağlama» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Coşkun Kırca 

Yüksek Başkanlığa 
Başlangıcın 3 ncü fıkrasındaki «Demokratik 

Hukuk Devletini kurma azmi» ibaresi için «De
mokratik Hukuk Devletini bütün kemaliyle yeni
den kurma azmiyle» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Abdullah Ercan 

Yüksek Başkanlığa 
Başlangıçta (Demokratik hukuk Devletini) 

kelimelerinden sonra (tam mânasiyle) kelimele
rinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Demiray 

Yüksek Başkanlığa 
Başlangıç kısmının daha duru ve güzel bir 

Türkçeyle kaleme alınması için komisyona geri 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mümci Kapani Mümtaz Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci cümlede «olan;» dan sonraki (ve) nin 

kaldırılmasını, 
İkinci cümlede «Millî şuur ve ülküler» sö

zündeki «ülkülerin» «ülkü» olmasını, 
Son fıkrada «asıl teminatın» sözünün de 

«asıl teminatını» şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. m 

Emin Soysal 
Başkanlığa 

Beşinci fıkra sonundaki «kurmak için» tâ
biri yerine «yerleştirmek» tâbirinin kullanılma
sını arz ve teklif ederim, 

Devriş Sami Taşman 

o : ı 
Yüksek Başkanlığa 

Başlangıcın «Yurtta sulh» diye başlıyan fık
rasındaki «Hukuk Devletini kurma azmiyle» 
cümlesinin «Hukuk Devletini geliştirme azmiy
le» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali İhsan Göğüs Burhan Akdağ 
İmadettin Elmas 

BAŞKAN — Okunan önergeleri isteği üze
rine Karma Komisyona veriyorum. Üzerinde ça
lışılıp, sonucu Yüksek Kurulunuza arz edilecek
tir. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU — Biz önergemizi 
geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu vermiş oldu
ğu önergeyi geri alıyor. 

Yeni iki önerge var okuyoruz. 

Meclis Başkanlığına 
Başlangıcın 4 ncü fıkrasındaki «Devletini» 

kelimesinden sonra «yeniden» kelimesinin ek
lenmesini teklif ederiz. 

M. Rauf İnan Reşat Tardu 
İlhan özdü Bahri Yazır 

Yüksek Başkanlığa 
Başlangıcın 4 ncü fıkrası son kısmının «De

mokratik Hukuk Devletini yeniden kurma az
miyle;» olarak düzeltilmesini arz ederim. 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Bu önergeler de komisyona ve
rilmiştir, efendim. İkinci maddeyi okuyoruz. 

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

larına ve Başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk devletidir. 

KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 
FEYZİOĞLU — Efendim, bu maddenin ikinci 
satırındaki, «millî» kelimesinden sonra bir vir
gül konacak. Baskı hatasıdır, düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı?. Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

rak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye top
rak sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri 
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vahr. Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım bölge
lerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini 
gösterebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına 
sahibolmasını kolaylaştırır. 

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

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, okunan mad
deler, Meclisinizin üçte iki çoğunluğu ile kabul 
edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, oyunu
zu, kullanırken buna itina buyurmanızı rica edi
yorum. 

Söz istiyen yok. 37 nci maddeyi yüksek oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ier... Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

b) Milletvekili seçilme yeterliği 
Madde 68. — 30 yaşını dolduran her Türk 

milletvekili seçilebilir. 
Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlılar, 

yükümlü olmasına ve muaf bulunmasına rağ
men muvazzaf askerlik hizmetini yapmıyanlar 
veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmetlerin
den yasaklılar ile ağır hapis cezasını gerektiren 
bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş 
olanlar ve - taksirli suçlar hariç olmak üzere -
beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs 
gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar da 
milletvekili seçilemezler. 

Aday olmak, memurluktan çekilme şartına 
bağlanamaz. Seçim güvenliği bakımından hangi 
memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekle
ri kanunla düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsu
baylar, mesleklerinden çekilmedikçe aday ola
mazlar ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok... Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. Cumhuriyet Senatosu 
a) Kuruluş 

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

13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun 
altında adları bulunan Millî Birlik Komitesi 
Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları, 
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yaş kaydı gözetilmeksizin, Cumhuriyet Senato
sunun tabiî üyesidirler.- Tabiî üyeler, Cumhuri
yet Senatosunun diğer üyelerinin tâbi oldukla
rı hükümlere tabidirler. Ancak haklarında bu 
Anayasanın 73 ncü maddesinin 1 nci ve 2 nci 
fıkraları ve 10 ncu geçici maddenin 1 nci fıkrası 
hükümleri uygulanmaz. Tabiî üye olarak Cum
huriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir siyasi 
partiye girenlerin tabiî üyelik sıfatı, partiye gi
rişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği seçimi tarihinde sona erer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Hızır Cengiz. 

HIZIR CENGİZ — Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Senatosuna tabiî üye olacaklar ara
sında zikredilen eski Cumhurbaşkanları için yaş 
kaydı gözetilmeksizin, denilmektedir. Cumhuri
yetin ilânından bugüne kadar' Türk Devletinin 
başında Cumhurbaşkanlığı etmiş olanlar malûm
dur. Bunlar 40 yaşından daha aşağı yaşta kimse 
olmadığına göre, (Olabilir, olabilir sesleri) Cum
hurbaşkanlığı için böyle «yaş kaydı gözetilmeksi
zin» denmesinde zannedersem isabet olmasa ge
rektir. Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. önerge 
de yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde, çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

c) Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilme 
yeterliği. 

Madde 72. — Kırk yaşını doldurmuş ve 
yüksek öğrenim yapmış bulunan ve milletvekili 
seçilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, 
Cumhuriyet Senatosuna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleriyle tanınmış ve-kırk , 
yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlardan en 
az onu bağımsızlar arasından seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde çoğunlukla kabul edil
miştir. 

d) Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi 
Madde 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliği

nin süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeni
den seçilebilirler. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerinin üçte biri her iki 
yılda bir yenilenir. 
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Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi bi

ter veya bu üyeliklerde her hangi bir sebeple bo
şalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni 
üyeleri seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine seçil
diği üyenin süresini tamamlar. 

BAŞKAN — Bir baskı yanlışlığı var. Birinci 
fıkranın sonundaki «1er» takısı kaldırılacaktır. 

Madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi 
ıbu düzeltişle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

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

(üyeliği, bir üyenin üye seçilmeye engel bir suç
tan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çekilmesi 
kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet ka
bul etmesi veya Meclis çalışmalarına izinsiz veya 
özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması 
yüzünden üyeliğinin düştüğünün kendi Mecli
since karara ıbağlanması hallerinde sona erer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde yeter çoğunlukla kabul edil
miştir. 

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

Madde 94. —Genel ve katma bütçe tasarıları 
ile millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, malî 
yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu 
tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. 

Bu tasanlar ve rapor, otuz beş milletvekiliyle 
on beş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulu 
ıbir Karma Komisyona verilir. Bu komisyonun 
kuruluşunda, iktidar ıgrupuna veya gruplarına 
en az otuz üye verilmek şartiyle, siyasi parti grup
larının ve bağımsızların oranlarına göre temsili 
göz önünde tutulur. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclis
lerinin genel kurullarında, bakanlık ve daire büt-
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çeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncele
rini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 
sırasında açıklarlar; bölümler ve değişiklik öner
geleri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın 
okunur ve oya konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının genel kurullarda görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri 
azaltıcı teklifler yapamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. 

- Buyurun, Komisyon. 
KARMA KOMİSYON ADINA AHMET 

YILDIZ — Muhterem arkadaşlarım, yedinci say
fanın birinci cümlesinde «Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen metin, en geç bir hafta için
de» den sonraki virgül fazladır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka v'oz is
tiyen?... Yok. Maddeyi bu düzeltişle yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

KARMA KOMİSYON ADINA AHMET 
YILDIZ — Bir açıklamada bulunacağız. 

BAŞKAN — Oylama sırasında olmaz efen
dim. 

Kabul etmiyenler... Madde yeter çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

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

lerinden önce, Adalet, içişleri ve Ulaştırma Ba
kanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç 
gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yeni
lenmesine karar verilmesi halinde ise bu karar
dan başlıyarak beş gün içinde, Başbakanca Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyeleri 
arasından yeni Adalet, içişleri ve Ulaştırma Ba
kanları atanır. 

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

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, içişleri 
ve Ulaştırma Bakanları Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki bağımsızlardan olmak üzere, Millet 
Meclisindeki siyasi parti gruplarından, bu Mec
listeki oranlarına göre üye alınır. 

Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayı
sını, Millet Meclisi Başkanı tesbit ederek Başba
kana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul et-
miyen veya sonradan çekilen partililer yerine, 
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Türkiye Büyük Millet Meelisi içinden veya dı
şardan bağımsızlar atanır. 

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme k",rarı^ın 
Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün için
de kurulur. 

Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna baş
vurulmaz. 

Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve 
yeni Meclis toplamncaya kadar vazife görür. 

Madde hakkında söz istiyeni. 

COŞKUN KIECA — Muhterem arkadaşla
rım, bu maddenin gerekçesinde, Ulaştırma Ba
kanlığından bahsedilmekte, seçimler sırasında, 
(tarafsızlardan atanacak Bakanlar arasına Ulaş
tırma Bakanının da ithali faydalı mütalâa edil
miştir) denilmektedir. 

Eğer böyle düşünürsek, seçimlerde iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin de rolü olabilir. Sanayi 
Bakanının da bu statüye dâhil edilmesi lâzımge-
lirdi. Ben Ulaştırma Bakanlığının buraya ithal 
edilmesini pek anlıyamadım, açıklarlarsa mem
nun kalacağım, bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Buyu
run Komisyon. 

KARMA KOMİSYON ADINA MUAMMER 
AKS OY — Muhterem arkadaşlar, bu konuda dü
şünüşümüz şöyle oldu : Temsilciler Meclisi, nor
mal seçimlerde bile bütün bakanlıkların partiler 
arasında taksim edilmesi esasını kabul etmişti. 
Seçimlerde koalisyon kabinesinin kurulması me
selesi ile ilgili hükümlerde, Millî Birlik Komite
since değişiklik yapıldı. Millî Birlik Komitesinin 
yaptığı bu değişikliği, komisyonumuz prensip 
itibariyle daha pratik bir hal sureti olarak mü
talâa etmiş, ancak, ortalama bir hal sureti bul
mak vazifesinin ışığı altında, seçim sırasmra rol 
oynıyabileeek üçüncü bir bakanın, yani Ulaştır
ma Bakanının da bağımsızlardan olmasını uygun 
görmüştür. Seçimlerde rol oynama bakımından 
akla başka bakanlıklar, meselâ Devlet Bakanlığı 
da gelebilir. Fakat bu sayı fazla çoğaldığı tak
dirde, değişikliğin getireceği faydalar ortadan 
kalkacağından, üçüncü bakanla yetinilmiştir. 
Ulaştırma bakanlarının, seçimde az veya çok bir 
rol oynıyabildiğini, tatbikatta misalleriyle gör
dük. iktidar partisine mensup liderlerin özel se
ferlerle menzile ulaştırıldığını, buna karşılık mu
halefet partisi liderlerinin bineceği vasıtaların 
kâh hareketten alıkonulduğunu, kâh geç hareket 
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I ettirildiğini, hattâ bazan uğrıyacağı limana yâ-

naştırılmadığmı hatırlamaktayız. Keza oy üstele
rinin ulaştırılması ve muhabere vasıtalarından 
faydalanma hususunda haiz oldukları imkânlar 
bakımından da, bu bakanların rolleri görülmüş
tür. Hulâsa : Aday ve hatiplerin, rey puslaları ve 
propaganda vasıtalarının ulaştırılmasına yarıyan 
vasıtalar, Ulaştırma Bakanının emrinde olduğu
na göreı Ulaştırma Bakanının da seçimlerde az 
veya çok bir rolü olabilecektir diye düşündük ve 
tarafsız üçüncü Bakan olarak listeye onu ilâve 
ettik. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA — Muhterem arkadaşlar, 

Anayasayla sağlanmış olan bütün teminat, se
çimlerin idaresi tamamen müstakil olan Yük
sek Seçim Kuruluna ve hâkimlere verilmesine 
rağmen, halen başka hiçbir yabancı Anayasada 
ve kanunda mevcut olmıyan böyle bir metin, 
aşırı bir velhim neticesi olarak gelmiş bulunu
yor. 

Karma Komisyon, içtüzük hükümlerine gö
re, Temsilciler Meclisi ile Millî Birlik Komitesi 
arasında ihtilaflı noktaları halletmekle vazife-

j lidir. Ulaştırma Bakanının buraya ilâve edilip 
edilmemesi hususunda 'Temsilciler Meclisi ile 
Millî Birlik Komitesi* arasında bir ihtilâf çık
mamıştır. Ulaştırma Bakanının, PTT, Devlet 
Demiryolları idaresi gibi iktisadi Devlet Teşek
külleri üzerinde, Anayasada mevcut bütün te
minata rağmen, bu derece hâkim tesirler icra 
edebilecek çok kötü bir insan olabileceğini ta-

I savvur edebiliyoruz da, bütün bu teminatın ka
bul edilmesine rağmen, Sanayi Bakanının ken
disine bağlı iktisadi Devlet Teşekkülleri işçile
ri üzerinde baskı yapabileceğini; Tarım Baka
nının tohumluk tevzii, kredi verilmesi yoliyle 
tesir icra edebileceğini; Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanının elinde kalmış olabilecek yetki
lerle Basın ilân Kurumunun veya radyo idare
sinde nüfuzunu geçirmek istiyebileceğini, v.s. 

I v.s. niçin düşünmüyoruz? Anayasa ile getirdi-
I ğimiz âzami teminata ya güveneceğiz, ya gü-

venmiyeceğiz! Güvenmesek, bu güvensizliğin 
âmme hayatımıza sirayet etmiyeceği en ufak 
bir köşe dahi kalmaz. Bu derecede itimatsızlık 
üzerine ise demokratik düzeni kurmak kabil 
olmaz. Ben, toplumumuzda, bu maddenin ak
settirdiği tarzda bir itimatsızlık buhranının 

I mevcudiyetine inanmıyorum. 
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Bu-itibarla, hiç olmazsa, Ulaştırma Bakanı

nın buradan çıkarılması için bir teklif sunu
yorum. Kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Söz komisyonundur. Buyurun 
Feyzioğlu. 

KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 
FEYZÎOĞLU — Ben arkadaşımızın teklifleri 
hakkinda bir fikir ileri sürecek değilim. 

Yalnız, Kırca arkadaşımız, İçtüzüğün Kar
ma Komisyonuna verdiği yetkinin dışında bir 
maddede değişiklik yaptığını ileri sürmesi üze
rine söz aldım. Bu arada bana da yersiz bir ta
rizde bulundu. Bu sözüne karşılık vermek is
tiyorum. 

Arkadaşlar, eski tasarıda bütün bakanlar, 
seçim zamanı istifa ediyordu. Yenisi kuruluyor
du. Millî Birlik Komitesi bunu değiştirmişti. 
İhtilâf konusu bu idi. 

Millî Birlik Komitesi, iş başında bulunan 
ve itimatsızlık gibi bir duruma düşmeyen, mil
lî itimadı haiz bir Hükümetin tamamen değiş
tirilmesini uygun bulmamıştır. Yalnız, seçimle 
doğrudan doğruya ilgili olan Bakanların ba
ğımsızlardan seçilmesini doğru görmüşlerdir. 

Bu suretle bütün Bakanlar mı çekilsin, iki 
Bakan mı çekilsin konusunda ihtilâf zuhur et
ti, neticede Karma Komisyona gitti. Netice ola
rak Karma Komisyon; Millî Birlik Komitesinin 
kabul ettiği tarzda, fakat Temsilciler Meclisi
nin kabul ettiği metne ufak bir ilâve ile, uzlaş
tırıcı bir madde üzerinde karara vardı. Binaen
aleyh tam mânasiyle vazifemizin içindedir, Tü
züğe uygundur. Niçin Ulaştırma Bakanı da, fa
lan Bakan değildir, konusunda bir takrir veril
di. Karma Komisyon büyük çoğunlukla böyle 
olması hususunda ittifak etti. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca önergele
rini geri alıyorlar mı efendim1? 

COŞKUN KIRCA -* Hayır efendim. 
BAŞKAN — önergeyi okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
109 ncu maddede yer alan «Ulaştırma Baka

nı»" ibarelerinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 
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Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Yeter çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

VIII. Millî savunma 
a) Başkumandanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 

Madde 110. — Başkumandanlık, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından 
ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil 
olunur. 

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı 
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kuru
lu sorumludur. 

Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin 
kumandanıdır. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun 
teklifi .üzerine Cumhurbaşkanınca atanır; görev 
ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay 
Başkanı bu görev ve yetkilerinden dolayı Baş
bakana karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen 
var mı? Sayın Çağlar. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR — Efendim, 
evvelce Atatürk hayatta iken orduda terimler 
değiştirilmiş komut, komutan ve komutanlık 
dilimize yerleşmiştir: Hattâ bu kelimeler sakıt / 
iktidar devrinde bile geri alınmamıştır. Askerî 
makamlar için en makbul kelimelerden birisi 
de komutanlık tâbiridir. Şimdi Başkomutanlık 
tâbiri neden Başkumandanlık diye değiştirili
yor. Komisyonun bu rucuun sebefrini izah etme
sini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon... 
KARMA KOMİSYON ADINA AHMET YIL

DIZ — Muhterem arkadaşlarım, gerçekten uzun
ca bir müddet, «komutan» kelimesi askerî ede
biyatımıza girmiş ve kulaklarımızda yerleşmiş
ti. Ama esas mânasına bakılırsa, bu kelime, 
tâbiri mazur görün, biraz da uydurma bir keli
medir. 

«Kumandan» kelimesi ise, daha eski bir ta
rihi olan ve askerî edebiyatımıza Yeniçeri Dev
rinde giren ve anlamı hiçbir münakaşaya se-
bebolmıyacak kadar açık olan bir kelimedir. 

Sizler askerliğinizde, «Başkomutan» kelime
sini duyduğunuz için . bunu daha sempatik bu
luyorsunuz. Ben ikisini da aynı müddet duy
muş ve kullanmış bir insan olarak kumandan 
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kelimesini tercih ediyorum. Bunun bir rücu 
olmadığını takdir buyurursunuz. Esasen eski 
ve yeni devirde kullanılmış bir kelimedir. Yap
tığımız şey, kelimenin aslını Anayasamızda ifa
de etmekten ibarettir. 

BAŞKAN —• Sayın Necmi Akçasu. 
NECMİ AKÇASU — Muhterem arkadaş-

lan m, 110 ncu maddenin son fıkrasında «Ge
nelkurmay Başkanı bu görev ve yetkilerinden 
dolayı Başbakana karşı sorumludur.» ibaresi 
yer almış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi hayatta so
rumluluğun mutlaka bir müeyyideye bağlan
ması icabetmektedir. Bu sorumluluğun bir ma
kam karşısında, bir sorumluluk müeyyidesi 
vardır. Bu müeyyidenin ne olduğu bilinmelidir. 
Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulunun 
teklifi ile Reisicumhurun tasdiki ile atanaca
ğına göre, bunun sorumluluğunun tek başına 
Başbakana bağlanması kurduğumuz sistemin 
ahengifie bence uymamaktadır. Bu noktanın 
sayın komisyon tarafından-izah edilmesini, so
rumluluk kelimesinden ne anlaşıldığının açık
lanmasını rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayjn Behçet Kemal Çağlar. 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR — Türk Dili

nin gelişmesi ile yakından ilgilenenler çok 
iyi bilirler ki, (Komutan) kelimesi Atatürk'ün 
bulduğu bir kelimedir Buna Kurucu Mecliste 
«uydurma» denmesini hayretle kalrşıladım. 
Aslına bakacak olursanız «kumandan» kelimesi 
bal gibi uydurmadır. 

Mehmetçiklerin, en sevimli diliyle askerliği
miz sırasında bize, «Komutanım» dediklerini 
hatırlıyorum. (Komutan) kelimesi Türk Dilinin 
en güzel kelimelerinden biridir. 

«Kumandan» kelimesinin tarihinin eski oldu
ğunu ifade ettiler. Eğer tarihe bakacak olursa
nız, «serasker» kelimesini kullanıp kurtulun. 
Bunun tarihi daha eskidir. 

BAŞKAN — Söz komisyonun. 
KARMA KOMİSYON ADINA AHMET YIL

DIZ — Muhterem arkadaşlarım, Behçet Kemal 
Çağlar, Atatürk'ün buluşlarına bizim de en az 
kendisi kadar hürmet ettiğimizi kabul buyur
sunlar. Ama her mevzuu Atatürk'e bağlamak 
zor müdafaa edilir bir mantık tenakuzuna gö
türür bizi. Zira Atatürk'ün devrinde başve
killik yapmış insan da vardır. Takdir buyurur-, 
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sunuz ki, Atatürk zamanında çok benimsenen 
bir tâbir var : Başbuğ. Fakat bu kelime sonra 
Başkomutan olarak değiştirildi. En nihayet 
bizim şu anda çok kullanılan bir kelime olarak 
kumandan şeklini tercih ettik. Diğer arkadaş
ların endişelerine de cevap vermek isterim. 

Genelkurmay Başkanının bağlantısı mev
zuunda, sorumluluğu hususunda bâzı şüpheleri 
olduğunu belirttiler. Evvelâ bağlantı mevzuu, 
takdir buyurursunuz ki, iki şekil aldı. Yüksek 
Heyetiniz huzurunda müzakere edildi, Millî 
Savunma Bakanına bağlanmasını arzu edenler 
oldu, Başbakana bağlanmasını arzu edenler 
oldu. Millî Savunma Bakanlığına bağlı olarak 
kaldığı zamanları çok yakında gördük. Şu ka
naate vardık ki, bunda bir fayda yok. Millî 
Savunma Bakanlığına bağlanması ordu tara
fından benimsenmemiştir. Onun içindir ki, Baş
bakana bağlanmasını tereih ettik. Fakat Baş
bakanlığa bağlanınca, Başbakanlık müsteşarı
nın emrinde olacakmış gibi bâzı şüpheler de iz
har edildi ve eğer böyle olacaksa veya bir 
Devlet Bakanına bağlanacaksa Millî Savunma 
Bakanlığına bağlansın, orada kalsın daha iyi 
dendi Arzu edilen Başbakana bağlanmasıdır. 
Başbakanlığa bağlanması kelimesi âmme hu
kuku bakımından uygun bir tâbir değildir. 
Onun için, «Başbakana karşı sorumludur» tâbiri 
kullanılmıştır. Bu sorumluluğun ifa şekli on
dan evvelki fıkrada açıklandığı gibi olacaktır. 

Bizce bu en münasip tarz olarak kabul edil
miştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akçasu, tâyin mesele
sini sordu. »Acabaf tâyin yapacağına göre de
ğiştirebilir mi.? 

KARMA KOMİSYON ADINA AHMET YIL
DIZ — Elbette değiştirmek yetkisini haizdir. 

CEMİL SAİT BARLAS — Acaba, Genel
kurmay Başkanı ile Millî Savunma Başkanı 
arasında lojistik bakımından bir ihtilâfa sebe-
bolmaz mı? 

KARMA KOMÎSYON ADINA AHMET YIL
DIZ — iki makamın da vazifeleri kanunla tes-
bit edildikten ve iki makam arasında bir koor
dinasyon temin edildikten ve mesuliyetleri te
bellür ettikten sonra zannederim ki, bir ihtilâf 
olamaz. 

İkincisi vazifeleri bakımından, hem Başba
kanlığın hem de Millî Savunma Bakanlığının va-
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zifeleri ayrıca teshit edilmiştir. Ama bunlardan 
toir, tanesinin, Millî Savunmanın Genelkurmay 
Başkanlığı fonksiyonunu ifa edebilmesi k i n ge
rekli işleri yapar. Arada bir ihtilâf olduğu za
man bu ihtilâf bir uzlaştırıcı merci tarafından 
halledilir. Sayın Cemil Sait Barlas'a bir hususu 
daha arz edeyim: Ulaştırma Bakanlığı ile Bayın
dırlık Bakanlığı 'birbirine is 'bakımından çok ben
zer. Bayındırlık Bakanlığı tarafından tesisler in
şa edilir, Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilir. 
Bizim hazırladığımız metinde her şey şimdiye ka
dar olan tatbikat ve teamüllere göre tesbit edil
miştir. Hattâ kuvvetler kumandanlarına kadar, 
Millî Savunmanın ve Genelkurmayın vazifeleri 
şüpheye mahal vermiyecek şekilde aşikârdır. 

(BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. 
FERDA GÜLEY — Görev ve yetkileri hu

susi kanunla düzenlenecek Silâhlı Kuvvetlerin 
Başkumandanı olan Genelkurmay Başkanı, «hu 
görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana harsı so
rumludur.» diye tasrih ediliyor. Bu demek de
ğildir ki, Millî Savunma Bakanına karşı sorum
lu değildir. Millî Savunma Bakanı bütçenin bu
günkü haliyle üçte birinin istihlâkinin Meclise 
karşı sorumlusudur. Genelkurmay Başkanı ise is
tihlâk eden makamdır. Bu itibarla Genelkurmay 
Başkanının Millî 'Savunma Bakanına karşı da 
sorumlu olması icaheder. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON ADINA AHMET 

YILDIZ — Efendim, Genelkurmay Başkanının 
vazifelerini Ferda Güley iyi bilir. Genelkurmay 
Başkanlığı, Ordunun harekât e işleri ile, eğitimi 
ile ve harhe hazırlanması ile uğraşır. Millî Savun
ma Bakanlığı ise, Ordunun ikmal ve personel iş
leri ile uğraşır. 

Demin de arz ettiğim gibi, imkânlarını başka 
bir dairenin hazırladığı, faaliyetinin de 'başka bir 
makam tarafından, yürütüldüğü birçok müessese
lerimiz vardır. 

Genelkurmay Başkanlığının Başbakana bağ
lanmış olması yeni bir şey değildir. Geçmiş tec
rübesi de vardır. Esfei askerler kahtıl ederler ki, 
iyi neticeler de alınmıştır. Kanaatimizce böyle 
•bir müşkülât çıkmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, 
COŞKUN KIRCA — Efendim, peşin olarak 

arz edeyim ki, maddenin aleyhinde konuşacak 
değilim. 
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Mesele şu : «Genelkurmay Başkanı Barba

kana karşı sorumludur» derken, bu ifade nasıl 
yorumlanmalıdır <? 

Malûmdur ki, bu kürsüden üyeler tarafın
dan yapılan 'tefsirler, hat tâ komisyon adına 
ileri sürülen yorumlar, metin bir kere kanuni-
yeit keslbettikten sonra, kanun vâzımı bağlamaz 
ve metin, Anayasanın lâfzı ve ruhu içerisinde ob
jektif bir istiklâl kazanır. Kanun vâzıı, Anayasanın 
metni, Anayasanın lâfzına ve ruhuna uygun olmak 
şartiyle, tutanaklarda yer almış bulunan tef
sirlerin dışında başka tefsirlere de tâbi tuta
bilir. Zamanın ihtiyaçlarına göre bu tefsirler 
değişik de o'lahilir. Bu itibarla, eğer muayyen. 
bir maddenin lâfzı ve Anayasanın ruhu o mad
denin Komisyon Sözcüsünün tefsir ettiğinden 
başka şekillerde tefsirini mümkün kılmaktaysa, 
bu değişik tefsirleri de tutanaklara dercettir-
ımek, ileriki kanun vâz'ılarma yardımcı olmak 
bakımından bir vazife olmaktadır. 

Şimdi, hen, bu 'maddeyi, Sayın Ahnıeıt Yıldız 
gibi tefsir etmiyorum. ' 

Amme hukuku bakımından aynı esaslara 
salhibolduğumuz Fransa'da, Anayasanın bir hük
müne göre, Başbakan millî»savunmadan da so
rumludur; bundan maksat, topyekûn savunma. 
işlerinin yüksek idaresi ve koordinasyonudur. 
Orada bizim yeni Anayasada Millî Güvenlik 
Kurulu dediğimiz Yüksek Savunma Konseyinin 
Genel Sekreterliği vazifelerini gören bir Millî 
Savunma Genelkurmay Başkanlığı vardır. Bu 
Millî Savunma Genelkurmay Başkanlığı topye
kûn savunmayla ilgili olarak Yüksek Savunma 
Konseyinin ve Bakanlar Kurulunun çalışmala
rını hazırlar, Başbakanlığa bağlıdır ve Yüksek 
Savunma Konseyinin yardımıyla Bakanlar Ku
rulunun, topyekûn savunma için yaptığı plân
lar içerisinde Silâhlı Kuvvetlerin haiz olduğu 
yere göre Silâhlı Kuvvetlerin hazırlanması ve 
kullanılması için teslbit ettiği direktifleri, Baş-
ıbakanın otoritesi altında, Silâhlı Kuvvetler Ba
kanlığı (yani bizdeki Millî Savunma Bakanlığı) 
kanaliyle Silâhlı Kuvvetler GenelOuııımay Baş
kanlığına (yani bizdeki Genelkurmay Başkan
lığına) bildirir. Fransa'da, komuta yetkisi her 
bir Kuvvetin Kurmay Başkanına (yani bizdeki 
Kuvvet Komutanına) aittir. Bunlar arasındaki 
koordinasyon ve iş 'birliği ise, hepsinin üye ol
duğu kurul ve onun - Kuvvet Kurmay Başkan
ları dışındaki Başkanı - yani Silâhlı Kuvvetler 
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Genelkurmay Başkanı vasıtasiyle gerçekleştiri-

, lir. Bu kurul i'le onun ibaşkamdır ki, bizdeki 
Genelkurmay Başkanlığına tekabül eder. Fran
sa'daki Kuvvet Kunmay Başkanları (Yani biz
deki kuvvet kumandanları), Silâhlı Kuvvetler 
Kurmay Başkanları Kuruluna ve bu Kurulun 
Başkanı olan Silâhlı Kuvvetler Genelkurmay 
Başkanlığına (yani bizdeki Genelkurmay Baş
kanlığına) ve Silâhlı Kuvvetler Genelkurmay 
Başkanlığı da Silâhlı Kuvvetler Başkanlığına " 
(yani 'bizdeki Millî Savunma Bakanlığına) bağ
lıdır. Görülüyor ki, Fransa ile bizim aramızda 
önemli bir fark vardır. Fransa'da Başbakanlı
ğa bağlı olan Millî Savunma Genelkurmay Baş
kanlığı, şimdiki Millî Savunma Yüksek Kuru
lunun yani yeni Anayasadaki Millî Güvenlik 
Kurulunun Genel Sekreterliğinden başka bir 
şey olmayıp komuta yetkisine sahip değildir. 
Halbuki, bizde komuta yetkisine sahibolduğu 
Anayasada açıkça 'belirtilen Genelkurmay Baş
kanlığının Başbakana (Başbakanlığa bile değil 
de, Başbakanın âdeta şahsına) bağlı olacağını 
Komisyon Sözcüsü ifade ediyor! Bu tefsir tar
zını doğru bulmaya imkân yoktur. 

Şimdi; Karma Komisyondan gelen metinde 
de, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonundan 
Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sevk edi
len ilk metinde olduğu gibi, «Genelkurmay 
Başkanlığı Başbakanlığa bağlıdır» denmiyor; 
«Genelkurmay Başkanı Başbakana karşı sorum
ludur.», deniyor. Yani Karma Komisyondan ge
len metinde (bir organik bağ, bir teşkilât bağı 
bahis konusu değil; sadece bir makam sahibiy
le bir üst makam sahibi arasında bir sorumlu
luk bağı bahis konusu... Bunu, meselâ İngilte
re'de de görüyoruz. İngiltere'de Kurmay Baş
kanları Komitesi Başkanlığını, Müşterek Kur
mayın başındaki Savunma Genelkurmay Baş
kanı yapar ve Savunma Genelkurmay Başkan
lığı Savunma Bakanlığına bağlıdır; komuta 
yetkisine de sahiptir. Ayrıca, Fransa'daki Mil
lî Savunma Genelkurmay Başkanlığı görevini 
gören Başbakanlığa bağlı bir Savunma İşleri 
Kabine Ofisi vardır. Ancak, İngiltere'de, her 
bir kuvvetin Kurmay Başkanları ile Savunma 
Genelkurmay Başkanının, talebettikleri takdir
de, Başbakanca kabul edilmeleri mecburiyeti de 
vardır. Yani İngiltere'de bu makamlar birer 
daire olarak Savunma Bakanlığı teşkilâtı için
de yer alıyorlar; bu sebeple, pek tabiî olarak, 
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Savunma Bakanına karşı mesuller; ama, aynı 
zamanda, bunlarla Başbakan arasında da bir 
temas ve sorumluluk bağı da, vazifelerinin öne
mine bjnaen, kurulmuş. Amerika'daki sistem de 
bundan farksız. Yalnız orada, Fransa'daki Mil
lî Savunma Genelkurmay Başkanlığının ve İn- • 
giltere'deki Savunma İşleri Kabine Ofisinin va
zifesini Savunma Topyekûn Seferberlik Dairesi 
görüyor ve bu daire doğrudan doğruya Başka
na bağlı; Fransa'daki Silâhlı Kuvvetler Genel
kurmay Başkanının ve İngiltere'deki Savunma 
Genelkurmay Başkanının unvanı da Kurmay 
Başkanları Komitesi Başkanı; Kurmay Başkan
ları ve Kurmay Başkanları Komitesi Başkanı 
da Savunma Bakanlığı teşkilâtı içinde yer alı
yorlar; ancak, talöb ettikleri takdirde, Başkan
la temas edebiliyor ve ondan direktif alabiliyor
lar. 

Bizim âmme hukukumuzda da, founa benzer 
misaller var. Meselâ, valiler İçişleri Bakanlığı
na bağlıdırlar; ancak, sağlık işlerinden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına, eğitim işlerin
den Millî Eğitim Bakanlığına ve bayındırlık iş
lerinden de Bayındırlık Bakanlığına (ve ilâ-
hare) mesuldürler. (Gürültüler; «Bunlar ma
lûm!» sesleri) Malûm ama, bazan malûmu ilâ
mı tekrarda bile fayda oluyor. 

Şimdi; eğer maksat, Genelkurmay Başkanlı
ğının, bizdeki anlamında Genelkurmay Başkan
lığının Başbakanlık teşkilâtı içinde yer alaca
ğını tsöylemek olsaydı, bunu, Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonunun Temsilciler Meclisi Ge
nel Kuruluna gönderdiği ilk metinde yaptığı 
tarzda en açık bir ifadeyle, «Genelkurmay Baş
kanlığı Başbakanlığa bağlıdır», demek suretiy
le belirtmek varken, niçin «Genelkurmay Baş
kanı Başbakana karşı sorumludur», diye farklı 
bir ifade kullanılmaktadır? Bunu, objektif an
lamında maksadın da farklı olduğu yolunda an
lamaktan başka çare yoktur. Gerçekten, muay
yen bir makamın bir üst makama karşı sorum
lu olduğunu söylemek, o ımuayyen makamın 
başka bir üst makama karşı da sorumlu olma
dığı - mânasına gelmez; nasıl ki, o muayyen 
makamın hangi bakanlığın teşkilâtı içinde yer 
aldığını tes-bit etmek mânasına gelmediğini de 
gösterdim. Bizim âmme hukukumuzda bunun 
da misalleri var. Meselâ, vilâyet eğitim müdü
rü hem valiye, hem de Millî Eğitim Bakanına 
karşı sorumludur. Hattâ dendbilir ki, bir ma-
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kamın bir teşkilât bağıyla bağlı olduğu bakan
lığın başı olan bakana karşı sorumlu olması o 
kadar tabiîdir ki, bunu ayrıca zikretmeye değ
mez; halbuki, eğer muayyen bir makam, teşki
lâtı içinde yer almadığı bir üst (makama karşı 
dahi sorumluysa, ondan doğrudan doğruya emir 
telâkki edebiliyor, onunla doğrudan doğruya 
temas edebiliyorsa, bunun açıkça belirtilmesi 
elbette ki, zaruridir. İşte, Karma Komisyonun 
getirmiş olduğu metinde yapılmış olan da bun
dan ibarettir. Yoksa, 'bu metinden çıkan tek mâ
na, dünyanın demokratik olan veya olnnıyan 
hiçbir memleketinde rastlanmıyan bir tarzda, 
bizdeki anlamındaki Genelkurmay Başkanlığı
nın Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtı içinden 
çıkarılıp Başbakanlık teşkilâtı içine alınarak 
Başbakanlığa bağlanması, Genelkurmay Başka
nının Millî Savunma Bakanına karşı sorumlu
luğunun ve onunla bu sorumluluk içindeki te
masının kaldırılması değildir. Bu madde ile sa
dece, Genelkurmay Başkanıyla Başbakan ara
sında da bir sorumluluk ve temas bağı kurul
muştur; okadar. 

Şimdiye kadarkî, mâruzâtım göstermiş olma
lıdır ki, bu madde, behemahal Sayın Ahmet 
Yıldız'm Komisyon Sözcüsü olarak anladığı 
tarzda anlaşılmıyabilir. Bu hususu zabıtlara ge
çirtmek için söz almış bulunuyordum. Mâruzâ
tım 'bundan ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 

FEYZÎOĞLU — Muhterem arkadaşlar, bu ka
dar mühim bir mevzuda zihinlerde hiç-hir şüphe 
kalmaması ehemmiyetlidir. Ferda Güley arkada
şımız bir sual sordular. Coşkun Kırca arkadaşı
mız, yanlış istikametlere çekilebilecek tamla bir 
konuşma yaptılar. 

Genelkurmay Başkanlığı müessesesi, yeni Ana
yasamızla, demokratik rejimin icaplarına, Parl-
•manter rejimin icaplarına göre tanzim edilmiş
tir. Komisyonumuz, Devletin yapısı içinde so
rumsuz bir Genelkurmay Başkanlığını ''halhalin
den dalhi geçirmemiştir. Millî Savunma hizmet
lerinden yalnız Millî Savunma Bakanlığı değil, 
topyekûn Bakanlar Kurulu Meclise karşı sorum
ludur. Geçmişte, İcranın mesuliyetini taşıyan 
başbakanların, bu hizmetle fazla alâkadar olma
dıkları görülmüştür. Bu en mühim âmme hizme
ti ile en başta ilgilenmesi lâzımgelen şahsın bu 
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işle âdeta hiç ilgilenmediği görülmüş ve fou tasa* 
rı ile Başvekâletle, Genelkurmay gibi son derece 
önemli bir hizmet gören iki. makam arasında 
doğrudan doğruya irtibat kurmak imkânı sağlan
mıştır. Burada «Silâhlı Kuvvetlerin savaşa ha
zırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.» denmekte
dir. Meclise karşı mesul olan bir heyet hu işler
den sorumludur. Bu sorumluluk yalnız Millî 
Savunmaya ait değil, bütün Bakanlar Kuruluna 
aittir. Maliye Bakanlığından Ulaştırmasına ka
dar bütün bakanlıkların hu işle ilgisi vardır. 
Millî Savunma Bakanı Bakanlar Kurulunun üye
sidir. Millî Savunma Bakanı Bakanlar Kurulu
nun üyesi olarak doğrudan doğruya, öteki bakan
lar da bu mevzu ile ilgili ve söz sahibi olarak ay
nı kurulda bulunacaklardır. Tâyin yetkisi de 
Bakanlar Kuruluna hu madde ile açık şekilde ve
rilmiş bulunmaktadır. Demek ki, bu tâyinin he
sabını Meclise karşı verebilecek 'bir makam var
dır. Başbakanlık ile Millî Savunma Bakanlığı 
arasında bir bağ tesis edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay 
Başkanlığı görevleri arasındaki münasebete ge
lince: Bu noktada yetkili arkadaşların belirttik
lerine göre, Millî Savunma Bakanı ile Genelkur
may Başkanının görevleri birbirinden farklıdır. 

Bütçe bakımından, elhette ki, Millî Savunma 
Bakanı, ikmal fonksiyonunu icra eden Bakan ola
rak bunun hesabını verecektir. Bunun dışında 
Bakanlar Kurulu da topyekûn savunma hizmet
lerinden sorumludur. Sonra Başbakan da, Mil
lî Savunma Bakanı da Bakanlar Kurulunun üye
sidir. Genelkurmay Başkanının tâyininde bir
likte karar vereceklerdir. Genelkurmay Başkanı
nın Başbakana karşı sorumlu olması arkadaşımı
zın ifade ettiği mahzuru doğurmaz. 

Hukuki bakımdan hâl-ü keyfiyet 'böyledir. 
îlerdede 'böyle tefsir edileceğinden Coşkun Kır
ca arkadaşımızın şüphesi olmasın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın. Hıfzı Veldet Velidedeoğ-
lu. 

H I F Z I VELDET VELÎDEDEOĞLU — 
Efendim, maruzatım kısa olacaktır. Ben Âmme 
hukuku meselelerine dokunmıyaeağım. Yalnız ke
lime üzerinde duracağım. «Galatı meşhur lügati 
fasihten efdaldir.» diye eski bir deyim vardır. 
Bu (Komutan) kelimesi uzun zamandan beri 
yerleşmiştir. Talimatnamelere geçmiştir, îç Hiz-
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sini teklif ederiz. Saygılarımızla. 

ilhamı Soysal Altan öymen 
Mümtaz Soysal 

Yüksek Başkanlığa 
Genelkurmay Başkanının Başbakana karşı 

sorumlu olması, bu teşkilâtın da Başbakanlığa 
bağlı olacağını zımnen ifade etmektedir. Bu 
hal işin icabına müttefiklerimizin mümasili 
teşkilâtına ve nihayet başta Sayın Devlet Baş
kanı dâhil birçok yetkililerin mâkul mütalâa
larına tevafuk etmediğimden, bu hususun ka
nundan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Feridun Üstün 
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met Kanununa geçmiştir, bunu tercih etmek lâ
zımdır. Kumandan tâbiri, Fransızca (Comman-
der) kelimesinden geliyor. Yalnız (commandant) 
olarak kullanıldığı zaman (Albay) mânasına ge
lir. Komutan yerleşmiş, alışılmış ve Türkler ta
rafından kolayca söylenilen bir tâbirdir. 

'Şimdi de Ahmet Yıldız Beyin 'müsaadeleriyle 
biraz hissî konuşacağım. Bendenizi çok mesut 
eden dört hitap vardır : (Baba, dede) hitabı, 
talebelerimin (hocam) hitabı, ve ısonra yedek 'su
baylığında ve İkinci Dünya Harbi esnasında as
kerliğimi yaptığım sırada, Mehmetçiğin temiz 
gözlerle bakarak «Komutanım» hitabıdır. (Alkış
lan), «Komutan» kelimesi Türk selikasına ve dil 
yapısına da uygundur. Bunun için yerleşmiş
tir. Bu kelimenin kabul edilmesini rica edece
ğim. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Sayın Fahri Belen. , 
FAHRÎ BELEN — Muhterem arkadaşlarım, 

Genelkurmayın esas vazifelerinden kısaca 'bahset
mek isterim. Bunun en mühim vazifesi harekât 
plânlarını yapmaktır. Ondan sonra istihbarat 
işleri gelir. Orduyu harbe hazırlamak ve eğitim' 
işleri de başlıca vazifelerindendir. Evvelce ifa
de ettiğim iki vazife gizlidir. Binaenaleyh bun
lar kendi 'bünyesi içinde çalışarak 'halledeceği 
meselelerdir. Talim terbiye işleri de şüphesiz Ge
nelkurmayın elinde bulunacaktır. 

Bugün memleket savunmasından topyekûn 
Bakanlar Kurulu mesuldür. En mühim vazife de 
pek tabiî Millî Savunma Bakanmındır. 

Bugün önümüze getirilen madde hiçbir ihti
lâfa sebep olmıyacak kadar açıktır. Genelkurma
yı günlük işlerden kurtaran ve esas vazifeleriy-
le başbaşa getiren bir maddedir. Kabulünü ri
ca ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halim Önalp. 
HALİM ÖNALP — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen yok, 

önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki «Başkumandan» kelimesinin 

«Başkomutan» olarak değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Behçet Kemal Çağlar 

Yüksek Başkanlığa 
110 ncu maddedeki «Başkumandanlık» keli

mesinin «Başkomutanlık» olarak değiştirilme-

BAŞKAN — Efendim, evvelâ önergelerden 
en aykırısı olan Feridun Üstün'ün önergesini 
oyunuza sunacağım, önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Feridun Üstün'ün önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 

FEYZİOĞLU — Efendim, arz ettik. Biz ko
misyon olarak Genelkurmay Başkanlığını de
mokratik rejimin, Parlmanter rejimin icapla
rına uygun şekilde tanzim yolunda gayret sarf 
ettik, önergeye iştirak etmiyoruz. 

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

«Başkumandan» kelimesinin, «Başkomutan» 
olarak değiştirilmesi hakkındaki önergeleri » 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında başka söz istiyen yok. Mad
deyi «Başkomutanlık» şeklindeki değişiklikle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Yeter çoğunlukla madde kabul edilmiştir. 

III. Memurlarla ilgili hükümler 
a) Genel kural 

Madde 117. — Devletin ve diğer kamu tü
zel kişilerinin, genel idare esaslarına göre yü
rütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, me
murlar eliyle görülür. 

Memurların nitelikleri, atanmaları, ödev ve 
yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve öde
nekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenle
nir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 

IV. Kalkınma 
a) Kalkınma plânı ve Devlet Plânlama 

Teşkilâtı 
Madde 129. — İktisadî, sosyal ve kültürel 

kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâna 
göre gerçekleştirilir. 

Devlet Plânlama ^Teşkilâtının kuruluş ve 
görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe 
konmasında, uygulanmasında ve değiştirilme
sinde gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğü
nü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağLya-
eak tedbirler özel kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

I I I . Hâkimlik mesleki 
Madde 134. — Hâkimlerin nitelikleri, atan

maları, hakları ve ödevleri, aylık ödenekleri, mes
lekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yer
lerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, 
haklarında disiplin kovuşturması açılması ve di
siplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçla
rından dolayı soruşturma yapılmasına ve yargı
lanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarıl
mayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halle
ri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsız
lığı esasına göre, kanunla düzenlenir. 

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 — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. 

b) Cumhuriyet Senatosunun kurulması 
Geçici madde 2. — Bu Anayasaya göre ku

rulacak Cumhuriyet Senatosunun ilik genel seçim
leri, genel oyla seçilecek olan bütün üyelikler 
için yapılır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir, 

II . Kurucu Meclis, Millî Birlik Komitesi ve 
Temsilciler Meclisinin hukuki varlıklarının 

sona 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 tar 
rihli ve 1 sayılı Kanunla 13 Aralık 1960 tarihli 
ve 157 sayılı Kanuna göre kurulan Kurucu Mec
lisin, Millî Birlik Komitesinin ve Temsilciler 
Meclisinin hukuki varlıkları sona erer ve -bunlar 
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. 
uygulıyanlar hakkında cezai veya malî veya hu
kuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu 
maksatla her hangi bir yargı merciine başvuru
lamaz. 

Normal demokratik rejimi bütün t^ninatı ile 
kurmak amacıyla gerçekleştirilen ve yürütülen 
27 Mayıs 1960 devrim tarihinden 6 Ocak 1961 
tarihine kadar çıkarılan kanunlar, Türkiye Cum
huriyetinin diğer kanunlarının değiştirilmesi ve 
kaçırılmasında uygulanan kurallara göre değiş
tirilebilir veya kaldırılabilir. Ancak bunlar hak
kında Anayasaya aykırılık iddiasiyle. Anayasa 
Mahkemesinde iptal dâvası açılamıyacağı gibi, 
itiraz yoliyle dahi mahkemelerde Anayasaya ay
kırılık iddiası ileri sürülemez. 

27 Mayıs 1960 dan 6 Ocak 1961 tarihine ka
dar çıkarılan kanunların, yapılmış tasarrufların 
ve alınmış kararların değiştirilmesi veya kaldı
rılması hallerinde de 2 nci fıkra hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. önerge var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici 4 neü maddenin 3 ncü fıkrasının son 
cümlesine : 

«Ancak bunlar hakkında», ibaresinden sonra 
«T. B. M. M. nin toplanmasından itibaren iki 
yıl zarfında» hükmünün ithal vç ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Necip Bilge . Bedî Feyzioğlu 
Vahit Turhan Fehmi Yavuz 

Bedri Karafakıoğlu Hikmet Binark 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 

FEYZİOĞLU — Hayır efendim, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor. 

Önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Yeter çoğunlukla ka
imi edilmiştir. 

VI. İlk Cumhuriyet Senatosunda, adçekme 
Geçici madde 10. — Cumhuriyet Senatosunun 

genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyeleri
nin yenilenmesi hakkındaki 73 ncü maddenin 
ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasını sağla
mak amaciyle, bunların seçiminden iki yıl son
ra yapılacak seçimlerle yenilenecek olanları tes-
bit etmek üzere, bu seçimden iki ay önce adçek
meye başvurulur; dört yıl sonra yapılacak se
cimle yenilenecek olan üyelerin tesbiti için, ay
nı esasa uyularak adçekilir; ancak, ikinci yıl 
sonunda seçilmiş olan üyeler bu adçekmeye gir
mez. 

Cumhuriyet Senatosu başkanı hakkında ad
çekme işlemi uygulanmaz. 

İlk Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve 
dört yıl sonra yapılacak seçimler hakkında da, 
Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Geçici madde 11. — Yüz kızartıcı olmıyan bir 
suçtan kesin hüküm giydikten sonra, bu Anaya-

5.1961 O : 1 
I sanın halkoyu ile kabulünden önee affedilmiş bu

lunanlar, 68 nci maddedeki seçilme yasağına tâ
bi değildirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. (Matlabı yok sesleri) 

Efendim, maddenin matlabı ve maksadı hak
kında söz Komisyonun. 

KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 
FEYZİOĞLU — Muhterem arkadaşlarım, mad
denin maksadı açıktır, 68 nci maddedeki prensi
be göre İnkılâptan evvel şu veya bu sebeple suç 

I işlemiş, fakat inkılâptan sonra affedilmiş, Hür
riyet mücadelesi yaparak buraya gelmiş bâzı 
arkadaşlarımız bile milletvekili seçilemiyecekler-
dir. Hakkı mükteseplerin ihlâlini ve tatbikatta
ki muhtemel haksızlıkları önlemek için böyle bir 
geçici madde getirmeyi lüzumlu gördük. 

Matlab hususuna gelince; 10 dakika ara ve
rildiği takdirde Başlangıçla birlikte maddenin 

I matlabmı da arz edeceğiz. 

II. Başlangıç ve kenar başlıklar 
Madde 156. — Bu Anayasanın dayandığı te

mel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı 
Anayasa metnine dâhildir. 

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukla
rı maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki 
sıralanma ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar 
Anayasa metninden sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Yeter çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

Başlangıç ve geçici 11 nci madde hazırlanmak 
üzere... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AHMET TAH-
TAKILIÇ — Efendim, komisyona havale edilen 
başlangıç hakkında bir temsilci olarak görüşümü 
arz etmek istiyorum. («Olmaz, konuşamaz, geç
ti» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, Komisyon baş
langıç hakkında şimdi çalışma yapacaktır. Lüt
fen Komisyon ile iş birliği yapınız. (Alkışlar) 

12,30 da toplanmak üzere oturuma ara veri 
yorum. 

I Kapanma saati : 12,10 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 12,30 

BAŞKAN — Kazım Orbay 
KÂTİPLER : Alev Coşkun, Selâhattin özgür 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
BAŞKAN — Anayasa üzerindeki görüşme

lere devam ediyoruz. Söz komisyonundur. 

KARMA KOMİSYON ADINA TURHAN 
FEYZİOĞLU — Muhterem arkadaşlar, geçici 11 
nci maddenin matlabı şu şekilde kaleme alın
mış bulunmaktadır : (VII. Affedilenlerin se
çilme yeterliği.) 

Başlangıç için muhterem üyelerin vermiş ol
dukları takrirlerden faydalanmak suretiyle, bâzı 
kelimelerin tekrarını önlemek suretiyle, formüle 
etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Karma Komisyon hazırlayıp 
yüksek bilginize sunduğu başlangıcı okutuyo
rum. 

Türkiye Oumhuriyeti Anayasası 

BAŞLANGIÇ 
Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve 

hürriyetleri için savaşmış olan; 

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışla-
riyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
direnme hakkı kullanarak 27 Mayıs 1960 Dev
rimini yapan Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasa
da ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şu
ur ve ülküler etrafında toplıyan; ve milletimizi, 
dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şe
refli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde 
daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçili
ğinden hız ve ilham alarak; ve; 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, mil
lî mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Ata
türk devrimlerine, bağlılığın tam şuuruna sa-
hibolarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 

almayı mümkün kılacak demokratik hukuk dev
letini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kur
mak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve 
onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde 
ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, 
adalete ve fazilete aşık evlâtlarının uyanık bek
çiliğine emanet eder. 

BAŞKAN — Başlangıç hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Başlangıcı yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Oy
birliği ile kabul edilmiştir. (Şiddetli alkışlar) 

Geçici 11 nci maddeyi okutuyorum. 

VII. Affedilenlerin seçilme yeterliği 
Geçici madde 11. — Yüz kızartıcı olmıyan 

bir suçtan kesin hüküm giydikten sonra, bu Ana-V 

yasanın halkoyu ile kabulünden önce affedilmiş 
bulunanlar, 68 nci maddedeki seçilme yasağına 
tâbi değildirler. 

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

Efendim; Karma Komisyonun getirmiş oldu
ğu ihtilaflı maddelerin bu şekilde Yüksek Ku
rulca kabul edilmesi; Anayasanın Genel Kurul
da, Kurucu Mecliste tamamen okunup kabul 
edilmiş olduğunu ifade eder. Tüzüğümüz muci
bince Anayasamın tümünün açık oya sunulması 
zaruridir. 

Yann 27 Mayıs kutlu bir bayram güniümüz-
dür. Yüksek Kurulun oylariyle kabulü halinde, 
Anayasanın açık oya konulması muamelesinin, 
yarın öğleden evvel toplanacak olan Kurucu 
Mecliste yapılması uygun mütalâa edilmektedir. 
157 No. lu Kanunu Anayasanın 27 Mayısa ka
dar bitirilmesini işaret etmektedir. Yalnız şura-
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sini bilhassa belirtmek isterim ki, Anayasanın 
bütün çalışmaları 26 Mayısta, yani şu saatte bit
miş bulunmaktadır. Anayasanın münhasıran açık 
oya konulması, her ihanıgi (bir maddenin yeni baş
tan mütalâa ve müzakere edilmesi mânasında de
ğildir. Heyeti umumiyesinin açık oya konulması 
tüzüğümüz iktizasından olduğu için bu merasi-

5.1961 O j 2 
min yarın yapılması kaibul edilirse, Başkanlık 
bunun mahzurlu olmıyacağı kanaatindedir. 

Anayasanın yarın saat 9 da açık oya konul
masını kabul edenler... Etmiyenler... Yeter ço
ğunlukla kabul edilmiştir, 

Şimdi sayın üyelerin vermiş oldukları takrir
ler var, bunları yüksek bilgilerinize sunuyorum. 

5. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — tlhami Sancar ve 5 arkadaşının Anaya

sa ve Seçim kanunları zabıtlarının ciltlettirilip) 
üyelere hâtıra olarak dağıtılmasına dair önergesi 
(4/14) 

Yüksek Başkanlığa 
Kurucu Meclisin teşkiline dair olan 157 sayılı 

Kanun, bu Meclisin (başlıca görevini Anayasa ve 
Seçim Kanununu hazırlamak şeklinde ifade et
miş ve bu ıgörev kanunda gösterilen süre içinde 
yerine (getirilmiştir. 

Bu mutlu çalışmaya katılan Kurucu Meclis 
üyelerine ömürleri (boyunca kendilerinin ve ken
dilerinden sonra geleceklerin iftiharla saklıya-
cakları ıbir şeref hâtırası teşkil etmek üzere Ana
yasa ve Seçim kanunlarının komisyonlarda ve 
meclislerde geçirdiği bütün safhaları ve müzake
re zabıtlarını muhtevi birer cilt halinde Başkan
lık Divanınca hazırlatılarak üyelere dağıtılması
nı arz ve teklif ederiz. 

îlhami Sancar Sahir Kurutluoğlu 
Şükûfe Ekitler Enver Sökmen 

Hermine Kalustyan Atıf ödül 
Ratip Tahir Burak 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda Başkanlık 
Divanının daha önce alınmış bir karar ve düşün
cesi vardır. Onu yüksek bilgilerinize arz etmek 
isterim : 

Anayasa ve Kurucu Meclisi teşkil eden üye
lerin aynı örnekte alınacak fotoğraflariyle yapı
lacak bir albüm ve ad listelerinin maroken ciltli 
bir halde, Anayasanın halkoyuna sunulup ka-
nunluğu kesinleştikten sonra, hazırlanıp sayın 
üyelere dağıtılması uygun görülmüştü. 

Buradaki takrir de Anayasadan başka Secim 
kanunları zabıtlarının da buna dâhil edilmesi ar
zu edilmektedir. 

ıSeçim Kanunu, özel kanun olduğu için, Ana
yasa kadar mühim değildir diye bu şekilde tek
sir ve tevzii düşünülmemiştir. (Doğru sesleri) 
Gerek burada, gerekse komisyonlarda geçmiş 

olan konuşmaları tesıbit eden tutanakların hac
minin çok büyük ölçüde olması hem hâtıra ola
rak, ciltlenerek sunulması zamanın geçmesini 
mueibolacağından, hem de ciltlenmesi ve o şekil
de dağıtılması masrafı mueilbolabileceğinden 
bundan vazgeçilmesi yerinde olur kanaatindeyiz. 
Esasen tutanaklar yayımlanmaktadır. Sayın 
önerge sahipleri bunun Anayasaya münhasır 
kalmasına katılırlarsa (bu vazifeyi Başkanlık ye
rine getirecektir. (Katılıyoruz sesleri) 

Sonra sayın üyelerin evvelce Zatişlerine ver
miş oldukları fotoğraflar çeşitli ölçüdedir. Bun
ların bir örnek olması için burada bulunan Mec
lis fotoğrafçısına tebligat yapılmış olup bedelsiz 
dlmak üzere bütün sayın üyelerin aynı büyük
lükte fotoğrafları çekilecektir. Arz ederim. 

ikinci önergeyi okutuyorum. 

2. — Kemal Zeki Gencosman ve Behçet Ke
mal Çağlar'm, Başkanlık Divanınca hazırlatıl
makta bulunan albüm ile ciltlettirilecek olan 
Anayasa zabıtlarının üyelere bedeli mukabilin
de verilmesi hakkında önergesi (4/15) 

Yüksek Başkanlığa 
Kurucu Meclisimiz Anayasanın ve Seçim ka

nunlarının kabulü ile şerefli ve tarihî vazifesini 
tamamlamış olmaktadır. Şimdi sıra Anayasanın 
Türk Milletinin oyuna sunulmasına gelmiştir. 
Bu referandumun vicdani kanaatlerimize ve 
millî gerçeklerimize uygun bir şekilde tecelli et
mesi için halkımızı aydınlatmak da başta bize 
düşmektedir. 

Mecliste bizi bekliyen daha büyük ödevler 
bulunmadığına göre münasip görülecek bir müd
det içinde Başkanlık Divanınca aramızda bir 
vazife taksimi yapılarak memleketi dolaşmamıza 
ve Anayasamızın niteliklerini ve özelliklerini 
halkımıza gereği gibi an&tıp aydınlatmamıza 
imkân hazırlanmasını arz ve teklif ederiz. 
Kemal Zeki Gencosman Behçet Kemal Çağlar 
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BAŞKAN — Bu Önerge hakkında Başkanlık 

düşüncesini yüksek bilgilerinize arz ediyor. 
Efendim, elimizde bulunan 157 sayılı Kanu

nun 24 ncü maddesinde Kurucu Meclis aralık
sız çalışacağı, ancak zaruret halinde 10 günlük 
bir tatile karar verilebileceği, yazılı bulunmak
tadır. Bu kanun, her hangi bir yetkiye dayana
rak, Başkanlık Divanınca sayın üyelerin bundan 
daha fazla ayrılmasını mucibolacak bir karar al
masına imkân vermez. 

Bundan başka verilmiş olan bir takrirle esa
sen Kurucu Meclisin, 29 Mayıstan başlamak üzere 
10 gün için tatile-'-girmesi teklif olunmaktadır, 

Kurucu Meclisimizin başlıca görevi Anayasa 
ve Seçim kanunlarını çıkarmaktı, ki onları da 
başarmış bulunmaktadır. Fakat gerek sayın üye
ler tarafından verilmiş teklifler ve gerekse Hü
kümetten gelmiş birçok kanunların da yüksek 
kararlarınızı beklediği aşikârdır. 

Ancak eski Tüzük haftada Pazartesi, Çarşam
ba ve Cuma günleri toplanma hükmünü ihtiva 
etmekte ise de, yeni İçtüzüğümüz bunu belli bir 
günle tahdidetmeyip haftada en az üç gün topla
nılmasını âmir bulunmaktadır. 

Başkanlık bu üç günün, haftanın Pazartesi, 
Salı ve Çarşamba günleri olarak kabulünü uygun 
görmektedir. Geri kalanı Perşembe, Cuma, Cu
martesi ve Pazar günleri sayın üye arkadaşlar 
serbest kalacaklardır. Bununla yetinilirse öner
geyi veren arkadaşların tatmin edilmiş olacakla
rını zannediyorum. Esasen 24 ncü maddeye gö
re de bu önergenin yüksek oylarınıza sunulma
l ına kanuni imkân yoktur. 

Şimdi diğer önergeyi okutuyorum. 

3. — Ahmet Bilgin, Ekrem Alican ve ismail 
Rüştü Aksal'm, Anayasayı halka anlatmak üzere 
Kurucu Meclisin, 29 Mayıs 1961 tarihinden iti
baren 10 günlük bir tatil yapmasına dair öner
gesi (4/16) 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Hafta tatilleri ve bayramlar da dâhil olmak 

üzere aralıksız olarak çalışmış olan Kurucu 
Meclis üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
29 Mayıs 1961 den itibaren 10 gün müddetle ta
tile karar verilmesini arz ederiz. 

Emanullah Çelebi Mucip Ataklı 
•'-.. Fikret-Kuytak •• * Haydar Tunçkanat 

Şükran özkaya Muzaffer Yurdakuler 
Ekrem Acuner Kâmil Karavelioğlu 
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Osman Koksal Mehmet Özgüneş 

Sami Küçük Refet Âksoyoğlu 
Sezai O'Kan Ahmet Yıldız 

Suphi Karaman! 
Ahmet Bilgin Ekrem Alicau 

İsmail Rüştü Aksal 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuş
mak istilyen arkadaş var mı t 29 Mayıstan itiba
ren 10 gün tatil verilmesi hakkındaki önergeyi 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Üstün çoğunlukla kabul edilmiş
tir. 

Şimdi diğer bir önerge var, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Kurucu Meclis üyelerine verilecek olan al

bümün ve kitapların lıedeli ımulkalbilinde veril
mesini arz ederiz. 

Sami Küçük Mehmet özgüneş 
Sezai O'Kan Turan Güneş 

Nurettin Ardıçoğlu Balhri Savcı 

BAŞKAN •— Başkanlık Divanı düşüncesini 
arz etti. Fakat önerge verilmiş okluğuna göre 
Ibu önergeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Bedeli (mukabilinde 
verilmesi kabul edilmiştir. 

•Bir önerge daiha var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gerek Başkanlık Divanınca hazırlatılması 

uygun görülen albümün, gerek Yüksek Heyet
çe ıkalbul edilen takrir gereğince ciltleitltirilımeisi 
düşünülen Anayaisa müzakerelerinin bedeli mu
kabilinde üyelere verilim esini arz ve teklif ede
rim. Ali İhsan Göğüs 

BAŞKAN — Bu takrir aynı mahiyette ol
duğu için oylamaya lüzum yoktur. 

Bu suretle Kurucu Meclise ait gündem ta
mam! anım ÜŞ oluyor. Yalnız elimizde, geçen gün 
Kanma Komisyona havale buyurduğunuz 1 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren bir 
kanun var. Şimdi kabul buyurulan 10 günlük 
tatil devreJsi zarfımda Ibu kanunun gecikmesi 
çok maıhzuıiu ıtelâkki edilmektedir. Binaen-
aleytlı, bu kanunun Teım'silciler Meclisi oturuma 
devam etim ek suretiyle çıkarılma'sı uygun ol;ı-
cafcitiT. 

Kurucular Meclisinin Birleşimini kapatıyo
rum. 

kapanma saati : 13,10 
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Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi Anayasa Karma 
Komisyonunun Anayasa Tasarısının bâzı maddeleri 

hakkında raporu (5/7^ 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclîsi Anayasa Karma Komisyonunun Anayasa 
tasarısı ile ilgili raporu 

T. c. 
Kurucu Meclisi 25.5.1961 

Anayasa Karma Komisyonu 
Esas No. 5/7 

Karar No. 30 

Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına 

Kurucu Meclis teşkili hakkındaki 157 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince seçilen komis
yonumuz, Anayasa tasarısının ihtilaflı kalan noktaları hakkında uzlaştırıcı metinleri hazırlamak 
maksadiyle yaptığı devamlı çalışmalar sonunda, tam bir görüş birliğine varmıştır. 

Komisyonumuz, Kurucu Meclis içtüzüğünün o9 ncu maddesinin ışığı altında, görevinin ihtilaf
lı noktalarda, fikirleri birleştirici ve uzlaştırıcı hal çareleri aramak ve bulmak olduğu inancıyle 
hareket etmiştir. . • t 

Komisyonumuza havale buyuralan 2, 37, 68, 70, 72, 73, 80, 94, 109, lİO, 129, 134, geçici 2, ge
çici 4, geçici 10 ncu maddelerle ilgili olarak hazırlanan yeni metinler dolayısiyle, tasarının ahen
gini sağlıyabilmek ve ihtilâfları ortadan kaldırabilmek için, yukarda sayılan maddeler dışında, 
117 nci ve 156 ncı maddelerde ve geçici hükümlerde bâzı küçük değişiklikler yapılmasına ve 
tasarının «Başlangıç» kısmına da yeni bir fıkra eklenmesine zaruret görülmüştür. 

Tesbit edilen yeni metinlerle gerekçeleri aşağıda arz edilmiş bulunmaktadır: 
Başlangıç;'madde 2, madde 156. 
Dış görünüşü itibariyle, komisyonumuza havale edilen ihtilâfın konusu, Devletin niteliklerini 

gösteren 2 nci maddede, «Millî Devlet» ve «Milliyetçi Devlet» deyimlerinden hangisinin kullanıl
masının daha uygun olacağından ibaret bulunmaktadır. 

Anayasa tasarısının Millî Birlik Komitesinde ve Temsilciler Meclisindeki müzakeresi sırasında 
da açıkça belirdiği gibi, Kurucu Meclis üyelerinin iki farklı hal tarzı üzerinde durmaları, gerçek bir 
görüş ve kanaat ayrılığından değil, daha ziyade belli terimlere farklı mânalar verilmesinden veya 
ileride farklı mânalar verilebileceğinin düşünülmesinden doğmuştur. 

Komisyonumuz, görüşmeleri sırasında, başlangıçtan beri Türk Milliyetçiliğinden ilham alarak 
müşterek bir anlayışın gerek Anayasa Komisyonuna, gerek Temsilciler Meclisine, gerek Millî Birlik 
Komitesine hâkim olduğunu bir defa daha açıkça tesbit ve müşhade etmek fırsatını bulmuştur. Bu 
müşahade, oybirliği ile bir hâl tarzına ulaşılmasını sağlamıştır. 

Millî Devlet terimini tercih edenler, bu terimin, Devlet niteliği ile ilgili bir maddede, hukukî bir 
/ terim olarak daha uygun düşeceğini belirtmişler; izahı ve tarifi yapılmaksızın çıplak bir surette 

kullanılacak «Milliyetçi» sıfatının yanlış anlamalara ve tefsirlere yol açmasından duydukları endi
şeleri öne sürmüşlerdir. 

ö te yandan, Millî Mücadelede, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ve Atatürk devrimlerinde 
önemli bir unsur olan Türk Milliyetçiliğinin, herhangi bir şekilde bölücü ve ayırıcı, ırkçı, müteca-
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caviz, şoven, dünya milletleri arasında barışçı iş birliğini engelleyici bir karakter taşımadığı aşi
kâr olduğundan, bu asıl mânada milliyetçiliğin Anayasamızda yer almasından her hangi bir mah
zur doğması şöyle dursun, aksine fayda hâsıl olacağı hususunda ittifak edilmiştir. 

Yakın tarihimizin akışında büyük payı olan ve gelecek kuşaklar için de, bölücü'değil birleştirici 
•yükseltici, fertleri toplum yararına fedakârlığa sevk edici bir ilham kaynağı teşkil eden olgun, te
miz ve asil Türk Milliyeçiliğinin, her türlü yanlış tefsirleri ve zorlamaları imkânsız kılacak bir 
tarzda Anayasa metninde yer almasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Devletin niteliklerini gösteren ve daha ziyade hukukî nitelikleri belirten 2 nci maddenin met
nine çıplak şekilde «Milliyetçi Devlet» deyimini dercetmenin, milliyetçilik umdesini kötü ve 
yanlış tefsirlere 'tâlin tutmak isteyeceklere imkân hazırlaması ihtimalini önlemeyi faydalı gören 
Komisyonumuz, »bu umdenin, -mânası ve sınırları açıkça belirtilmek suretiyle Başlangıç kısmında 
yer almasını tercihe şayan görmüştür. 

Bu görüşle, Başlangıç kısmındaki «Türk Milleti» kelimelerinden sonra ve «Yurtta sulh, Ci
handa Sulh» kelimelerinden önce, Milliyetçilik deyiminin Türk toplumu bakımından mânası kısaca 
açıklanmak suretiyle, bir fıkra eklenmiştir. 

Bu arada,; Anayasanın dayandığı temelleri gösteren ve Anayasanın ayrılmaz bir parçasını teş
kil eden Başlangıç'ın metne . dâ'hil olup olmadığı hususunda ileride ortaya çıkabilmesi 'mümkün 
olan görüş ayrılıklarına yer bırakmamak amacıyla 156 ncı maddeye, Başlangıç/m Anayasa met
nine dâhil olduğunu açıkça ifade eden bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Ayrıca, meseleye içtimaî ve siyasî cepheden bakılınca «Milliyetçilik» terimiyle ifade edilen 
fikrin, meseleye hukukî açıdan bakılınca «Millî Devlet» terimiyle ifadesinde isabetsizlik bu
lunmadığı ve Devletin hukukî vasıfları arasında «Millîlik» vasfını da belirtmenin yerinde olacağı 
hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu sebeple, 2 nci maddede çıplak şekilde «Milliyetçi 
Devlet» tâbirini kullanmak yerine, bu maddedeki ««Millî Devlet» tâbiri muhafaza edilmiş, fakat 
aynı zamanda Başlangıç kısmında belirtilen Milliyetçilik ilkesinin ve diğer ilkelerin de, bir atıf 
yapılmak suretiyle, Devletimizin niteliklerini gösteren maddeye bağlanması faydalı görülmüştür. 
Bu suretle, Anayasada, Milliyetçilik umdesine ve «Millî Devlet» terimine, lüzumsuz münakaşala
ra yol açabilecek bir •müphemiyete düşülmeden; aşırı, yanlış veya maksatlı tefsirleri imkânsız kı
lacak bir berraklık içinde, yer verilmiştir. 

Madde 37. — Bu maddenin sonuna Millî Birlik Komitesince eklenen «Devlet, arsa mülkiye
tinin toplum yararına aykırı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alır» yolundaki hükmün 
muhafazasında fayda olup olmadığı meselesi üzerinde durulmuş ve aşağıdaki görüşe ulaşıl
mıştır : • • • ' - . 

•Bilhassa büyük şehirlerde toplum zararına olarak gelişen arsa spekülâsyonuna son verecek 
tedbirleri almanın, Devletin görevlerinden olduğu hususunda görüş birliğine varılmıştır. Ancak 
bir taraftan Anayasada mevcut hükümlerin bu hususta kâfi olduğu, diğer yandan da eklenecek 
böyle bir fıkranın diğer hükümlerin tefsiri bakımından bâzı mahzurlar yaratacağı gözönünde 
bulundurularak ihtilaflı fıkranın tasarıda yer almamasının daha uygun düşeceği mütalâa edilmiştir. 
Zira 36 ncı maddenin son fıkrasında genel olarak «Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yara-
rıtfa aykırı olamaz» hükmü mevcuttur. 

Arsalar hakkında ayrıca bir hükmün Anayasada yer alması, diğer mülkiyet konuları bakı
mından, Devletin aynı ödev ve yetkiye sa'hibolmadığı zehabını da yaratabilir. 

Madde 68. — Bu madde dolayısiyle komisyonumuzca giderilmesi gereken ihtilaflı noktalar 
şu hal suretlerine bağlanmıştır : 

a) Seçilme yeterliğine engel teşkil eden hapis cezası haddinin iki yıla indirilmiş olması
nın, ağır hapis ve hapis cezaları arasındaki ölçüler ve yürürlükteki ceza hükümleri vo tatbikat 
bakımlarından uygun düşmiyeceği mütalâa edilmiş ve bu sebeple iki yılhk had eskisi gibi beş 
yıl olarak kabul olunmuştur. 

( 05 « 5 n<A &k ) 
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b) Ağır hapis veya taksirli suçlar harieolmak üzere beş. yıldan fazla hapis * cezalariyle 

yahut yüz kızartıcı suçlardan dolayı kesin hükunı giymiş olanların, affa uğramış olsalar bile, 
milletvekili seçilme yeterliği kazanamıyacaklarına a a i r Millî Birlik Komitesi metnine konulan 
hükmün memleketimizdeki ceza infaz tatbikatı v e milletvekilliği vazifesinin âmme hayatında 
taşıdığı özel önem gözönünde tutularak muhafazaSı uygun görülmüştür. 

c) 3 ncü fıkrada Millî Birük Komitesinin metnindeki «Asker kişiler» deyiminin, meri 
mevzuatımız bakımından bâzı tereddütler y a r a t a ^ ! nazara alınarak bunun yerine eski metin
deki «subay, askerî memur ve astsubaylar» deyimıeri konmuştur. 

d) Hâkimlerin, aday olabilmek için, mesleklerinden çekilmeleri yolundaki hüküm, kaza 
işlerinin önemi ve hâkimlerin tarafsızlığı konu sunda her türlü şüpheyi izale etmek lüzumu na
zara alınarak uygun bulunmuştur. 

Madde 70. — Cumhurbaşkanınca seçkin hizmetleri dolayısiylc Cumhuriyet Senatosu üyeli
ğine seçilecek olanların sayısının bir miktar artırılmış olarak kabul edilmesinde mahzur bulun-
mıyacağı, artan sayının çeşitli Devlet hizmetlerinde temayüz eden kimselerin de bu yoldan Se
natoya katılmalarına daha geniş imkân vereceği görüşünde birleşen komisyonumuz, Cumhur
başkanınca atanacak Senato üyeleri sayısını 15 olarak tesbit etmiştir. Devletin yüksek hizmetle
rinde vazife görmüş kimselerin böylece partilerin kadroları dışından Senatoya girebilmeleri 
tabiî olduğundan Anayasa Mahkemesi Başkanınm v e Genelkurmay Başkanının Senatonun tabiî 
üyesi olmalariyle ilgili hüküm madde metninden çıkarılmıştır. Bu arada, tabiî üyelerle ilgili 2 
nci fıkra, tasarının ilk şeklinde daha iyi ifade edilmiş bulunduğundan, tekrar kaleme alınmıştır. 

Madde 72. — Cumhurbaşkanınca Senato Üyeliğine seçilecek olan kimselerin behemal taraf
sızlardan olmasına taallûk eden kayıt bâzı seçkin hizmet sahiplerinin bu yoldan Senato Üyeliğine 
getirilmesi imkânını ortadan kaldırması bakımındaaı yerinde görülmemiş; fakat 15 üyeden en az 
10 unun tarafsızlar arasından seçileceği hususunda bir hüküm vaz'ının isaibeti kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Senatonun seçim yoluyla gelen üyeleri gibi Cumhurbaşkanınca seçilecek olan 
üyelerinin de adçekmek suretiyle yenilenmesi hususundaki faydalar dikkate alınarak madde 
bu tarzda kabul olunmuştur. 

Medde 80. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Meclise devamsızlıkları sebebiyle hak 
larında tatbik edilebilecek müeyyidelerin esas itibariyle İçtüzüklerde düzenleneceği dikkaı 
nazarına alınarak, üyelik sıfatının kaybına yol açabilecek devamsızlıklarda dununu ağırlaştırıcı 
bir 'kaydın Anayasa metnine konulmasında isabet olmıyacağı hususu kabul edilmiş ve böylece 
ekli metin tercih olunmuştur. 

Madde 94. — Bütçenin iki mecliste tesirli bir şekilde murakabe imkânının sağlanması maksa-
diyle ve Anayasa Komisyonunun ilk teklifinde yer, alan hal tarzına uygun olan Millî Birlik Ko
mitesi metni komisyonumuzca esas itibariyle uygun bulunmuş, ancak iktidar partisi grupunun 
veya iktidarı teşkil eden parti gruplarının Bütçe Komisyonunda azınlıkta kalmasını ve dolayı-
siyle Hükümet istikrarsızlığını önlemek mülâhaz isiyle bir kontenjan tanınması yerinde görülmüş-

. tür. Bu meyanda, muhtelif parti gruplarına ve tarafsızlara da Meclisteki oranlarına göre Bütçe 
Komisyonuna iştirak imkânı sağlanmıştır. Bundın başka Temsilciler Meclisinde kabul edilen me
tinde mevcudolan önergelerle ilgili kaydın metinde muhafazası lüzumu hususunda da görüş bir
liğine varılmış bulunmaktadır. 

Madde 109. — Seçimlerde vazife görecek Babanlar Kurulu ile ilgili bu maddede tarafsızlar
dan atanacak bakanlar arasına Ulaştırma Bakanının da ithali faydalı mütalâa edilmiştir. Madde 
metninde yapılan diğer küçük değişiklikler münhasıran Seçim Kanunu ile ahengin sağlanmasına 
matuf bulunmaktadır. 

Madde 110. — Komisyonumuz Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasının, mütaakıp mad
dede sözü edilen Millî Güvenliğin sağlanması hususunun siyasî sorumluluğunu Anayasanın 105 
nci maddesi hükmüne uygun olarak Bakanlar Kumlunun müşterek sorumluluğu içinde mütalaa 
etmiştir. Genelkurmay Başkanının atanması ve sorumluluğu konusunu geçmiş yılların tatbika-
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tından elde edilen tecrülbeierin ışığı 'altında ineeliyen Komisyonumuz, atanmanın Bakanlar Kuru
lunun teklifi üz'erine Cumihuribaşkaninca yapılması ve görev ve yetkilerinden dolayı da Başba
kana karşı sorumlu olması tarzında maddenin tedvinini hem hizmetin icaplarına, hem de de
mokratik bir Devlet düzeni içindeki sorumluluk esaslarına uygun bir hal tarzı olarak kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 117. — Bu madde, içtüzüğün 44 neü maddesi hükümlerine göre 134 ncü maddeyle 
ahenkli bir hale getirilmiştir. 

Madde 129. — Devlet Plânlama Teşkilâtı hakkındaki hüküm, madde metnine, yanlış anlamaları 
önliyecek şekilde konulmuştur. -

Madde 134. — Hâkimlerin aylık ve ödenekleriyle ilgili fıkranın ilk şekliyle muhafaza edilme
sinin yerinde olmıyacağı sonucuna varılmakla beraber, aylık ve ödeneklere maddede hiç temas edil
memesi de mafizurlu görülerek 1924 Anayasasında olduğu gibi kısa bir formül kullanılması yolu-. 
na gidilmiştir. ^ $ ** * *' *' "" 

Geçici madde 2. — 70 nci madde ile ahenkli bir hale getirilmiştir. 
Geçici madde 4. — 27 Mayıs Devrimi tarihinden 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılmış olan 

kanunların değiştirilip değiştirilemiyeceği, kaldırılıp kaldırılamıyacağı hususunda her hangi bir 
tereddüde malıal bırakmamak maksadiylc haddizatında son fıkrada mcveudolan kayıt, daha 
açık bir ifadeyle 3 ncü fıkraya da alınmış, memnuiyetin sadece Anayasaya aykırılık iddiasına 
matuf ve maksur olduğu belirtilmiştir. 

Geçici madde 10. — Bu madde, 3 ncü maddeyle ahenkli bir şekle sokulmuştur. 
Geçici madde 1.1. —- Af halinde-dahi belirli mahkûmiyetleri olan kimselerin milletvekili se

çilme yeterliği kazanamıyacakları hakkındaki 68 nci madde kaydının. Anayasanın kabulünden 
önceki aflara şâmil olmamasını temin maksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. Yüz kızartıcı suç
lar bu hükmün dışında bırakılmıştır. 

Anayasa Karma Komisyonu 
Başkanı Üye üye Üye Üye 
L. Â.kadlı M. Aksotj N. Ardtçoğlu T. Feyzioğlu T. Güneş 

Üye Üye Üye Üye Üye üye 
. K. Kaplan S, Karaman O. Koksal S. Küçük S. O'kan M. özgüneş 

Üye Üye Üye 
E. Paksiit B. Savcı A. Yılchz 
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Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi Anayasa Karma 
Komisyonunca karara bağlanan maddeler 

B A Ş L A N G I Ç 

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

Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı 
direnme hakkını kullanarak 27*Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur 
ve ülküler etrafında toplıyan; ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şe
refli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçili
ğinden hız ve ilham alarak; 

«Yurtta sulh, Cihanda sulh» ilkesinin, Millî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Ata
türk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak demokratik hukuk devletini kurma az
miyle; 

însan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refa
hını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak bütün hukukî ve sosyal temelleri 
kurmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu, 
asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve 
fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder. 

77. Cumhuriyetin M A D D E 2. — Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta 
nitelikleri. belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sBsyal bir hukuk 

devletidir. 

b) Toprak mül- M A D D E 37. — Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleş-
kiyeti. tirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 

sağlamak amaçlariyle gereken tedbirleri alır. Kanun, bu amaçlarla, değişik 
tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini gösterebilir. Devlet, 
çiftçinin işletme araçlarına sahibolmasını kolaylaştırır. 

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

b) Milletvekili M A D D E 68. — 30 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 
seçilme ye- Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kısıtlılar, yükümlü olmasına ve muaf 
terliği. bulunmsaına rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmıyanlar veya yapmış 

sayılmıyanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını ge
rektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar ve - taksirli 
suçlar hariç olmak üzere - beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm 
giymiş olanlar, affa uğramış olsalar da milletvekili seçilemezler. 
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Aday olmak, memurluktan çekilme şartına bağlanamaz. Seçim güvenliği 
bakımından hangi memurların ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla 
düzenlenir. 

Hâkimler ile subay, askerî memur ve astsubaylar, mesleklerinden çekil 
medikçe aday olamazlar ve seçilemezler. 

Cumhuriyet MADDE 70. — Cumhuriyet Senatosu, £enel oyla seçilen yüz elli üye 
Senatosu. ile Cumhurbaşkanınca seçilen on beş üyeden kuruludur. 
Kuruluş. 18 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun altında adlan bulunan Millî 

Birlik Komitesi Başkanı ve üyeleri ile eski Cumhurbaşkanları, yaş kaydı gö
zetilmeksizin, Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesidirler. Tabiî üyeler, Cum
huriyet Senatosunun diğer üyelerinin tâbi oldukları hükümlere tabidirler. 
Ancak haklarında bu Anayasanın 73 ncü maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkraları 
ve 10 ncu geçici maddenin 1 nci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Tabiî üye 
olarak Cumhuriyet Senatosuna katıldıktan sonra bir siyasî partiye girenle
rin tabiî üyelik sıfatı, partiye girişlerinden sonraki ilk Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği seçimi tarihinde sona erer; 

MADDE 72. — Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış bu
lunan ve milletvekili seçilmeye engel bir durumu olmıyan her Türk, Cum
huriyet Senatosuna üye seçilebilir. 

Cumhurbaşkanınca seçilecek üyeler, çeşitli alanlarda seçkin hizmetleriyle 
tanınmış ve kırk yaşını bitirmiş kimselerden olur. Bunlardan en az onu ba
ğımsızlar arasından seçÜir. 

MADDE 73. — Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin süresi altı yıldır. Sü
resi biten üyeler yeniden seçilebilirler. 

Cumhuriyet Senatosunun genel oyla ve Cumhurbaşkanınca seçilen üyele
rinin üçte biri her iki yılda bir yenilenir. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin süresi biter veya bu üyeliklerde her 
hangi bir sebeple boşalma olursa, Cumhurbaşkanı, bir ay içinde yeni üyeleri 
seçer. 

Boşalan bir üyeliğe seçilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamam
lar. 

Üyeliğin MADDE 80. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, bir üyenin üye 
düşmesi, seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymesi, çekilmesi, 

kısıtlanması, üyelikle bağdaşmıyan bir hizmet kabul etmesi veya Meclis 
çalışmalarına izinsiz veya özürsüz ve aralıksız olarak bir ay katılmaması 
yüzünden üyeliğinin düştüğünün kendi Meclisince karara bağlanması halle
rinde sona erer. 

Bütçenin MADDE 94. — Genel ve katma bütçe tasarıları ile millî bütçe tahmin-
görüşülmesi lerini gösteren rapor, malî yılbaşından en az üç ay önce, Bakanlar Kurulu 
ve kabulü; tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
gider artın- Bu tasarılar ve rapor, otuz beş milletvekiliyle on beş Cumhuriyet Sena
ca ve gelir tosu üyesinden kurulu bir Karma Komisyona verilir. Bu komisyonun kuru-
azaltıcı tek- luşunda, iktidar grupuna veya gruplarına en az otuz üye verilmek şartiyle, 
lifler. siyasi, parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önün

de tutulur. 
Karma Komisyonun en çok sekiz hafta içinde kabul edeceği metin, Önce 

Cumhuriyet Senatosunda görüşülür ve en geç on gün içinde karara bağlanır. 

Cumhuriyet 
Senatosu üye
liğine seçil
me yeterliği. 

Cumhuriyet 
Senatosu üye
liğinin süresi. 
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Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin, en geç bir hafta içinde, ye

niden görüşülmek üzere Karma Komisyona verilir. Karma Komisyonun ka
bul ettiği son metin Millet Meclisinde görüşülür ve malî yılbaşına kadar ka
rara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclislerinin genel kurullarında, 
bakanlık ve daire bütçeleriyle katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini, her 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar; bölümler ve deği
şiklik önergeleri, üzerlerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya 

' konur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının genel 
kurullarda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı 
teklifler yapamazlar. 

VII. Seçimlerde M A D D E 109. — Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, Iç-
geçıci Bakan- işleri ve Ulaştırma Bakanlan çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün 
lar Kurulu, önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde 

ise, bu karardan başlıyarak beş gün içinde, Başbakanca Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bağımsız üyeleri arasından yeni Adalet, İçişleri ve Ulaştırma 
Bakanları atanır. 

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

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlan Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki bağımsızlardan olmak üzere, Millet Meclisin
deki siyasi parti gruplarından, bu Meclisteki oranlanna göre üye alınır. 

Siyasi parti gruplanndan alınacak üye sayısını, Millet Meclisi Başkanı 
tesbit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen Bakanlığı kabul etmiyen veya 
sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya 
dışardan bağımsızlar atanır. 

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

Geçici Bakanlar Kurulu için güven oyuna başvurulmaz. 
Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Meclis toplamncaya ka

dar vazife görür. 

VIII. Millî savun- M A D D E 110. — Başkumandanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ma. mânevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. 

a) Başkumandan- Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlan-
hk ve Genel- masından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorum-
kurmay Baş- ludur. 
kanlığı. Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin kumandanıdır. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaş
kanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı 
bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. 

277. Memurlarla M A D D E 117. —̂ Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel idare 
ilgili hüküm- esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduklan kamu hizmetlerinin gerektir
ler. diği aslî ve sürekli görevler, memurlar eliyle görülür. 

a) Genel kural. Memurların nitelikleri, atanmalan, ödev ve yetkileri, haklan ve yüküm
leri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. 

(35 e 5 nci ek) 



— 8 -
IV. Kalkınma. M A D D E 129. — İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır, 

a) Kalkınma plânı Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir. 
ve devlet Plân- Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanma-
lama Teşkilâtı, smda, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetile 

cek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini Bağ
lıyacak tedbirler, özel kanunla düzenlenir. 

/ / / . Hâkimlik M A D D E 134. — Hâkimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödev 
mesleği. leri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev yer 

lerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuştur 
ması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili suçlarından 
dolayı soruşturma yapılmasına ve yargılanmalarına karar verilmesi, mes
lekten çıkarılmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve diğer öz-

•lük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla düzenlenir. 
Hâkimler altmış beş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Askerî hâ

kimlerin yaş haddi kanunla belli edilir. 
Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka genel ve özel hiçbir görev 

alamazlar. 

G F, ö î 0 t M A D D E 2. — Bu Anayasaya göre kurulacak Cumhuriyet 
Senatosunun ilk genel seçimleri, genel oyla seçilecek olan bütün üyelikler 
için yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu, Cumhurbaşkanınca seçilmesi gereken on beş üye
nin seçiminden önce hukukî varlık kazanır. Cumhurbaşkanı, bu üyeleri, 
kendi seçiminden başlıyarak bir ay içinde seçer. 

//. Kurucu Mec- G E Ç Î C l M A D D E 4. — Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Bti-
lis, Millî Bir- yük Millet Meclisinin topİanmasiyle, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı, Teş-
lik Komitesi kilâtı Esâsiye Kanununa ve 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunla 13 
ve Temsilci- Aralık 1960 tarihli ve 157 sayıİı Kanuna göre kurulan Kurucu Meclisin, Millî 
ler Meclisinin Birlik Komitesinin ve Temsilciler Meclisinin hukukî varlıkları sona erer 
hukuM varlık- ve bunlar kendiliğinden dağılmış olurlar. 
lavının sona 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren Kurucu Meclisin- toplandığı 6 Ocak 
ermesi; Dev- 1961 tarihine kadar yasama yetkisini ve yürütme görevini Türk Milleti adı-
rim tasarruf- na kullanmış bulunan Millî Birlik Komitesinin ve Devrim Hükümetlerinin 
lan. karar ve tasarruflarından ve bunların, idarece veya yetkili kılınan organ ve 

mercilerce uyvulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve 
uygulıyanlar hakkında cezai veya malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri 
sürülemez ve bu maksatla her hangi bir yargı merciine başvurulamaz. 

Normal demokratik rejimi bütün teminatı ile kurmak amacıyla gerçek
leştirilen ve yürütülen 27 Mayıs 1960 devrim tarihinden 6 Ocak 1961 tarihi
ne kadar çıkarılan kanunlar, Türkiye Cumhuriyetinin diğer kanunlarının 
değiştirilmesi ve kaldırılmasında uygulanan kurallara göre değiştirilebilir 
veya kaldırılabilir. Ancak bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasiyle, 
Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılamıyacağı gibi, itiraz yoliyle dahi 
mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez. 

27 Mayıs 1960 dan 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan kanunların, ya
pılmış tasarrufların ve alınmış kararların değiştirilmesi veya kaldırılması 
hallerinde de 2 nci fıkra hükmü saklıdır. 

b) Cumhuriyet 
Senatosunun 
kurulması. 
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İlk Cumhuri- G E Ç t C t M A D D E 10. — Cumhuriyet Senatosunun genel oyla T« 
yet Senatosun- Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerinin yenilenmesi hakkındaki 73 ncü madde-
fla adçekme, nin ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasını sağlamak amacdyle, bunların seçi

minden iki yıl sonra yapılacak seçimlerle yenilenecek olanlan tesbit etmek 
üzere, bu seçimden İM "ay önce adçekmeye başvurulur; dört yıl sonra yapıla
cak seçimle yenilenecek olan üyelerin tesbiti için, aynı esasa uyularak adçe
kilir; ancak, ikinci yıl sonunda seçilmiş olan üyeler bu adçekmeye girmez. 

Cumhuriyet Senatosu başkanı hakkında adçekme işlemi uygulanmaz. 
Hk Cumhuriyet Senatosu seçiminden iki ve dört yıl sonra yapılacak seçm-

ler hakkında da, Cumhuriyet Senatosu seçimleriyle ilgili kanun hükümleri 
uygulanır. 

G-EÇÎCİ M A D D E 11. — Yüz kızartıcı olmıyan bir suçtan kesin hü
küm giydikten sonra, bu Anayasanın halkoyu ile kabulünden önce affedilmiş 
bulunanlar, 68 nci maddedeki seçilme yasağına tâbi değildirler. 

Başlangıç ve M A D D E 156. — Bu Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri be-
kenar başhk- lirten başlangıç kısmı, Anayasa, metnine dahildir. 
lar. Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve 

maddeler arasındaki sıralanma ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar Anayasa 
metninden sayılmaz. 
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