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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Geçici Komisyon Başkanlığının Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Teşkiline ve Vazifelerine dair 2 . 7 . 1951 tarih 
ve 5805 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkında kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulacak Karma Komisyona gösterilen 
adaylara dair tezkeresi kaıbul olundu. 

Ankara Üyesi Maıısur Ulusoy'a bir ay izin 
ve, 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Ankara Üyesi Maıısur Ulusoy'a ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olun
du. 

T. C. Anayasalınım 30, 57, 136, 138 ve 148 
nci maddelerinin bâzı fıkralarının değiştirilme

si ve iki geçici madde eklenmesi hakkında 397 
T. B. M. M. üyesinin teklifinin öncelikle görü
şülmesi onaylanarak, tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

28 . 2 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,20'de son 
verildi. 

Başkan 
Bagkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Konya 

Osman Xuri Canpolat 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Hamdi Özer'in, Nemrut Harabelerini turistik 
bölge haline sokacak etüt ve projenin mevcut 
olup olmadığına dair yazılı soru önergesi, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/113) 

SORULAR 

2. — Cumhuriyet .Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya - Medik Şahnahan su
lama işi ile Malatya - Pütürge (Tepehan buca
ğı) Büyüköz köyüne kadar olan 8 Km. tik ilâ
ve yolun açılmasına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/114) 

II. — G-ELEN KÂĞITLAR 

Rapor I pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar-
., T . , „ m ^ ıxT- T- v~•• -m™ ı m a Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/786; 
1. — \akıf lar Genel Mudurlugu 1972 yılı * * _ _ ' w ' 

C. Senatosu : 1/166) (S. Sayısı : 227) (Dağıt-
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya- İ ma tarihi : 27 . 2 . 1973) 

»•« 

— 70 — 
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BÎRÎNCİ OTURUM 

A ç ı M ®aa$ :' 15,00 
BAŞKAN :' Ba§kaai(VeM Macîıtj Zsrıeln 

KÂTİPLER : Azmâj E^cloğıali), (Di^aıtaikır), Osman! Nurüj CanpoM (Konya) 

BAŞKAN — :)8 nci Birleşimi açiıyorum. 

III , , YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yokla m a ya pı İdi.) 

BAŞKAN — Efeseiriyet&nıiiz vıajrdlr, müzatk'e-
tel&re l>aş hsyamz. 

IV. - BAŞKANLIK) DÎVANININ GENEL: KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yasama Meclislerinin Dış Münasebetle
rinin Düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanu
nun 1599 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci mad
desi hükmüne göre T. B. M. M. ni Parlâmentolar-
areısı Birliklerinde temsil etmek üzere Adalet 
Partisi Müşterek Grubunca sevilen adaylara eletir 
Başkanlık tezkeresi (3/262) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sımuçları 
vardır, okutuyorum. 

Getir] Kurula 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetle rinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki -î78 sayılı Kanunim 
159!) sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi 
hükmüne göre T. B. M. Meclisini Parlâmento
lara ra sı Birliklerindi1 temsil etmek üzere Adalet 
Partisi Müşterek Grubunca aşağıda isimleri ya
zılı sayın üyeler aday olarak seçilmişlerdir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
Tekin Arıburuıı 

C. 'Senatosu Başkanı 

Asıl (üyeler 
Adı Soyadı Teşriî niteliği 
Sırrı Turanlı Adıyaman Senatörü 

Yedek üyeler 
Orhan Kor İzmir iSenatörü 

BAŞKAN — Bil silerinize sunulur. 

2. — Kuzey Atlantik Assamblesi toplantıla
rına T. B. 31. M. ni temsil etmek üzere grupla
rınca seçilen üyelere dair Başkanlık tezkeresi 
(3/261) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 

ıDüzeıılenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 
1599 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi 
'hükmüne g'öre Kuzey Atlantik Assamblesi top
lantılarında T. B. M. Meclisini temsil etmek üze
re Gruplarınca aşağıda isimleri yazılı sayın 
üyeler aday olarak seçilmişi erdir. 

Genöl Kurulun bilgilerine sunulur. 
'Saygılarımla. 

Tekin Arıburuıı 
C. Senatosu Başkanı 

Adı - (Soyadı 
1. Erdoğan Adalı 
2. İSalih Tanyeri 

3. Şevket Akyürek 
4. Sedat Çumralı 

Yedek üye 
Adı - Soyadı 
1. Nazım înelbeyli 

Asıl üyeler 
Teşriî Niteliği 

A, P. İstanbul Senatörü 
C. H. P. Gaziantep Sena
törü 
D. P. İstanbul Senatörü 
M. G. P.Konya ı'Senatörü 

A. P. Sinop S'enatörü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 



O. Senatosu B : 38 28 . 2 . 1973 O : 1 

V. - GöRÜŞl 

1. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 
148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının değişti
rilmesi ve 2 geçici madde eMenmesi hakkında 
397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/815; C. Sentaosu : 2/46) (S. Sayısı : 
225) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30, 57, 
136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkraları
nın değiştirilmesi ve iki geçici madde eklenme
si hakkmda 3&7 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyesinin teklif inin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu ile başlayan birin
ci müzakereye, tümü üzerinde devam ediyoruz. 

Sayın Hazerdağlı, lehinde mi, aleyhinde miy
di konuşmanız, lütfeder misiniz! Buraya işaret 
etmemişim. 

ıSALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Üzerin
de. 

BAŞKAN — Bu duruma göre dün dört sa
yın arkadaşımız görüştüler, beşinci olarak aley
hinde görüşmek üzere Sayın Hikmet îşmen. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(Artvin) — ISaym Başkan, Hükümet adına söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına. O halde, buyu
runuz, efendim. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli senatör arka
daşlarım ; 

Şimdi üzerinde görüştüğümüz Anayasa deği
şikliği konusu şüphesiz, Yüce 'Senatonun derin
lemesine incelemesinden geçecek ve hayırlı bir 
şekilde aziz milletimizin hizmetine, saadetine. 
selâmetine emanet edilecektir. 

Yalnız, bu Anayasa değişikliği münasebetiy
le dün burada cereyan eden görüşmeler sırasın
da söylenen bâzı sözler ve bu arada Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Genel Başkanı tarafından 

(1) 225 S. Sayılı basmayazı 27 . 2 . 1973 
tarihli 37 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

EN İŞLER 

kendi grubunda söylenip basma da intikal et
miş olan bir mevzu üzerindedir ki, Hükümet 
olarak, yüksek huzurunuzda gerekli açıklamayı 
yapmak lüzumunu hissettim. 

Hükümetiniz, olağanüstü şartların hizmete 
getirdiği, kendisine gerçekten de çok ağır olan 
hizmet yüklediği bir Hükümettir. Hükümet, gö
rev aldığı günden itibaren, sorumluluğunun id
raki içerisinde bu memlekette bugün içinde bu
lunduğumuz ağırlıklardan nasıl kurtulabiliriz ve 
yarınları emniyet altına nasıl alabiliriz düşünce
sine kendisini vermiş ve bu itibarla birçok ko
nularda tedbirler düşünmek suretiyle bunlar
dan kanun halinde çıkması lâzım gelenleri yü
ce Meclislerin tetkikine arz etmiştir. Bu arada 
Hükümet. Anayasada da bir kısım değişiklikler 
yapılması lüzumu üzerinde durmuştur. Bu lü
zum her aklı selimin rahatlıkla kabul edebilece
ği, hiç bir ard niyet ve maksada asla ve kafa 
atfedilemeyecek kadar samimî bir düşüncenin 
mahsulü olarak ele alınmış bulunuyor. 

Hükümet olarak G madde halinde değişiklik 
ihtiyacını, Sayın Cumhurbaşkanını izm lütufkâr 
delâletleriyle Florya'da yapılan toplantı sıra
sında Parlâmentoda grubu bulunan siyasî par
ti liderlerine arz ve izah ettik. Orada esasları
na karşı herhangi bir itiraz vukubulmaksızm bu 
meselenin partiler arasında teşkil olunacak ko
misyonda incelenmesi suretiyle bir şekle, netice
ye bağlanması takarrür etti. Biz. metinle çık
mamıştık yüksek huzura ; çünkü, metinle çıkma 
halinde bâzı aksaklıkların, görüş ayrılıklarının 
daha da derinleşmesi ihtimali vardı. Parti li
derlerinin bu olurlu karşılamaları sonundadır 
ki, kurulan partilerarası komisyon, aylar ve 
aylarca cidden takdire şayan bir çalışma içeri
sine girmek suretiyle, meseleleri enine boyuna 
tartıştılar ve Hükümetin getirdiği ihtiyaçlardan 
bir kısmına geçen yıl yapılan Anayasa değişikli
ğine göre çıkarılacak kananların cevap verebi
leceği üzerinde durdular; hiç bir suretle ısrar 
göstermedik, bir kısmını da oluşturdular ve 
Anayasanın aradığı teklif sayısını temin etmek 
suretiyle Anayasa değişikliği teklifi halinde yü
ce Meclise ve oradan da yüksek huzurlarınıza 
mesele gelmiş bulunuyor. 
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Sayın Eeevit, dünkü grup toplantısında 
Anayasa değişiklikleri konusunda aynen şöyle 
buyurmuşlar : 

«Anayasada bizi rejim acısından tedirgin 
eden değişiklik isteklerinin, Ordu yüksek kat
larından geldiği izlenimi, bildiğiniz gibi kamu
oyunda yaygındır. Görüşmemizde biz, bu izleni
min gerçeği yansıtmadığı kanısına vardık. Bu 
kanıya varmış olmamız, demokratik rejim bakı
mından sakıncalı gördüğümüz Anayasa değişik
liklerini önleyebilmemize yetmemekle beraber, 
Sayın Komutanların düşünce ve niyetleri ba
kımından bizim için teselli edici ve çok sevin
dirici oldu. Bâzı siyasal çevrelerin kendi amaç
ları uğrunda Ordumuzu siyasete alet etmek is
tedikleri yolundaki kuşkumuz ise, daba çok kök
leşti; bundan da elbette üzüntü duyduk.» 

Değerli senatörler, bidayeten arz ettim; Ana
yasa değişikliği ihtiyacını ortaya koyan, Hükü
metiniz olmuştur. Olağanüstü şartların hizmet 
verdiği Hükümetiniz olmuştur. Ama, bu sözle
rin altında sanki, Ordu sureti katiyede bu gibi 
değişiklikleri istemiyor ve onun karşısında 
imiş gibi hava yaratılmak istendiği de dikkat
ten kaçmıyor. 

Sayın Ecetvit. «Hayır, bunu Ordu istedi; 
onun için getirttik.» sözünü bize söyletmek gibi 
aklınca bir yol tutmuşsa, en az kendisi kadar 
siyaset yapan her insanın meseleleri dile getir
mekte aklını kullanması gayet tabiîdir. Yalnız, 
Ordu bu değişikliklerin karşısmdadır gibi bir 
hava vermek isteyen Sayın Eccvit'e tam konu
nun görüşüldüğü şu sırada bir hususu hatırlat
mak vazifemdir. 

Devlet brifingleri verildi. Bu devlet brifin
ginde siyasî parti liderleri davet edilmek sure
tiyle meseleler, en ince teferruatına kadar orta
ya konuldu ve bir de kitap neşredilerek oraya 
davet edilen herkese takdim edildi. O kitabın 
172 nci maddesinde sarahatle Devlet güvenlik 
mahkemesinin kurulması lüzumunu Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin tam manasıvle benimsedikleri 
ifade edilmektedir. 

Bundan başka da muhtelif vesilelerle Tür
kiye'nin içinde bulunduğu hakikaten tehlikeli 
durumdan kurtulması uğruna kendi bünyesin
de büyük fedakârlıklar yapan Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin, sırf memleketin yüksek menfaatleri 
için bâzı meseleleri, bu memleketi seven sağ du

yu sahiplerinden hiç bir surette farklı olmaya
cak bir şekilde ele aldıklarını da görmüşüzdür. 

Bu kadar hayatî Önem arz eden, memleketin 
bugün içinde bulunduğu, bir an evvel kurtulma
sını istediğiniz ağır şartlardan kurtarılması ve 
bilhassa yarınları dünü karartan ellere bir da
ha teslim etmemek için, elbette ki, aklı selimin 
mahsulü olarak getirilen bu teklifi, büyük me
suliyeti omuzlamış olan Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin de içten benimsemesi, taharrüklc takip et
mesi ve bir neticeye ulaştırmasını istemesi ta
biîdir. 

Anayasanın görüşüldüğü bir safhada, böyle 
bir meseleyi ortaya atmak suretiyle, zihinlerin 
bulandırılması maksadının güdüldüğüne inandı
ğım içindir ki ; gerçekle asla bağdaşır tarafı 
olmayan bu söz karşısında, gerçek durumu yük
sek huzurunuzda arz etmeyi vazife bildim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bahsettiğimiz 
kitabın 172 nci maddesinde, «Güvenlik Mahke
meleri» başlıklı bir bölüm vardır ve orada «asa
yişe müessir fiillerin önlenmesi, suç faillerinin 
kısa zamanda tabiî hâkim önünde cezalandırıl
ması maksadıyle ve olağan zamanlarda devamlı 
faaliyet göstermek üzere yetki ve görev saha
ları kanunla evvelce tespit edilmiş güvenlik 
mahkemelerinin kurulması, Hükümetin düşün
düğü tedbirlerin başında gelmektedir. Bu mah
kemelerin kurulmasındaki zaruretin gerekçesi
nin Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından da be
nimsendiği bilinmektedir.» diye sarahatla bir 
cümle geçmektedir ve bu kitap bugünkü sözle
ri söyleyen Sayın Ecevit'in de kendi elindedir. 

Tekrar ediyorum, teklifi, teklif halinde ol
masa bile ihtiyaç halinde asıl yetki sahibi bü
yük Türk Milletinin mümessili yüce Meclislere 
bugünün sorumluluğunu omuzlamış olan Hükü
metiniz takdim etmiştir, ama Hükümetin hisset
tiği memleket sevgisiyle hissettiği bu ihtiyacı, 
aynı sevgiyle dopdolu olan Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin de bir başka türlü hissetmesi söz ko
nusu değildir. Saygılarımla arz ederim. (Alkış
lar.) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bakandan bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî soru sormak 
hakkınız var, henüz ovlamaya da geçmiyorum. 

HAYDAK TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Bakanın konuşmasıyla ve o kitapla ilgili 
bir soru sormak istiyorum. 
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BAŞKAN — Bunu oylayacağımız zamana ta
lik etmenizde mahzur var mı? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Hayır efendim yok sağolun. 

BAŞKAN — O halde, soru hakkınızı mah
fuz tutuyorum. Lütfeder hatırlatırsanız, ben 
de unutmamaya gayret edeyim. 

Bir önerge var okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Grubumuz adına tümü üzerinde ikinci kez 

Sayın Ahmet Yıldız konuşacaktır. Gereğini arz 
ve rica ederim. 

Millî Birlik Grubu 
Başkanı 

Fahri özdilek 

BAŞKAN — Şimdi hemen istiyor musunuz? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Şahıslan 

adına konuşmalar tamamlansın ondan sonra. 

BAŞKAN — Sayın İsmen buyurun. 

FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Haftalardır 1961'de referandumda kabul 
edilmiş Anayasamızda yapılması düşünülen de
ğişiklikler üzerinde tartışmalar sürüp gidiyor. 
Önemlisi; anayasa profesörleri, yargı organları, 
barolar, sivil, asker Yargıtay kurul ve başkan
ları, aman memleketi geriye götürecek değişik
liklerden sakının diye uyarıyorlar, ama işte par
lâmentodaki oy çoğunluğu uzman kadrosunun 
l)iı sesine kulak asmıyor ve illede ille diyor. 

Sayın üyeler, 1961 Anayasasının başlıca fel
sefesi ; Devlet iktidarı tek bir organda toplan-
mayıp, tam tersine birbirlerine karşı görevli bir 
bağımsızlık durumunu muhafaza eden, çeşitli 
Devlet iktidarı organları arasında paylaştırıl- • 
maları genel ilkesine dayanır. Bu ilkeye göre; 
Devlet gücünün birbirlerine karşı bağımsız si
yasal organları yani, parlâmentonun, Hüküme- > 
tin, yargı organlarının, özerk kuruluşların ve 
siyasî partilerin karşılıklı etkileşmelerinden do
ğan güç dengesi, Devlet gücünün taa kendisidir. 

1961 Anayasası 1971'de bu ilkeleri zedeleyen 
ve hattâ bir kısmını yok eden değişikliklere 
uğratılmıştır. Yıllarca yapılması hesaplanan de
ğişikliklere gerekçeler kazandırmak1 için çalışıl
mış ve kamuoyuna, ne yapalım bu Anayasa 
suçlu diyerek baskı rejiminin özlemi içinde dolu 
dizgin gidiliyor. 

Sayın üyeler, bu kez getirilmek istenilen de
rişikliklere, Anayasamızın bu temel ilkelerine 
karşı neler düşünülüyor bir bakalım : 

30 ncu maddenin 4 ııcü fıkrasını değiştirmek 
isteyen metin; Sıkıyönetim bölgelerinde uzun 
zamandan beri yapılan Anayasa ve yasa dışı iş
lem ve eylemleri kanunî duruma sokmak, daha 
açık bir deyimle bu alanda işlenen görev suç
larını ortadan kaldırmak amacını güden bir de
ğişikliktir. Çünkü, Sıkıyönetim tarafından ya
kalanan sanıklardan hemen hiç biri Anayasanın 
30 ncu maddesinin öngördüğü süre içinde yet
kili hâkim huzuruna çıkarılmış değildir. Bugün 
bile Selimiye Kışlasında birçok genç adam. ay
lardan beri neden tutuklandığını dahi bilmeden 
ve hiç bir yetkili makam tarafından sorguya çe
kilmeden özgürlüklerinden yoksun bir şekilde 
yatmaktadır. 

önerilen bu değişiklik, 1961 Anayasasının 
Devletin yüklediği en esaslı bir ilkeyi ortadan 
kaldırmak istemektedir. Bilindiği gibi, haksız ve 
kanunsuz tutuklamaların uğrayacağı her tür
lü zararın, Devletçe ödeneceği 1961 Anayasa
sında kabul edilmiştir. Bu değişiklik ile, haksız 
tutuklamaların tazmin yolu terkedilmek isten
mektedir ve haksız uygulamaları kanuna bürün-
dürme çabalarıdır. Zira, teklifi getirenler haksız 
tutuklamalarını ve bu teklifi getirmekle hak
sız işlem ve eylemlerin yapılacağını dikkate 
almışlardır. Bu ise, Devletin hukukiliği prensi
bini en ağır şekilde yaralayan bir geri dönüşten 
başka bir şey değildir. 

Anayasamızın 57 nci maddesine siyasî parti
lerin malî kaynakları hakkında Anayasa Mah
kemesine tanıdığı yetkinin ortadan kaldırılma
sı sonucunu getiren yeni değişiklik isteği, hu
kuk Devleti ve kazaî denetim ilkeleriyle bağ
daşmaz. Bir taraftan siyasî partilerin ulusal 
amaçlar için çalışılmadığı ve en ağır ithamlar
la ileriye sürülürken, öte taraftan siyasî partile
rin geniş kaynaklarını en yüksek mahkemenin 
denetiminden kaçırılması, açık bir çelişkidir. 
Kaldı ki, çelişki bu kadarla, da kalmamakta, 
Anayasa Mahkemesinin malî denetimi de «hangi 
hallerde» ibaresiyle daraltılma yoluna gidilmek
te ve hele siyasî partilerin Anayasa Mahkeme
si tarafından kapatılması hakkındaki hüküm de 
ortadan kaldırılmak suretiyle, siyasî partilerin 
bütün faaliyeti kazaî denetim dışına çıkarılmak 
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suretiyle, Devletin hukukiliği ilkesi parçalan
makta ve demokrasinin anatemelleri sarsılmak
tadır. 

Sayın üyeler, kuvvetler ayrılığı sistemini be
nimseyen ve yargı erkini Devletin dayandığı 
anatemellerclen biri haline getiren 1961 Anaya
sasının 136 neı maddesine getirilen son deği
şiklik teklifiyle, tamamiyle yıkılmak istenmek
tedir. 136 ncı maddeye eklenen fıkralar, ulusu
muz adına hüküm veren bağımsız mahkeme fik
rini ve ilkesini ortadan kaldırarak, en önemli 
konularda mahkemeleri yürütme erkinin emri
ne geçirmektedir. 

Şurası bilinen bir gerçektir ki, mahkemele
rin bağımsızlığı taraflardan birisi devlet veya 
onun örgütü dâvada yer aldığı zaman önem ka
zanır. Ve bu gerek ortada iken olur. Yoksa, iki 
vatandaş arasında hâkim veya mahkeme tara
fından bir tarafsız hareket etmeyi görevinin 
icabı olarak alışıktır. Ama, taraflardan biri dev
let veya onun örgütlerinden biri iktidar, hükü
met, parti veya herhangi bir devle hükmî -şah
siyeti ile hâkimin bu devlet veya onun örgütle
rinden korkmaması, ondan sakınmaması zırha, 
dokunulmazlığa ihtiyacı vardır. 

Halbuki bu getirilen değişiklikle hüküme
tin bildiği konularda istediği kararları, istediği 
ölçüde elde edebilmek için kurumları kendi is
tediği şekilde tertipleyebileceği, mahkemeler 
teşkili imkânı elde edilmek istenmektedir. Bu 
teklif bağımsız adalet ilkesine temelden aykı
rı olduğu gibi, 1961 Anayasasının benimsediği 
tabiî hâkim listesine taban tabana zıttır. En 
açık bir deyimle teklif sahipleri bu önerileri 
ile gerçekle ilgisi olmayan bâzı gerekçeler ile
ri sürerek siyasî hasımlarını bertaraf etmek is
temektedirler. Unutulmamalıdır ki, öneri sa
hipleri daima kuvveti temsil eden kılıcı elle
rinde tutmayacaklardır. Bu kılıç düştüğü veya. 
ellerinden alındığı takdirde kurdukları bu 
mahkemeler kılıcı ellerine geçirenler tarafından 
kendi aleyhlerine kullanılarak siyaset sahne
sinde silinip süpürmelerine yol açacaktır. 

ö t e yandan 138 nci maddeye bir fıkra ekle
yen önerge, bütün dünyada Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin irtica yoluna girmiş ve ithama 
müsait bulunmaktadır. Ulus adına hüküm veren 
mahkemelerin yönetici durumunda bulunan hâ
kimleri devlet hayatı için en lüzumlu hallerde 

bertaraf etmek, hâkim olmayan, hâkimlik niteli
ğini taşımayan kuvvetlere hüküm verme yetki
sini tanımağa kalkışmak, adalet hislerini son 
derece zedeler. Hâkimlik niteliğinde olmayan 
kişiye bu yetkiyi tanımak devletin bekâsının 
ilk şartı olan «Adalet mülkün temelidir» ana 
ilkesini, adalet kuvvetin isteğidir şekline geti
rir ki, bu takdirde devlet ortadan silinip kuvve
tini zulüm aracı haline gelen mahkemeler her 
şeyi silip süpürür. 

Hele öneride olduğu gibi bir hal, devletin 
hayatının en çok korunması gerektiği zaman ve 
süreçlerde, yani savaş halinde olacak ulusa, ada
letsizlik devletin varlığını daha çok, hattâ düş
man süngüsünden daha kolay yıkma olanağını 
kazanmış olur. 

148 nci maddenin 2 nci fıkrasını değiştirmek 
isteyen hüküm ise, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları sayılan siyasî partileri savunma hak
kından yoksun bırakmağa yönelen bir özellik 
taşımaktadır. Dağda soygun yapan, ırza geçen 
ve bunun gibi çeşitli suçlardan yargılananlara 
bile en geniş anlamı ile savunma hakkı verilir
ken, demokrasinin vazgeçilmez unsuru diye nite
lendirilmesi, siyasî örgütleri sırasında milyon
larca üyesi bulunan bir siyasî partiyi ölüme 
mahkûm ederken, onu kendisini dilediği gibi sa
vunma hakkından yoksun bırakmanın 20 nci 
yüzyılın hukuk anlayışı ile uzaktan yakından 
ilgisi olmadığını bilmek gerekir. 

21 nci geçici madde olarak eklenmek istenen 
hüküm Anayasanın ne kuvvetler ayrılığı siste
mi ile, ne de mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi 
ile bağdaştırılabilir. Vatandaşı tabiî hâkiminden 
alıp, iktidarın kuvvetlerin seçtiği kişilerin yar
gılamasına bırakmak ve hele bu hali olağan
üstü haller sona erdikten sonra dahi devam et
tirmeğe kalkışmak, ve hele hele bunu bir Ana
yasa hükmü haline getirmek düşüncesi 27 Ma
yıs Anayasasını tashih etmek arzu ve hevesi
nin şahlanması olarak nitelendirilebilir. Getiril
mek istenilen, yani bir madde, 22 nci madde 
önerisi de yıllar boyu Anayasayı uygulamadan 
ona taban tabana zıt işlem ve eylemleri sürdü
ren bâzı siyasî partiler, kamu yararına bir hiz
met hesabı düşünülmeden sadece iktidarın ar
zusuna uygun değişiklikleri kabul ettikleri için 
halkın sesinden mükafatlandırma amacını güttü
ğü meydandadır. Bizce, bir siyasal örgüt halka 
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hizmet ettiği oranda değerli ve kuvvetlidir. Ana
yasa Mahkemesinden dönmüş olmasına rağmen 
ısrarla gene getirilmek istenilen ve bu çok 
önemli noktalar hiç hesaba katılmadan birtakım 
siyasî kombinozonlarla devlet bütçesinin halkın 
yararına kullanılması gerekli malî gücünü bu 
kombinezon topluluklarına aktarmak, kanıu 
yararı oyu karşısında ve de memleket zararına 
olan nefret edilecek bir davranıştır. 

Sayın üyeler, Türkiye'yi uygar devletler yü
zeyine yakın tutan 1961 Anayasasına bu karşı 
koyma neden? 12 Mart Muhtırası hedefleri bir 
tarafa itilerek Anayasaya bu hücum neden? 
Bunların mânalarını anlamak oldukça güçtür. 
Veyahut da çok kolaydır. Bütün bu doğrular 
ortada iken. milletin temsilcileri olarak yana 
sapmaları, geriye kaçmaları bırakıp bu değişik
lik önerilerine Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
ancak reci oyu kullanmakla kamuoyunda gö
revlerini yerine getirmiş olurlar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, «Sayın İşmen'den 

sonra söz verilmesini» demek suretiyle yerini 
tâyin etmiştir buyurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cum
huriyet- Senatosunun sayın üyeleri, görüşlerimizi 
eleştirirken değinilen birkaç nokta ile, bir sayın 
bilim adamının konuşmasından bizce ters yön
lü ve gereeğe aykırı yararlanma üzerinde ko
nuşmak istiyorum. 

Bu arada, kimi gerçekleri de Cumhuriyet 
Senatosu tutanaklarına doğru olarak geçirilme
sini sağlamak amacını gütmekteyim. 

Tanınmış bilim adamı Hirseh'in bir konuş
masından pasajlar alınarak Anayasa değişik
liklerinin fetvası diye kullanılmak istenmiştir. 
Önce sanıyorum bütün arkadaşlarım tanıyor 
ama, konuşmanın anlamını, amacını, niteliğini 
daha iyi belirtebilmek için bildiğiniz gibi Hirseh 
"VTaymar Cumhuriyeti dönemindeki anarşik 

* olayları Almanya'da yaşamış, bu dün belirttiğim 
gelişme olduktan sonra Naziler iktidara geldik
ten sonra yurt dışına çıkmak zorunda kalmış ve 
40 yıl önce aşağı yukarı Türkiye'ye gelmiş. Tür
kiye'de bu Anayasa değişikliklerini isteyen çev
reler dahil birçok dostu ve yakını olan bir kim
sedir. Sayın Hirseh Türk Alman Dostluk Der
neğinin daveti üzerine konuşuyor. Amacı da 

belirtiyor, niçin konuştuğunu. Sayın Hirseh 
amacı da belirtiyor. Onun konuşmalarından izin 
verirseniz amacını anlatayım. Konuşmanın met
nini aldım, Türk Alman Dostluk Cemiyetinin 2-3 
Kasım 1971 günü düzenlemiş olduğu toplantıda 
Prof. Dr. Ernest Hirseh'in yapmış olduğu konuş
ma : 10 ncu sahifedeki konuşmada, bakın ne 
diyor. Niçin konuştuğunu anlatıyor. «Almanya' 
da bizim Anayasa değişiklikleri üzerine tepki
lerin arttığı bir dönemde, Avrupa Konseyinden 
çıkarılmamız önerildiği bir dönemde, Türk -
Alman Dostluk Derneği bir Türk dostunu böy
le sıkışık bir ortamda, bizim hiç birimizin de 
hoşuna gitmeyecek bir ortamda «Gel, konuş» 
demiş. Sayın Hirseh «Alman haber verme kay
naklarında Türk Anayasa değişikliklerini tek 
bir defa bile olsa (uzun anlatıyor da ben yal
nız orayı belirtiyorum) bu görüş açısından de
ğerlendirilmedikleri içindir ki, (Sayın Çağla-
yangil'in dün belirttiği görüş açısından) ben 
burada kendimi bu durumu saptamakla so
rumlu sayıyorum. Sayısız Alman kitle haberleş
me araçlarında Türkiye'nin bu sınırları, hu
kuksal sınırları kaale almama nedeniyle Avru
pa Konseyinden çıkartılması kararı arefesinde 
kendi çekiliş kararını açıkhryan Yunanistan ile 
bir tutulmaya çalışılması kadar akılsızca ve ay
nı zamanda Türkiye'yi yaralayıcı bir şey ola
maz.» 

Görüyorsunuz ki. Sayın Hirseh'in konuşma
sı bir dostluk toplantısında ve dostluğumuza 
yakışır bir dostça jest yapılarak.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne ya
pacak, düşmanlık mı yapacak?.. 

M. B. GRUBU ADINA AHMET YILDIZ 
(Devamla) — Devam edeceğim efendim, müsa
ade ederseniz devam edeceğim. 

'Sonra Sayın Hirseh kitabında yazıyor. 
«Kimler istemiş?», bunu kitaltmda yazıyor. 
«Anayasa değişiklikleri Türk Silâhlı Kuvvetle
ri tarih boyunca şu, şu zamanlarda politikayı 
etkilemiş, bu defa da bu değişiklikleri Türk Si
lâhlı Kuvvetleri istemiştir.» diyor. Karşısında 
Türk Silâhlı Kuvvetleri. Sonra bir uzman olan 
Sayın Başbakan Erim için de «İşte haklı bir ge
rekçe. Anayasa, değişikliklerinin parlâmento ta
rafından kabulünde ağırlığını koyan Başbaka
nın da bu konuda bir uzman olduğu dikkate alı
nırsa,..» dedikten sonra, 6 neı sayfada ise «Bü-

76 — 
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tün gerekçeleri aldığını, değişiklikleri bildiğini î 
ve fakat (şöyle bir cümle kullanıyor) eğer bu j 
yorum, (yani bizim yorumumuz) doğru ise, bu | 
görüş açısından 1971 Anayasa değişiklikleri ne
deni iç erikliği, muhtevası ve formüle edilişi tak- J 
dir edilmelidir.* I 

Demek ki, açık. Dostluk toplantısında dost
ça konuşma. Şunlar şunlar bunu istiyor, gerek- \ 
»çeleri şudur diyor. Eğer onların gerekçeleri ] 
doğru ise, yaptıkları doğrudur. Şimdi konuşma- \ 
nın özü bu. Gerekçeleri doğru ise, yaptıkları j 
doğrudur. İşte asıl bizim tartışmamız gerekçe- i 
nin yanlışlığmdadır. Gerekçenin doğru olmayı -
şındadır. Şimdi sayın Hirsch gerekçeyi zaten 
bir varsayım olarak koymuş. Gerekçe doğru ise, 
'bu da doğrudur diyor. 

Sonra neler diyor İzin verirseniz gerekçe
yi ve yalanladığı lâfları alalım. 

TaJbiî 9 ncu maddede Cumhuriyetin değişme
sini alırken, tıpkı bizim Anayasa Mahkemesinin 
verdiği karara paralel olarak o da sayıyor. 2 
nei maddede, başlangıç bölümündeki ilkelere 
dayanan millî, demokratik, sosyal, lâik, hukuk 
Devleti niteliklerinde bir Cumhuriyet. Onları 
açıklarken bizim konuştuklarımızı o da aynı 
söylüyor. Ayrılığımız yok. 

Sonra, üniversite özerkliğinin çok kısıtlan
dığını... Bakın bu tartışmaya bundan sonra da 
mademki kaynak alıyoruz; bizim değişiklik ya
panlar «Üniversite özerkliğine hiç dokunmadık» 
diyor. Oysa Hirsch diyor ki, «Yürütmenin kuv
vetlendirilmesi için üniversite özerkliğinin önem
li ölçüde kısıtlandığını...» 

Sonra, en önemli yoruma geliyorum : Diyor 
ki, bakın şimdi konuşmasında bizim gerekçeyi 
aynen almış. «Sosyal Devlet ilkesinin gerçek
leştirilmesi umutları, özellikle toprak reformu 
ve iş yerlerinin açılması konusunda gerçekleş
tirilmemiştir. Türkiye'deki politik huzursuzlu
ğun esas nedeni de budur.» Bu da Hirseh'ın. 
Esas teşhis budur, öbür söylenenleri de söyle
miş, onları inkâr etmiyorum. Ben lâtakralbüs 
salâte gilbi konuşmuyorum. Sayın Çağlayanın" 
in buyurdukları da konuşmada var. Ama, bu 
da var. Diyor ki «Asıl neden, politik huzursuz
luğun nedeni budur.» diyor. Sonra devam edi- ] 
yor; «Halkın büyük bir kesiminin karşılaştığı j 
ekonomik güçlükler bozguncu grupların tohum- \ 
larınm büyüdüğü ve geliştiği bir ortam yarat- l 
maktadır.» Ha, biz başından beri aynı şeyi söy- \ 

ledik. Elbette bozguncuların bir etkisi yok. 
Bozguncular kusursuzdur diye kimse bir şey 
söylemedi. Ama diyor ki, «Kökenük eden bu
dur.» E, bizde diyoruz ki, kökenlik eden budur. 
O halde asıl çözülecek odur. 

İşte arkadaşlarım, içte dışta yan tutmayan 
bilimsel bir tek otorite bulundu, değişiklikleri 
destekleyecek. O da böyle söylüyor. Onun için 
foir arkadaşımın buraya gelip de «Efendim bi
lim otoritelerine bakmıyorsunuz. Bak ne diyor 
ıbir batılı bilgin? Batılı bilgin dostluk toplan
tısına geldim, dostluğunuzu söverim, tepkileri 
istemiyorum, doğru yapmıyorlar, siz Yunanis
tan gibi değilsiniz, sizdeki Ordu her zaman bu 
işe karışmıştır. Yunanistan şöyledir, böyledir. 
Böyle olursa, Hükümetinizin söylediği gerek
çesi doğru ise, bu yapılanlar doğrudur. Ama, 
asıl gerekçe, asıl neden bu reformların yapılma
yışıdır ve bozguncuların ektiği tohumlar, bu 
reformlar yapılmadığından ötürü yeşermiştir.» 

Şimdi arkadaşlarım, böyle bir psikolojik or
tamda konuşmayı, elbette bilimsel kişiliğini yi-
tirmemiştir. Profesör Hirsdh bilimsel onurunu 
korumuştur. Hem dostluğu yapmış, hem bilim
sel bir şey yitirme'miştir. Doğrudur, ben size 
karşı tepkileri istemiyorum ama, asıl gerekçe de 
budur. 

Bugünkü değişikliklerden de haiberi yoktu. 
'Şimdi 3 - 4 - 5 nci sayfalarında hukuk devleti, 
demokratik devlet filân, onların tanıımla.ıınıası-
na bakınca sanıyorum ki, Hirsöh'i bugün kürsü
ye çağırsak «Ben '-bunları dostluk için söyledim 
ama, bu kadar da ileri gittiniz» diyecek kadar 
o lâflarla uymuyor bugünküler. Açıkça diyor 
ki, «Anayasa kuvvetler ayrılığına dayanıyor.» 
Kuvvetler ayrılığı nerede kalmış? En güçlü 
yargı organlarının üyelerini Hükümet atarsa, 
kuvvetler ayrılığı kalır mı? 

Peki, bir şey daha var. Biz, Alman Anayasa
sından esinlendik. Alman Anayasası değişme
den yürürlükte. Demek ki, orada bunu yeren 
•bir profesör var iken, (Başkaları da belki var, 
bilmem) Anayasa Mahkemesi de kimi hüküm
lerinin güçlüğünü ortaya koymuş iken, Alman 
Anayasasını değiştirmeyi kimse aklına getir
memiş ki, yürürlükte. Ayrıca bu Anayasa da 
1961 yılından 1965 yılına kadar 4 yıl uygulan
mış. Hiç kimsenin ağzından böyle bir gerekçe 
duyulmamış. ıSayın İnönü'nün ve Saym Ürgüp-
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lü'nün Başbakanlığı zamanında hiç kimse, bu 
Anayasanın o olayları yaratır nitelikte olduğu
nu söylemedi. Yaratmadı da. 

Şimdi, sayın arkadaşımız dedi ki, «Batılıyım 
demek iyi, Batılı olmak iyi, Batılı gibi eylemde 
bulunmak...» İste bene e asıl önemli nokta şim
di bu. 

Arkadaşlarım; Batılı olmak doğru, Batılı 
gibi konuşmak doğru. Batılı, •beğeniyoruz. Doğ
ru veya yanlış hepimiz beğeniyoruz. Ama, Batı 
demokrasilerinde böyle tedbirler olduğunu da 
görmüyorum, dün anlattık. Faşist İspanya'da 
bile bizimki gibi tedbirler; «ağır» diye tepkiye 
uğruyor, yüksek mahkeme karariyle iptal edili
yor. O halde Batı'nm faşisti de yaptıklarımızı 
beğenmiyor. Ama, bir dostluk toplantısında 
dostça «Esas gerekçe bu ise (Eh, bu dostluk tep
kisini de istemiyor), değişiklik zorunlu olmuş-
tnur. Ordu da 'bunu yapmış, Sayın Başbakan 
da uzmandır, bunu yapmış. Öyleyse...» Savunu
yor ise, bu, bütün Batı dünyası bizim değişik
likleri benimsedi anlamına gelmez. 

Şimdi asıl tanımlamayı, yanlış koyduğumuz 
noktaya biraz değinerek sözlerimi bitireceğim, 
fazla uzatmak istemiyorum. 

Bütün sakatlık 12 Mart ortamına nasıl gelin
diğine konulan yanlış tanımlama dır. Anayasa 
suçlaması oradan geliyor. Tarih yanılmaz, bun
lar belli. Üzerinde fazla durmak istemem, geç
mişi karıştırmakta da fazla yarar bulmayız; 
ama nasıl geldiğimizi de biliyoruz. Devlet otori
tesi yok olmuş, bütün organlar birbirleriyle dö
vüşür noktadaydı, Hükümet seyirciydi. Ee.. 
böyle bir ortamda elbette anarşi olur. Efen
dim biz karar alamazdık: çünkü, üniversite kar
şımızdaydı, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, 
gençlik örgütü, memurlar. Ee. böyle duruma 
gelen Hükümet ne yapar? Çekilir tabiî. Bütün 
Devlet organları yürütmeyi yemeye başlaımış-
lar. Organlar birbirlerini yiyorlarsa öyle bir 
ortamda Hükümet çekilir. O bakımdan gerek
çeyi yanlış koyarak; Hükümetin o zaman yap
ması gereken bir işi yapmadığı halde ortamı 
aşırılığa götürmüş ise ve Hirch'in da dediği gibi 
asıl neden giderilmediği için tansiyon artmış 
ise bunu Anayasaya yüklemek hatadır. 

Sayın Adalet Bakanı Alpaslan'ın buradaki 
açıklamasından çok hoşnutluk duyduk, gerçek
ten yerinde bir açıklama. Çünkü 'bütün bu deği

şiklikleri, kamuoyunda haksız olarak Türk Si
lâhlı Kuvvetleri istiyor gibi bir yorum vardır. 
İSaym Alpaslan, «Bunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
değil, Hükümet istedi; ama Türk Silâhlı Kuv
vetleri, istendikten sonra buna karşı çıkmadı» 
gibi bir açıklama yaptı veya gizli kitabın (bu 
kitap gizliydi; ama açıkladılar demek ki, Hü
kümet artık bir sakınca görmüyor, biz de mad
desini söyleyebiliyoruz.) 172 nci maddesinde 
Güvenlik Mahkemelerinden söz edildiğini be
lirtmek suretiyle demek ki, biz Hükümet olarak 
getirdik; ama orduya da bunu anlattık, onu da 
inandırdık o da kabul etti diyor. Ee. bunda bir-
şey yok. Bunun karşısında değiliz; ama biz ba
şından beri diyoruz ki, tarihî boyunca hiçbir za
man ordu, yönetimi etkilediği zaman özgürlük
leri kısıtlayıcı düzeni geriye doğru değiştirici 
bir gelenek göstermemiştir. Onun için bu deği
şiklikler onun değildir; ama onun görevlendir
diği bizim de oy verdiğimiz, bizim de destekle
diğimiz hükümetler bunu getirdikten sonra «Ne 
yapayım ben aldığım görevi, ancak böyle ya
pıyorum» dediyse, ona da evet dediyse onda bir 
hususu yok. Bu açıklamayı yerinde bir açıklama 
olarak kaydetmek isterim. 

Yalnız Sayın Alpaslan'ın bir sözünü, bağış
larlarsa ben biraz yadırgadım. Bu değişiklikleri 
yurtseverler istiyor, yurtsever olan ordu da bu
nu istiyor. Ee, bunu istemeyenler yurtsever de
ğil mi? Ben hiç kimseye yurtsever değilsiniz, 
bunu istemediğiniz için demedim. Ne dedik. 
Yanlış teşhistir, yanlış tedbirdir geleceği daha 
kötü olacak dedik. Sözümüz yanlış olabilir; 
ama istemeyenler yurtsever değildirler, şöyle 
adamlardır diye hiç bir suçlama yapmadık. 
Tersine, biz bir iyi niyettir; ama bunda yanlış 
tanımlama vardır diyoruz. Yanlış tanılama, ya
parak ona göre alınan tedbirlerin sonu iyi ol
mayacağı tezini savunduk. Şimdi bakın yanlış 
tanımlamadan söyleyeyim. Aynı kitap ne diyor: 
«Türkiye'de aşırı solcular beş altı gruba bölün
müşler. Topu topu sayıları iki üç bini bulmu
yor. Sayılarını veriyor. Sayın Bakan kitaibı 
açıkladığı için aynı ifadeyi söylüyorum.» Bun
lar, iki üç bin 'kişi hepsi birbirini yiyor» O hal
de onlardan korkulacak bir şey kalmamış. Ee. 
nasıl olur da bunu büyük makamlarda oturan
lar, «Devleti parçalayacak, Türkiye'yi yok ede
cek» diyor. Onlar birbirlerini yok etmeye kal-
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kısmışlar. Hiç onlara kimse, karışmasa demek 
ki, sonunda birbirini tüketeceMermiş. Çünkü 
aynı kitaplarda bunlar yazılıyor, resmî ağızlar 
böyle diyor, sayıları da üç bini bulmuyor. 

Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetini böy
le küçüğe alamayız. İki üç. bin çocuk çıkmış, iki 
üc bin anarşist çıkmış birbirini yerken bir de 
döneceklermiş hep birden Türkiye'yi yiyecek-
lermiş veya bir gecede Türkiye'yi Sibirya'ya 
taşıyacaklarmış. Bu Natbiukerton romanına gir
meyen gerçekleri Türkiye Cumhuriyetine yakış
tırmayı asla kabul etmeyiz. Böyle şey olur mu? 
O halde tedbir alırsın efendim, suçludurlar, suç
larının cezasını görsünler; ama Türkiye Cumhu
riyetini bir gecekondu devletiymiş giibi birkaç 
tane çocuk alacakmış, götüreeekmiş Sibiıya'ya 
taşıyacakmış veya bir gecede paylaşacakmış, 
yok edecekmiş. 

Arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 141, 
142 ve 163 neü maddesi yürürlükte. Anayasaya 
da aykırı olmadıkları Anayasa Mahkemesince 
karara bağlanmış. Böyle hiçbir Ceza Kanunu 
değişikliği bu noktalarda yapılmadan bütün bu 
işlerin üstesinden geliniyor. Demek ki kusur 
Anayasada filân değilmiş. Aynı kanunlar eski
den de bugün de uygulanmış, bütün tedbirler 
alınmış. 

Şimdi arkadaşlarım, asıl sakınca bizce şudur. 
Geçmişte yeterli organları tek parti döneminde 
Demokrat Parti döneminde yeter organları bun
dan sonra ileriye baktığımız zaman sosyal hu
kuk devletinin dalha da gelişeceği, çağdaş ge
lişmelerin çok arttığı bir dönemde yetmezliğini 
kabul etmek Türkiye'nin geleceğindeki insan
ları veya toplumunu geçmişten daha geri, daha 
yeteneksiz olarak görmektir. Biz ileriye bakınca 
kara görmüyoruz, ileriyi beyaz görüyoruz. İle
riyi insan kara görünce elbette geçmiştekileri 
de yetmez sanır. 

Şimdi son konu olarak çok konuşulan bir 
söze karşılık vererek sözlerimi bitireceğim. 
«1961 Anayasasıyle bir devleti yöneltmek güç
tür.» Bu söz doğrudur. 1961 Anayasasıyle bir 
devleti yönetmek güçtür. Neden ? Önce eski alış
kanlıkların tümünü Anayasa yıkıyor. Toptan
cılığı kaldırıyor, kuvvetler ayrılığım getiriyor. 
Demek ki iktidar olunca, Meclise yargı organı- i 
na her yere hükmedemezsin. Sonra bilim kurul- ! 
larımn, kurumlarının görüşleri serbestçe tartı- l 

şılacak, siz de karşısına çıkıp görüş beğendire
cek kadar görüşünüz olacak veya. doğru görüş 
çıkınca onu kalbul edecek kadar gönlünüz çö
zümlere açık olacak. İşçi sendikaları, memur 
sendikaları, özerk kurumların hepisi, yargı ba
ğımsız olacak, hepisi hak isteyecek, siz de kar
şısına dengeli olarak haksız olmadığınızı, inan
dırıcı, temsil ettiğiniz felsefenin uyguladığınız 
yöntemlerin doğruluğuyla çıkabilecek çapta ola
caksınız. O halde 1961 Anayasasıyle Devleti yö
netmek güçtür. Kim niçin? Yeteneksiz iktidar
lar için. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Biz de diyoruz ki, buna teşhis koyduktan son
ra yeteneksiz iktidarlar, bu Anayasayla Devle
ti yönetemez. Doğrudur; ama şimdiye kadar ye
teneksiz iktidarlara göre yasaları koya koya 
Türkiye dünyada birinci olacakken 80 nci ol
ma durumuna düşmüş. Bunu birinci yapmanın 
yolu, yeteneklere saygı göstermek, sandalyele
ri, makamları ancak yetenekli kimselerin ancak 
işgal edip, oturabileceği bir düzen kurmak. 

İşte Anayasa böyle bir iktidar istediği için, 
öyle iktidar değil de yeteneksiz iktidara göre 
Anayasayı değiştirmeyi üst tutanlar mı acaba 
yurtsever, yoksa Anayasanın istediği ileri bir 
düzenle Türkiye'nin çağdaş uygarlığına biran 
önce kavuşmasını sağlayacak çapta bir iktidar 
ancak iktidar koltuğuna oturmasını isteyenler 
mi yurtsever olduğunu takdirlerinize sunar, 
saygılar sunarım. (ıC. H. P. ve M. B. G. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN" — Üzerinde konuşmak üzere Sa
yın Hüseyin Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30, 57, 
136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkrala
rının değişti rünıesi ve iki geçici madde eklen
mesi hakkında 225 sıra sayılı kanun teklifi 
üzerinde görüşlerimi sunmak istiyorum. Gerçek
ten 20 nci yüzyılın ikinci yarısından sonra şe
hir toplumlarındaki değişik suçlar ve topluca 
işlenmiş suçlar karşısında geleneksel ceza ve 
•adalet sisteminin yetersiz kaldığı görülmekte
dir. Yargılamada hukukun anailkelerini zede
lemeden, savunma hakkını engellemeden tam 
bir tarafsızlık içinde her türlü baskı ve etki-

İ den korumak şartiyle yapılacak değişiklikler 
l sistemlerin sürekliliğini sağladığı, gibi duyulan 
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ihtiyacı da elbette karşılayacaktır. Yalnız, 1961 J 
yılında bir referandum ile halkın % 70 oyu ile I 
onaylanan Anayasamız, bu oyu kullananlara, I 
yani millî iradeye hiç değer vermeden, bir, tü- I 
zük değiştirir gibi •değiştirilmeye devanı edil- I 
mektedir. Millî irade savunucuları ise bu deği
şikliklerde öncülük yapmaktadırlar. I 

Ancak mevcut yasalar iyi uygulanmadan, I 
yargı kontrolü ve teminatına karşı, çıkılarak I 
uçurumun .kenarına geldikten sonra, Türkiye'- I 
nin içine 'düştüğü büyük tehlikeyi Anayasanın I 
boşluklarından veya toplumumuzun hürriyet I 
anlayışının üzerinde bir Anayasa, olarak görüp, I 
bu değişikliklere başvurmak isabetli değildir. I 
Hele bu değişiklikler, aydın çevrelerden gelece- I 
ği sanılan tehlikelere karşı yapılıyor gibi bir I 
anlam veriliyorsa, bu çok daha kötüdür. Bu I 
tutum, bu inanç, bu zihniyetle yapılacak deği
şiklikler ülkemiz ve ulusumuz için hiç de fay- I 
dalı olamayacaktır. Rejim için kişi özgürlüğü I 
ATe siyasî partiler için antidemokratik hüküm
lerin geçerli olduğu ortamı yaratacaktır bu de
ğişiklik. I 

Nitekim 12 Mart Muhtırası, Türkiye Cum
huriyetinin geleceğini ağır bir tehlike içine Par- I 
lâmento ve Hükümetin süregelen görüş ve ic- I 
matının dönüştürdüğünü açıklarken, Anayasa 
ve diğer yasalar için bir suçluluk ifadesi kul
lanmamıştır. Suçu üzerinden atmak isteyenler I 
için, Anayasa değişiklikleri, asıl suçluları ve I 
suçları kamufle etmek için bulunup uydurul- I 
muş sonu kötüye gidecek bir yoldur. 

Görüldüğü gibi değişiklikler, Anayasal sis
temi siyasî iktidarın etkisi altına götürecek I 
hükümleri getirmektedir. Oysa siyasî iktidarın 
Anayasayı yozlaştırmasını önleyecek tedbirlerin 
-getirilmesi ve 12 Mart öncesi duruma tekrar I 
düşmenin önlenmesi gerekirdi. Anayasayı samı- I 
miyetle, inançla uygulamayan, emredilen re- I 
formları yapmayanlar; ülkede üretimi artır
mak, sanayileşmeyi hızlandırmak, kalkınma I 
oranını yükseltmek gibi eaibaları gösteremeyen- I 
ler, şimdi. Anayasayı hukukun temel kuralla
rıma ve demokratik rejimin özüne aykırı bir I 
hiçimde değiştirmenin ateşli özlemcileri olarak I 
görülüyorlar. Bu gidişle bir gün gelecek, bu de- I 
ğişiklikleri yapanlar, 'bu ülkede Cumhuriyet 
Anayasası vardır diye sığınacak koruyucu bir I 
Anayasa dahi bulamayacaklardır. | 
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Bilindiği gibi 27 Mayıs 1960'dan önce siyasî 
iktidarın hak ve özgürlükleri çiğnemesi sonu
cudur ki, 27 Mayıs Devrimi olmuştur. Geçmiş
ten ders alınarak, Anayasamız hazırlanırken 
hukuk devletini ve demokratik rejimi amaçla
yan, insan hak ve özgürlüklerini sosyal devle
tin çağdaş görevlerini kapsayan hukuksal l)ir 
çerçeve çizmiştir. Şimdi bu hukuksal çerve aşıl
mak ve mahkemelerin 'bağımsızlığı ilkesi zede
lenmek isteniyor. Daha çok toplumsal huzur
suzluklara siyasal tartışmaların çıkmaza sokul
masına olanak ve ortamlar hazırlayacak hüküm
ler getirilmektedir. Yani görevini yapamayan, 
Anayasayı ve diğer yasaları iyi ve verimli ola
rak uygulamayan, yasama ve yürütme organla
rını işlemez hale getiren; bu oluşumun sonun
da ortaya çıkan sorunları ve olayları önleme 
ve çözme yetersizliğini ve iktidarsızlığını göste
renlerin Anayasa değişikliklerine sarılması, de
ğişikliklerin sağlıklı olmasını engeller. Sağlık
lı değişim olmaz. 

Anarşik ortamın hazırlanmasında becerik
lilik, yönetimde iktidarsızlık göstermek, olayla
rın suçlusu olarak Anayasayı yakalamak hu
kukun üstünlüğünü Anayasayanın yüceliğini 
inkâr etmek demektir. Rejim için gelecek gün
ler daha çok kararacak ve böylece daha çok 
kötüye gidecektir. Çünkü jbu değişiklikler 27 
Mayıs Anayasasının özgürlükçü felsefesine, ile
rici çağdaş ve uygarlıkçı yapısına ters düş
mektedir. Bu temel ilkelerle birlikte, adalet er
kinin bağımsızlığı yok edilmektedir. Anayasa
mızın sosyal hukuk devleti olarak nitelendirdi
ği lâyik ve demokratik Cumhuriyet rejiminin 
güçlenmesinde ve toplumun mutluluğunun sağ
lanmasında gerekli görülen reformları yapma
yanlar, aşırı sağdan ve soldan gelen tehlikeyi 
Anayasadaki geniş özgürlüklerde arayanlar, 
Türk Ulusunun sağduyusuna inanmıyor de
mektir. Bu millete güvenmiyor demektir. Ta
rih boyunca siyasî iktidarlar istedikleri kamu 
düzenini sürdürmek veya yaratmak için koşul
lara uygun yetkiler getirerek hür düşünceyi, 
özgür fikri yob etme yollarını çok denemişler
dir. Bunların yakın tarihimizde canlı örnekleri 
vardır. Bilhassa Ortaçağda anarşiden kurtulmak 
için bütün özgürlüklerin kısıldığı, despotizme 
imkân verildiği bu esasa dayalı sistemlerin uy
gulandığı ülkelerde, daha kargaşaya daha kö-
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tüye gidişin önlenemediği hattâ ihtilâllerle bu 
rejimlerin yıkılıp gittiği bilinen tarihî belgeler
le, gerçeklerle ortadadır. Oysa demokrasinin te
meli olan özgür fikir ve düşünceye değer veren, 
idarenin yargısal denetimini hukukun egemen
liğini üstün tutan uluslar için en iyi rejimlere 
kavuşmaları zor olmamıştır, örnekleri Batı de
mokrasileridir. 

Uluslararası anarşi, komünizm hareketleri ve 
yıkıcı faaliyetlerin başka ülkelerdeki gelişim ve 
oluşumu bizdekinden daha az değildir. Onların 
anayasaları bizimkinden daha mı az özgürlükçü
dür? Veya yasaları daha mı yeterlidir! Fransa' 
da De G>aulle zamanında kurulan devlet güven
lik mahkemeleri hariç, hiçbir ülke özel bir mah
keme kurmamıştır. De Gaulle de bunu anayavsal 
bir kuruluş olarak getirmemiştir, özel bir mah
keme olarak kurmuştur. Bu mahkemelerse sol
daki gelişmeyi (arzu edenler gibi) soldaki ge
lişmeyi, hür fikri kısıtlayamamış, daha çok güç 
kazanmasına yaratmıştır. Fransız seçimlerinde 
bunun sonucunu yakında göreceğiz. 

Bu mahkemelerin Anayasal bir kurum ola
rak değil de, özel yasa ile olan bir sistem özel 
yasaya dayalı bir sistem olarak kurulması daha 
da verimli olurdu, ülkenin ve rejimin geleceği 
için daha da faydalı olacaktı. Bu tasarı da ku
rulması istenen özellikte bir Devlet mahkemesi 
yaratılırsa, sivil sıkıyönetim süreklilik kazanacak 
demektir. 

Bu mahkemeler, kişilerin Anayasal özgürlük 
ve dokunulmazlığı üzerindeki tasarruf yetsikiyle 
ve kuruluşundaki siyasî iktidarın emrikumanda-
sıruda oluşuyle zamanla güvensizlik mahkemesi 
damgasını yiyecektir. 

Bu yasa, faşist ve komünist ülkelerde uygu
lanan yasalardan farksız hale gelecektir. 

Büyük Atatürk'ün demokrasiye inancının 
delillerinden birisi de, İstiklâl Savaşı sırasında 
'bile, milletimizm yok edilmesini isteyenler için 
istiklâl mahkemelerini geçici olarak kurdurmuş 
olması ve meydana getirdiği Cumhuriyet rejimi
ne gölge düşürmemesidir. Oysa bu değişiklik
lerle biz, bırakın Cumhuriyete, işleyen demokra
siye de gölge düşüreceğiz, öünkü, yargı bağım
sızlığının temel felsefesi mahkemeleri siyasî güç
lerin etki ve baskısından mâsun kılınmasıdır. 

Kuvvetler ayrılığı ve bağımsız mahkeme il
kesine aykırı olarak kurulacak mahkemeler Ana

yasanın 2 nci maddesinde yazılı devlet şekline 
yürekten bağlı olanlar için bile fikir özgürlük
lerini kısıcı durumlar yaratabilecektir. Anaya
sanın 136 ncı maddesine eklenmek istenen hü
kümlerle, bir başkan, 4 asil, 2 yedek üye ile bir 
savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısından kuru-
laeak Devlet Güvenlik mahkemelerine, bir baş
kan, 2 asil, ve 1 yedek üyesinin atanmasını, Ba
kanlar Kurulu, birinci sınıf hâkimlerden bir 
misli aday göstererek Yüksek Hâkimler Kuru
lun atanmasını sağlayacak Oysa ki, bunu Ba
kanlar Kurulunun doğrudan doğruya atanması 
lunca atanmasını sağlayacak Oysa ki, bunun Ba
kanlar Kurulunun ataması arasında öyle ise 
hiç/bir fark olmuyor. Çünkü seçilen savcılar, hâ
kimler üstün seviyede insanlar da olsa siyasî 
iktidarın kendi inançlarına, fikirlerine yakm 
kimselerden seçilecektir ki; birinin veya diğeri
nin Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından veya 
Yüksek Savcılar Kurulu tarafından atanması 
bir mâna taşımamaktadır. 

Böylece yargının bağımsızlığının temel fel
sefesi olan mahkemelerin siyasî iktidarın etki
sinden ve baskısından uzak tutulması mümkün 
olamayacaktır. Bu şekilde bağımsız mahkemeler
le Devlet Güvenlik mahkemelerinin kuruluş ve 
işleyiş tarzları arasındaki farklılıklarla adalet 
hizmetindeki bütünlük de bozulacaktır. 

Ayrıca, siyasî güce güvenerek suç işleyenle
rin sayıları çoğalacak, kıraldan çok kıralcılık an-
yalışı ister istemez Devlet Güvenlik mahkeme
lerine hâkim olacaktır. 

Rejim için asıl tehlike bu bağımlı mahkeme
lerin kurulup işleyişinden sonra başlayacaktır. 
Siyasî tarih bu kötü işleyişin örnekleri ile dolu
dur. Bu kanun teklifi ile hukuk dışı bir 
yargı sistemi getirerek yargı örneğini 
yok etmeye çalışıyoruz. Çünkü siyasî 
iktidarın seçeceği ve atayacağı hâkimlerden ku
rulacak bir mahkemenin bütün üyeleri, kişileri 
ile adaletin en seçkin timsali de olsalar yine de 
siyasî iktidarın bir ceza aracı olma kuşku ve suç
lamasından kurtulamazlar. Kararlarının üzerin
de her an siyasî bir gölge aranız. Böyle 
bir mahkemenin ülkede huzur mu, huzursuzluk 
ıriu getireceği iyi değerlendirilmelidir. Devlet 
Güvenlik mahkemelerinin bu yapısı, özelliği ve 
kuruluşu ile Demokrak Partinin Tahkikat Ko
misyonundan ne farkı olacaktır? Bu mahkeme-
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lerin sonunun onun sonundan daha iyi biteceği- j 
ni sanmıyorum ben. 

Böyle bir mahkemenin işlediği bir ülkede i 
muhalefette olan kişi her fikrini rahatça söyle
mek kuşkusu içinde kalır. Oysa demokratik re- I 
jimlerde kişinin düşündüğünü, ülke yararına I 
faydalı bulduğunu ve faydalı bulduğu fikirleri
ni bir kuşkuya kapılmadan söyleme özgürlüğün
den men edilmesi demokrasinin özünü zedeleyen 
ortamları yaratır. 

Demokrasinin özünü zedeleyecek yasaların 
getirilmesi ise Anayasamızın kişilere tanıdığı fi
kir ve vicdan özgürlüğünü kapsayan maddeleri
ne ters düşer. Şayet işler hale getirilirse bu öz
gürlükleri temelinden yok eder. Çünkü siyasî 
iktidarın eli ile kurulan çoğunlukla siyasî ikti
darın görüşüne uygun kişilerden oluşacak Dev
let Güvenlik mahkemeleri iktidarın hoşuna git
meyen düşünce ve fikirlerinden dolayı kişileri 
suçlayıp cezalandırmada tarafsız kalamaz. 

İktidarın atadığı yargıçlardan kurulu bir 
mahkeme karşısında suçlandırılan kişilerin hak
kını savunmasının olanaksızlığı ve zorluğu ya
nında verilen kararların her an zan altında tu
tulacağı gerçeği de unutulmamalıdır. Bunun re
jime getireceği zararlar da gözden uzak tutul
mamalıdır. 

Demokrasilerde yargıçlara tanınan teminatın 
mahkemelerin bağımsızlığının amacı yurttaşla
rın yargı erki önünde adalete bir güven duygu
sunun sağlanmasıdır. Bu amaç zedelenirse, ka-
rarlarm tek taraflı işlemesi ve keyfe bağlılık gü- i 
velilik mahkemesi gibi kurumlarla günlük poli
tikanın etkisinde işlerse, icra ve yasama erki 
karşısında yargı erki güçsüz kalırsa demokrasi 
için önemli olan bu üçlü denge bozulacaktır. Ül
keyi yönetenler ve tüm toplum her an huzursuz
luklar içinde kalacaktır. Siyasî tarihe bir gözat-
mışsanız bütün ihtilâllerin kaynağı özgürlükle
rin kısılmasına bağlanmaktadır. Bu kısılmalar 
ister fizikî olsun, ister ruhsal olsun, ister ekono
mik olsun büyük kitleleri çabukça etkiler. Bu 
baskıyı kuranlar aleyhine işlemesi çığ gibi geli
şir. Çünkü, Anayasada yapılmak istenen değişik
likler, demokrasinin çoğulcu ve sivil özelliğini 
bozan, demokrasinin hoş görmesi gerektiği an
layışı zedeleyen, Türk toplumunu belirli çevre 
ve yetkilerin istekleri yönünden biçimlendirmek 
özlemini duyanların işine yarayacak nitelikler 
taşımaktadır. . | 
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BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Uygar 

ülkelerdeki gelişmeler ise böyle değil, bunun 
tersine uygulanmaktadır. Şöyle ki : 

Uygar ülkelerde cezaî sorumluluğunu ahlâkî 
sorumluluğu da aştığını, sosyal sorumluluk için
de değerlendirildiğini görüyoruz. Çünkü, irade 
fiziksel, psikolojik ve sosyal etkenlerle oluşmak
tadır. İşlenen suçla 'bozulan toplum düzenidir. Hu
kuk uygulanmasında kriminolojik sorumluluk dik
kate alınmaya başlanmıştır. Sorumluluk pedegoji-
si önem kazanmıştır. Sosyal savunum hukuku ceza 
hukukunu kapsayan bir güce kavuşmuştur. Dev
let, cezalandırma işlemi yerine bireyin ve toplu
mun savunucusu ve düzelticisi görevini yüklen
mek zorunda kalmıştır. Bize ise cezalandırmayı 
daha da sıkıştırmaya ve güçlendirmeye çalışıyo
ruz. Bu bakımdan, psikologlar, kriminologlar, 
psikiyatristler cezaî ehliyetin nedeni ve ölçüsü 
olan kişinin sorumluluğunu kapsamayı, esas ka
bul etmişlerdir. İşte kurulacak mahkeme özel 
mahkeme, bir ihtisas mahkemesi olarak bu söy
lediğim fikirleri kapsayıcı olarak kurulsa idi 
elbette daha faydalı olurdu. 

Toplumu yöneten Devlet, kişideki olumlu so
rumluluk duygusunu oluşturmamış, bilâkis so
rumlu kişilerce daha kötüye götürülmüşse bu 
yolu kapayacak Anayasa değişiklikleri getiril
mek gerekirdi. Biz tehlikeyi komisyon raporu
nun gerekçesinde yer aldığı gibi yalnız anarşi ve 
komünizm hareketlerinde görmekle yetinmiyo
ruz. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bü
tünlüğüne, lâik ve demokratik Cumhuriyet re
jimine tarih boyunca olduğu gibi, şeriat düzen
cileri, din devleti özlemcileri, Atatürkçülük düş
manları yobaz takımından gelecek yıkıcı tehlike
lere de değişikliklerde açıkça yer verilmesi ge
rekirdi. 

Sayın Çağlayanğil'in ifade ettiği gibi gelecek 
her tehlike karşısında birleşelim; ama 7 yıldır 
iktidarları süresince uzattığımız eli iterek olmaz 
bu iş. 

Aşırı sol ve sağdan, gelen tehlikeleri yönet
melik değiştirir gibi, Anayasa değiştirmekle de 
olmaz bu iş. 

Güvenlik mahkemeleri kurulduktan sonra, 
sıkıyönetim mahkemelerindeki dâvaların güven
lik mahkemelerine devrinin Anayasa gereği ol
duğunu Anayasa Mahkemesi karara bağlamıştır. 
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Bunun faydaları ve zararları tartışılabilir; ama 
kararın yerine getirilemeyişi rejim için zararlı 
ortamların yaratılmasını etkiler. Mahkemelerin 
işleyişi 'bakımından da çakışıklık ve çelişiklikler 
doğurur. Aynı dâva şu veya bu sebeple her iki 
mahkemede de görülmüş olabilir... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, daha devam ede
cekse Genel Kuruldan izin alalım. Ne kadar sü
rer tahminen?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 2 - 3 da
kika ancak sürer. 

BAŞKAN — Zannederim müsamaha edile
cektir. Buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Karar
larda farklılıklar olabilir. Bu adalet hizmetinde
ki bütünlüğü, hukukun daimilik ve üstünlük il
kelerini zedeler. 

Bu teklifle getirilen geçici 21 nci madde hem 
Anayasadaki adalet hizmetinin bütünlük ilkesi
ne ve hem de mahkemelerin işleyiş sistemlerin
deki dayanışmaya uygun değildir. 

Ayrıca, sıkıyönetim' kalkacak; fakat sıkıyö
netim 'mahkemeleri devanı edecek. Ama hangi 
makama bağlanacak? Ne kadar devam edeceği
ni kestirmek zor. Günkü toplumcu suçlar, top
lu olarak işlenen suçlarla iligili dâvaların çok 
uzun sürdüğünü görüyoruz. Öyle ise sivil Par
lâmento, sivil hükümet, ama sıkıyönetim mah
kemeleri devanı edecek ve ibiz burada, demok
rasinin Türkiye'de tam işlediğini söyleyeceğiz. 
Olmaz bu da. 

Sivil hükümetin yönetimi zamanında görev 
yapacaklar, Türkiye'de demokratik rejimin nor
mal işlediğini utanç duymadan savunacağız. Bu 
kendi kendimizi avutmaktan başka bir anlam 
taşımayacaktır; ama yakın dostlarımız, demok
ratik: ülkelerde rejimimiz üzerinde olumsuz 
eleştiriler ve kuşkular devam edecek ve bizim 
için de zararlı olacaktır. 

Aynı zamanda özgürlükleri kısıcı bu Anaya
sa değişiklikleri Anayasanın temel felsefesine, 
ulusal iradenin özüne de ters düşmektedir. Ana
yasanın 30 ncu m'addesine 4 ncü bir fıkra ekle
nerek : Yakalanan veya tutuklanan bir kişinin 
15 gün içinde yargıç önüne çıkarılması; ama bu 
arada ailesine haber verilmesi» doğrudur, yerin
dedir. Bu 15 günlük süre hem Anayasa Mahke
mesinin kararlarına, hem de Anayasanın ilgili 
maddesine ters düşmektedir. Çünkü bu 48 saat

ken 24 saat olarak Anayasa Mahkemesince tes
pit edilmiştir. 

138 nci maddesinde yapılması istenen deği
şiklikle, lâik ve demokratik Cumhuriyet rejimi
nin dengesini sağlayan yasama, yürütme ve 
yargı erkleri arasında bir dengesizlik yaratıla
bilir. Bağımsız mahkemeler sistemimize hem bu 
maddede yapılan değişiklikle ve hem de 136 nci 
maddedeki değişikliklerle, bağımsız mahkeme
ler sistemine siyasî çengel atıl'nmş olacaktır. Hu
kukun üstünlük ilkesi dahil, Anayasanın bu
nunla ilgili bütün maddeleri yürütme erkinin 
gücü altında ezdirilmeye, yok edilmeye çalışıla
caktır. Bu değişiklik buna yarayacaktır. 

Anayasamızın kuvvetler ilkesinden birisi, 
yargı erki onulmaz bir yara alacaktır. Hattâ sa
vaş halinde bile askerlerin mahkemelerde, as
kerî mahkemelerde çoğunluğunun karşısına sa
yın Askerî Yargıtay Başkanı çıktığı halde biz 
bunun devamında fayda görüyoruz. 

Bütün bunları dikkate alarak yapılan bu de
ğişiklikleri aklı selimimize uygun, Türkiye'nin 
gerçeklerine uygun değeriendirmezsek; ille de 
bunlar çıksın, böyle çıksın dersek, bunun sonu 
Türkiye için faydalı olmayacağı gibi rejimimiz 
için hiç de faydalı olmayacağı kanaati ve inan
cı bende vardır. 

Hukuk konusunda ben yetkili arkadaşları
mın dokundukları konulara dokunmadım ama 
ne zaman ki, bir kanun çıkmıştır buradan, ben
deniz de bu kanunda söz al mı simdir ve bu ka
nun ya Cumhurbaşkanından veto edilir veya 
Anayasa Mahkemesi bu kanunu bozar demişim
dir, bu duygu yine bende yerleşiktir. Bu kanun 
çıkmaz, bu kanun bozulur, boşuna zaman kay
bettirmeyin Parlamentoya, düzelterek çıkarta
lım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde altı sa
yın üye lehte, aleyhte, üzerinde sırasına göre 
görüştüler. 

Kifayet önergesini oyladığımızda kabul edil
meyecek olursa : 7 nci sırada 'Sayın İhsan İSabri 
Çağlayangil, ki dün yerini 'Sayın Kürümoğlu ile 
değişti, İSayın Kürümoğlu, 8 nci sırada Sayın 
(Sırrı Atalay; 9 ncu sırada Sayın Salim Hazer-
dağlı; 10 ncu sırada ISaym Mehmet Hazer; 
11 nci sırada Sayın Ekrem Özden ve 12 nci sı
rada da 'Sayın Fethi Çelikbaş görüşeceklerdir. 
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Takrir kabul edildiği takdirde, Komisyo
nun ve Hükümetin söz hakkı mahfuzdur. Son 
sözü söyleyecek hir sayın üye söz talep ederse, 
bu hak mahfuzdur. Soru için daha evvel... 

HAYDAR TUNÇKANAT (TaJbiî Üye) — 
"Vaz geçtim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiler, mesele kalmamış
tır. 

Bu şekilde sonuçlanacaktır. 
Kifayet önergesini okutuyorum. 
İSIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 

(A. P. sıralarından «okunsun bakalım» sesleri) 

'Sayın Başkanlığa 
Anayasa değişikliğinin tümü üzerindeki mü

zakerelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Bitlis 

Orhan jKürümoğlu 

BAŞKAN — Bir hususu daha ilâve edeyim : 
Kifayet kabul edildiği takdirde, yine bu sayın 
üyelerden sonra açık oylamaya tabi tutulaca
ğından oyunun gerekçesini izah etmek iste
yen olursa, bir lehte, bir aleyhte yine iki sayın 
üyeye söz verilecektir. . 

Buyuran Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasa görüş
melerinde 'bütün fikirlerin karşılıklı olarak açık
ça ifade edilmesi fırsatının sağlanması gereği de
mokratik hayatın icabıdır. Diğer yasalardan 'ay
rı olan Anayasada yeterlik önergesinin verilmeme
sini gönül arzu eder idi. Ne çare ki, verilmiş -bu
lunuyor. Lütfedin Anayasa görüşmelerinde yeter
likle fikirlerin karşılıklı ifadesin'i önlenıeyelim, 
bütün görüşler Anayasa değişikliği üzerinde ifa
de edilebilsin. 

Ümit ederim ki, önerge sahibi bunu geri alır. 
Aksi takdirde reddetmenizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Aleyhinde 'görüşüldü. Kifayet 

önergesini ib'ir defa daha okutup oylarınıza suna
cağım. 

(Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Orhan Kü-
rümoğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmeyen
ler... Teklif büyük eoğunlulkla kabul edilmiştir. 

Bu itibarla söz sırasını Sayın Hükümet kulla-
naeaik mı?.. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Artvin) — Hayır, 

I ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANTREFET RENDECİ (Sanısını) — 
Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 

I Sayın Başkan, muhterem arkadaş] aran. 

I Anayasamın 5 asıl maddesini değiştiren ve 2 
de geçici madde eklenmesini uygun gören ka
nun 'tasarısı Millet Meclisinden Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet. Komisyonuna gelmiş, 
Komisyonumuz gerek maddeler üzerinde, gerekse 
tümü üzerinde geniş geniş görüşmüştür. 

Biz, yüksek huzurlarınızda bu Anayasa deği
şikliğinin Komisyonumuzca hangi sebeplerle be-

I nims'enmiş olduğunun kısaca ve özet olarak izahı
nı arz edeceğiz, ayrıca bu Anayasa değişikliği 

I dolayısryle Yüce Heyetin huzurunda konuşan bâ
zı 'arkadaşlarımın bu değişiklikten duydukları 

I endişeleri hukuk d'e\ieti içerlshı'de ve Anayasa 
rejimi içerisinde kabul etmenin mümkün olmaya
cağını kendi görüşlerimize göre ve tabiî, Komis
yondaki görüşlerimize göre cevaplandırmaya ça
lışacağım. 

I Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 5 madde
sini değiştiriyoruz. Esas, üzerinde konuşulan mad-

I delerden harisi Devlet güvenlik mahkemelerinin 
kurulmasıdır. Meseleyi, hukukta; maddî hukuk 
yönünden ve usul hukuku yönünden diye ayırdı
ğımız zaman şu Anayasada güvenlik mahkemele
riyle getirilmiş olan meselenin maddî hukuktan 
ziyade usul hukuku ile ilgili, mahkemelerin ku-
ruluşuyle ilgili bir hüküm olduğu noktasında ıbir-

I 1 eşmemiz lâzım. 
Güvenlik mahkemelerinin kurulması, yargı 

I organından alınıp başka (bir organa verilmiyor. 
Yine yargı içerisinde meseleye bütün inceliğiyle 

I nüfuz edebilecek --re bu mevzuda ihtisaslaşmış, 
•dünyadaki ısosyal hadiseleri, siyasî hadiseleri, za-

I rarlı cereyanları, memleketin menfaatine ve zara-
I rma olacak hadiseleri onlarla yakmen ilgilenerek 
I takibede'bil'en, inceleyebilen mütehassıs hâkimlerin 
I tetkikine tabi tutuyoruz. 

Mesele, arz ettiğim gibi sadece şeklî yönüyle-
I dir. Ceza Kanununun 141 nci, 142 noi maddesini 
I değiştirmiyor bu, Ceza Kanununun 159 nen mad

desine bir hüküm getirmiyor, Ceza Kanununun 
I 163 ncü maddesindeki suçları bir tarafa atmıyor, 
I Ceza Kanununun Devletin bütünlüğü, Anayasa-

84 — 
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ııııı, 'mil..!in bülünnu /.İlgiyle, bütünlüğüyle i ' ; '" ' , 
Devleti parçalayıcı, bölücü meseleler hakkındaki 
kanunun hükümlerinde l)ir değişiklik de getirmi
yor. Ne yapacağı/;.' Bir mahkeme kurulacak, İm 
'iııauı'keme. mevcut mevzuatın içerisinde kalen, Tür
kiye Yle mıerl olan ceza kanunları ve diğer kanun
lar muvacehesinde meseleyi tetkik edecek \ e ku 
mahkeme diğer hâkimleıin halkla çek münasebet
le r i, İşlerinin çokluğu, diğer ufak tefek, efendin. i 
orman suçlan, basit yaralama, hadiseleri, trafik 
hadiseleri «11)1 hadiselerin içerisinde, uğraşan İ l 
k inden Anayasanın değişikliğinde tarif, edildiği 
şekilde bunlar ın içerisinden ayıraca!;: resyal •me
seleleri. memleketin geleceğini, ;meme ketteki fi
kir ceı oyanlarını, sosyal cereyanları bık bilen mü
tehassıs hâbi'inlur tetkik edecek. Kanunun, Anaya
sa değişikliğinin güvenlik mahkemesi kurulma-
sıyle gel irdiği yenilik, sadece bu şekli kanundan 
ibareti ir. 

Muhterem a ı badasla run. bir 'arkadaşımız bu-
ra'da 'konuşurlaiken «Bu kanun niçin sel hakkın
da gerekçeler getiriyor da diğerleri hakkında ge
tirmiyor?» dediler. Böyle bir şey yek. arkadaşla
rımı. Türkiye'de aşırı sol hakkında, ne gibi yasak
layıcı mevzua! varsa, aşırı sağ hakkında la 'aynı ! 

mevzuatı, bu mahkemeler aynı ölçüler berisinde 
tatbik edecekler. Bil sadece sol hareke: ' - . ; ( v / ; v 
landırmak için k ı r uinıuş bir mahkeme e ğ.l. Ihv-
letin bütünlüğünü, bölünmezliğini, pr, ;r :plerini 
koruyacak, buna aykırı haivket edecek herkesi, 
Devleti yıkmaya teşebbüs ede-cek zararlı cereyan
lar ın 'içerisine girecek, daim doğrusu b rgünkü 
mevzuatımızla, suç sayılabilemk. hâdiselerin malı- ; 
kemenin, vazit'e-ine girecek banlar ın ın tamamını , 
içerisine alacak ve e şekilde vazife görecektir. Bu 
taraf ın işine bakacak, öbür 'umafın isine ; akma
yacak diye bii' 'tefrik yapmak mümkün değil. 
Kaldı ki, bu Anayasa, değişikliğinden sonra, gü- -
reıılik ıııa'hkemelennin diğer kuruluş ve çalışma 
şekilleri hakkımla da, bir kanun gelecek. () İm- ; 
ııund'a da, 'mahkemenin kurulusu, 'kadroları. ça.b-.- , 
ııra şekli, hangi vilâyetlerde, hangi bölgelerde ku
rulacağı, kaç kişiden meydana geleceği voairele-
bi do ayrıca o kanunda, görüşülecek ve kaç mah
keme kurulması lâzım, nerelerde- 'kurulması lâ
zım, 'bunlar yine o kanunda Yüce Meclislerde | 
'müzakere edilerek, müzakereler neticesinde kara- \ 
ra bağlanaca'k. j 
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Güvenlik mahkemesiyle ilgili arz etmeye ça
lıştığım ve açıklığa 'kavuşmasını istediğim umu
mi kısımlar bundan ibaret t ir . 

üîuibt ereni. aıkadaşlaı im. meseleyi sadece bir 
kelimesinden, bir yönünden yakalayarak bundan 
neticeler çıkarmak, 'bundan hükümler çıkarmak 
ela, iyi değil. Anayasanın 5 maddesini değiştiren 
ve ~ de geçici madde eklenmesini derpiş eden bu 
karnın teklifi bir günün iki günün eseri değil. 
Memlekette başlıca siyasî, part i ler in temsilcileri 
bir araya, geldiler günlerce, aylarca konuştular, 
hattâ S aya yaklaşan bur çalışmanın neticesi şu 
metinler yüksek huzurlarınıza geldi. Yazın Mec
lis ta bide iken dahi bu'komisyonlar çalıştı, bü tün 
part i lerin biıleşebibce'kleri şekiller bir araya ge
tirildi, burleşemedikleri; fakat çoğunluk sağla
yabilecek maddeler de ayrıca, yüksek huzurlar ını
za, o şekilde getirildi ve Anayasanın 155 nci mad
desinde tây in edilen .1/3 üyenin 'teklifi ile Millet 
Meclisine intikal etti ve- Millet Meclisinde de 
'-b'3 nin üzerinde b i r çoğunlukla kabul edilerek 
Yüce: Senatoya getirildi. 

Bir günde hazırlanmış, hemen, falanca hâdise 
•İçin, vesaire hâdise için tertip edilmiş bir husus-
mu.ş gibi göstermek Anayasanın bütünlüğüne av
lun. Hepimizin, Anayasaya inancımız üzeninle 
şüpheler doğurucu nitelikte Anayasa üzerinde ko
nuşmak İkraz da iyi netice vermiyor. Bu mem-
] imli hepimiz seviyoruz, hepimiz bu memleketin 
çocuklarıyız. Kimse bir 'kasıt altında yalnız bası
na, efendim. Anayasayı değiştiriyor, şunu geti
recek', bununla şunu yapacak ve saire gibi mesele
mi bir hukuk devleti içerisinde TC demin de arz 
ittiğim gibi ceza mevzuatına dokunmadan sade
ce şeklî bir meseleyi getiren bir husus üzerinde 
hukuku ve adaleti yıpratıcı, hukuku zedeleyici şe
kilde konuşmaların yapılına'sı bizce pek hoş olmu
yor. Biz, bu müzackreieri Komisyonda da yaptık. 
Arkadaşlarımız oralarda, da birçok şeyleri söyle-
d,İh m. ama sunu da, şükredelim ki, hiçbir zaman 
bu Komisyondaki müzakerelerimizde zedeleyici, 
kırıcı, i t ibar sarsıcı bir şekilde müzakere de ol
mamıştır. O a yet olgun bir hava içerisinde ve va
tansever ölçüler içerisinde müzakereler cereyan 
etmiş, ve yüksek huzurlarınıza, getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, gelen teklif hakkında 
ben kısaca öz olarak bâzı noktalara temas ede-
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ceğim, diğer arkadaşların konuşmalarındaki Ko
misyon yönünden, 'bizim Komisyonumuzun çalış
maları yönünden ve Komisyona bâzı meseleyi da
ha iyi tetkik etmesi veyahut da Komisyondaki 
'müzakerelerin ışığı altında bâzı arkadaşların da
ha çok aydınlanahilmeleri için verilecek cevapla
rı, sözcü arkadaşım benden sonra ayrıca Yüksek 
Heyete arz edecek. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bu 'değişiklik, yi
ne Komisyonunıuzd'a biz, Umumî Heyet adına, 
Yüce Heyetiniz adına hu meseleyi 'tetkik eder
ken hiçbir grubun, hiçbir siyasî görüşün sahibi 
oknadan sadece Anayasa ve Adalet Komisyonu 
olarak ve Anayasa gibi mühim bir kanunu değiş
tirmenin hazzı içerisinde ve onun ağırlığını his
sederek, Anayasa değiştirmenin, Anayasada de
ğişiklik yapmanın, yeni müesseseler getirmenin 
ağırlığını hissederek, o ağırlığın tesiri altında 
müzakereleri devam ettirdik ve o şekilde müza
kereleri yaptık ve raporumuzu yüce huzurunuza 
o şekilde getirdik. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa değiştirilir 
mi, değiştirilmez mi? Elbette değiştirilir. Ana
yasanın zaten kendisi 155 nci maddesinde şu şart
ları bulursanız beni değiştirirsiniz demiş. Kendi
si. diyor. Anayasanın kendisi beni değiştirirsin 
deyince, e... İllâ Anayasayı değiştiremezsiniz, 
Anayasaya dokunamazsınız gibi bir hüküm çıkar
mak, bir neticeye varmak pek makbul bir fikir gi
bi gelmedi bize. 

Muhterem arkadaşlar, anayasalar memleketle
rin ihtiyaçlarına göre, memleketin ihtiyacına gö
re, zaruretlere göre değiştirilebilir. Anayasalar 
din kaideleri gibi katı, ilânihaye devam eden kai
deler değildir. Memleket gerçekleri, memleketin 
ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa, anayasalar da o 
gerekler içerisinde ele alınır değiştirilebilir. Bir 
Anayasayı elbette 'memleketin menfaatinden üs
tün tutmamız mümkün değildir arkadaşlar. Mem
leketin menfaati gerektiriyorsa Anayasa değişti
rilebilir. Anayasa, memleketin menfaatinden yük
sek değildir. Anayasalar, kanunlar elbiseler gibi
dir. Bünyeler büyüdükçe, geliştikçe, -sosyal hâdi
seler geliştikçe, yeni hâdiseler suç. teşkil edecek 
veyahut da yeni kuruluşlara lüzum görüldüğü za
man anayasalar da değiştirilebilir, anayasaların 
bu değişiklikleri yüce heyetlerde görüşülür. He
yetlerde, değiştirecek yetkili kimselerde Anayasa
nın kendisinin koyduğu ölçüler, reyler, oylar, sa-

[ yılar bulunmak kaydı ile Anayasa değişikliği ya
pılabilir, müzakere edilebilir. Yetkili kurulların 
kanatlerine hürmet etmek lâzım gelir. 

Şimdi, benim bu Anayasa değişikliği mevzu
unda söylemek isteyeceğim bundan ibarettir. Ka
lan diğer hususları sözcü arkadaşım cevaplandı
racaktı:*. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet adına görüşme tale

bi var mı efendim ? Yok. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, Komisyon Başkanı bir kısım müza
kereleri cevaplamayı bana bıraktı, müsaade eder
seniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 
Komisyon Başkanımız bâzı hususların açıklama

sını ve gereken cevapların verilmesini bendenize 
bıraktı, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Böyle bir iş bölümü mü yaptınız 
efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Yani mü tem im olarak görüşe

ceksiniz, buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım: 

İki gündür devanı eden 'müzakerelerin ışığın
da memleketin gerçek ihtiyaçlarından doğan bâ
zı tedbirleri alabilmenin imkânını sağlamak için 
hepinizin malûmu olduğu üzere. Anayasamızın 5 

I maddesinde bâzı değişiklikler yapılarak bu mad
delere fıkralar eklenmiştir. Bunu müteakip de 
iki geçici madde getirilerek 'mevcut durumlara 

I imkân sağlamanın yolları aranmıştır. 
Getirilen değişiklik hükümleri hepinizin >bil-

I diği gibi, evvelâ Anayasanın 30 ncu maddesinde 
bir fıkra ilâvesi ile kendisine suç isnat edilen ki-

I şiriin hâkimin huzuruna çıkarılması için bir müd
det tâyin ve tespit edilmiştir. Burada, 'daha ev-

I velce 1402 sayılı Kanunla getirdiğiniz hüküm, 
o 15 nci maddeye yapılan itiraz üzerine yüksek 

I Anayasa Mahkememizce Anayasa hükümlerine 
aykırı bulunarak iptal edilmişti. Bu boşluğu dol-

I durabilmek için 30 nen maddeye bir fıkra dde-
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ııere'k 15 günlük bir süre ilerisinde kendisine suç 
isnat edilen kiş-'nin hâkim huzuruna çıkarılması 
şartımı koymuştur. 

136 ncı madtk de bâzı hükümler getüerek de 
evvelâ Devle! güvenlik mahkemesinin 'kurulmadı 
esasını, bunun yanında da bu mabke'inelerin teşek
külü ivin gereken şartlan birlikte getirmiştir. Bu 
•da biliyorsunuz !3ö ncı 'maddeye ilâve edilen 2, 
3, 4, 5, (>, 7 nei fıkradan ibarettir. 

Saniyen 138 nei maddede bir değişiklijk 
yapılın işti r. Burada savaş halinde teşekkül 
edecek askerî ^mahkemelerde halcim niteliğin
de :bu!lunan kişiler yanında haklin olmayan su
bayların da bulunmasını kabul etmiştir. 

Şimdi, ge<vn iki günlük müzakere seyrin
den açıkça bu üç nolktaya, bir de geçici 21 mci 
maddeye Anayasanın asıl ilkelerine muhalif 
olduğu görüşü ile itirazlar yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 30 ncu maddeye ge-
tiirilen değisliklik. geçen 3 - 4 yıl içerisinde 
meydana gelen hâdiselere el. koyan ydikilile
rin 48 saat içerisinde bu tahkiakttarm yapı
lıp tamamlanarak hâkim huzuruna çıkarılma 
imkânını vermediği tespit edilmiş; İm tecrü
belere dayanılarak, bu müddotin 15 gün ola-
ra|k ka.buKi hükmünü getirmiştir. Hakîkaten. 
biliyoruz, gördük ki. toplu halde işlenen 
suçlarını, tahkikatın, 24 saat veya 48 saat 
gibi -bir zaman içerisinde tamamlanarak, 'ken
dilerine su<; isnadedilen kişilerin, hâkim lıu
zuruna çıkarılması imkânı sağlanamamıştır. 
Bunum neticesi; SIK; işleyen kişilerin serbest 
bırakılması ve bunun yanımla 'delillerin top
lanamaması gibi haller neticesi de, birçok 
suçluların bu sebepten şişledikleri suçun ceza
sını alma imjkânını ortadan 'kaldırdıkları gö
rülmüştür. Toplu halde işlenen suçların, suç
lularının cezasız kalmaması yönünden, bugün, 
30 ncu maddeye getirilen bir değişiklikle 15 
günlük bir müddet konmuştur. 

Şimdi bâzı (değerli arkadaşlarımız, bu 15 
günlük müddetin uzun olduğunu, kendi tec

rübelerine göre de 15 günlük müddet içerisin
de 'kendilerine SIK; isnadedilerek nezarete alı
nan Ikişilerin, o devre içellisinde hazırlandık-
'1 arını veya yumuşatıklıklarmı, höylece ada
letin tecelli etmeyeceği gibi bir, gayri|kanıınî 
imkânlar sağlanacağını iddia buyurdular. 

Bugün Devletin bünyesinde gerek Devlete 
karşı işlenmiş olan suçların, gerekse işlenmeye 
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{ hazırlanacak suçların suçlularını yakalayan 
yetkililerin, mutlak surette bu kişileri, bu 15 
günlük müddet içerisinde hazırlayacakları yo
lunda ileri sürülen fikirleri kaimi etmeye im
kân yu]klur. 

Kaldı ki, bugüne kadar tatbikat da göster
miştir ki, 'hiçbir zaman kanunun tayin ettiği 
azamî müddet geçirilinceye kadar da, ken-

I dişine suç isnadedilen kişilerin nezarette tu-
j tulduğu vâki değildir. Her yetkili gerdk ka -
i nunî sorumluluğu içerisinde, gerekse vicdanî 

sorumluluğu içerisinde 'kendisine suç isnade-
' 'dilen kişiler hakkımla kovuştuı-masını biran 
; evvel yapıp, hâkim huzuruna çıkarmanın im-
\ kânun -aramıştır ve tatbikatta böyle ol-
İ muştur j. 

Onun iiç/in, Komisyonumuz olarak. <mese-
t leyi enine boyuna inceledik; yetjkililerin tec-
] rütbelerinden istifadeye çalıştık, getirilen bu 

30 ncu 'maddeddki değişikliği de, bu yönü ile 
IkaJbul ettük. Kabul ederken de, hiçbir za
man kişi özgürlüğünü zedeleyici bir tutumun 

i bulunmadığımı ve Anayasanın hu ilkesine ay-
I kırı hareket edilmediğini de tespit ettik de

ğerli. arkadaşlarım. 
130 ncı madde ile getirilen değişikliklere 

bakarsak; burada, hâzı değerli arkadaşları-
ı nuz, yargı yetkisinin Anayasanın 7 nei mad

desine göre. bağımsız mahkemelere veril
diğini; fakat bu maddede yapılan değişiklikle. 

| Anayasanın 7 nei ve 132 indi maddelerinde tes-
I pit 'edilen bağımsız mahkemeler ilkesinin ih-
j lâl edildiğini ileni sürdüler. 

j Değerli arkadaşlarım, biz, Anayasanın 7 nei 
î maddesini değiştiren hir teklifle huzurunuza gcl-
| medik. Anayasanın 7 nei maddesi hükmü duru

yor. 132 vel34 ncü maddelere baktığımız zaman
da, getirilen değişiklik teklifi ile çelişen bir du-

| ram mevcut değildir. Anayasanın, mahkemelerin 
I bağımsızlık ilkesini ihlâl ediyor iddiası; gerek 7 
j nei, gerek 132, gerekse 134 ncü maddeleri ele 
! alarak incelediğimiz zaman, bu değerli arkadaş-
•j larm ileri sürdüğü fikir, Anayasa müvacehesin-
I de iddialarını tevsik eder durumda değildir. 

Sadece bir atama noktasında Anayasanın ih-
, lâl edildiği iddiası var. Bu, bir değişiklik olarak 
\ kalbul ediliyorsa değerli arkadaşlarım, üzerinde 

müzakere yapılan mesele bir Anayasa değişikli-
! ğicli-r. Bir özel kanunu müzakere etmiyoruz. Şâ-
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yet bir özel kanun getirilmiş olsa idi huzurunuza 
da, oradan birtakım şartlar ele alınmış olsa idi; 
o şartları Anayasa ile karşılaştırdığımız zaman, 
bir çelişki vardır iddiası ileri sürülebilirdi. Hal
buki müzakeresini yaptığımız mesele, aslında bir 
Anayasa meselesidir. Bir Anayasa hükmü geti
rirken, bir Anayasa hükmü tesis edilirken Ana
yasanın falan hükmüne aykırı düşüyor iddiası, 
bir noktada yerinde olmaz. 

Saniyen, bağımsızlık ilkesini ortadan kaldı
rıyor iddiası, atamada ortaya çıkılıyor. Ne deni
yor getirilen hükümde; bir boş yere iki aday gös
terilecek. Nereden gösterilecek; birinci sınıfa ay
rılmış hâkim ve savcılardan. Bu hâkim ve savcı
ların özlük ve <?n!r hü+ün hakları y'ne mcnı-ubu bu
lunduğu Yüksek Hâkimler Kurulunun yetkisi al
tındadır. İki aday gösteriliyor; adaklardan birisi 
Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından seçiliyor. 

Şimdi bir değerli arkadaşımız huvurdular ki; 
efendim, 1973 seçimlerinde falan partinin adayı 
olarak filân yerden seçime girmiş, kaybetmiş iki 
kişi gelir buraya aday gösterilir. 

Muhterem arkadaşlarım, kendisine birinci sı
nıfa erişinceye kadar hâkimlik vasfını muhafV'a 
ederek getirmiş değerli bir kişi. falan veya filân 
partinin adayı olur; seçimi kazanamadıktan son
ra mesleğine dönerse, e, bu kişinin falan partinin 
siyasî kanaatini taşıyor, oturacağı kürsüde vere
ceği hükümde bu hissiyatın tesiri altında kalır 
diye düşünmeye, hakkımız yoktur. O zaman bir 
başka hakkın kısıtlanması gibi bir durumla karşı 
karşıya geliriz. 

Şimdi, müzakerelerin seyrinden anlamadığı
mız bir husus var. Hakikaten Devlet Güvenlik 
Mahkemesinin kurulmamasmı isteyen veya bu 
mahkemelerin kurulmasını sağlayan hususlar na
zarı itibare alıp kabul edersek, sadece atanma
ları sebebiyle getirilen yol bahanesiyle bu mad
denin tümünün değiştirilmesini istememe gibi 
bir durumla karşı karşıya mıyız, onu tespit ede
medim. 

Komisyonunuz, Devlet Güvenlik mahkeme
lerinin kurulması kanaatindedir. Dün akşam, 
eğer televizyonlarını seyretmek imkânını bulan 
arkadaşlarımız oldu ise, İstanbul örfî İdare Ko
mutanlığının yaptığı brifingte, ortaya koyduğu 
delilleri gördükten sonra artık, Türkiye'de üç 
bin, beş bin gencin şu veya bu şekilde, şu veya 
bu hadiseler sebebiyle Devlete karşı çıkması ye-
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| rindedir gibi bir tutumun içine girmemize imkân 
1 yoktur, değerli arkadaşlarım. Bu bakımdan geli

şen zaman içerisinde, gelişen suç tiplerini ve bu 
tiplerinin suçlularını mutlak surette bir ihtisas 
mahkemesinde muhakeme edip, hakikaten o su
çun faili değilse, biran evvel haklarına kavuştu
rulmasının sağlanması; fakat o suçun faili ise, 
cezasını çekmesinde Devletin ve milletin büyük 
faydası olduğuna biz komisyonunuz olarak kani 
ol duk. 

Saniyen, 138 nci maddenin üzerinde duran 
arkadaşlarımız, efendim, bu da bize bağımsız 
mahkemeler ilkesine aykırı gibi geliyor, dediler 
ve öyle iddia ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet harbe girmiş, 
savaş halinde askerî mahkemeler kuracaksınız, 
bunun ekseriyetinin mutlak surette hâkim sını
fından olması iddiası iyi bir şey; ama o günkü 
şartlar içerisinde askerî suçları işleyen kişilerin, 
işlediği suçların askerî mi değil mi, vasfını ta
yinde elbetteki Türk Ordusunda subaylık yap
mış olan kişiler, hâkim arkadaşlarımız kadar 
tefrik etmek imkânına sahipler. Bu bakımdan, 
yargı yetkisi ilkesinin zedelendiği yolundaki dü
şüncelere de komisyon olarak iştirak edemiyoruz. 

Saniyen, geçici 21 nci madde üzerindeki ileri 
sürülen fikirlere gelince1; yine Anayasamız mu
vacehesinde bu fikirlere komisyon olarak iştirak 
etmediğimizi arz eder Yüce Heyetinizi saygıyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz sırası için Sayın Kü
rü m oğlu. 

Oyunun rengini belirtmek için de halen üç 
arkadaşım söz istemişlerdir. Ben alabildiğim 
nota göre üstlerini numaraladım. Sayın Hazer, 
Sayın Ozmen ve Sayın Türkmen oylarının ren-
9,-ini belirtmek için söz istiyorlar. 

108 nci maddeye göre, bunların bir lehte, bir 
aleyhte olması icalbediyor. .Sayın Hazer birinci 
sırada olmak üzere sorayım; lehinde mi. aleyhin
le mi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Özden?.. Bir lehte, bir 

aleyhte efendim; yani 108 nci maddenin kesin 
ifadesi bu. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Lehinde ko
nuşacaktım. 

BAŞKAN — O halde, aleyhinde görüşmeye
ceğinize göre vazgeçmiş oluyorsunuz, 

Sayın Türkmen?.. Siz de lehinde. 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
muhalefet şerhim olmasına rağmen, lehinde kul
lanacağım, yalnız buna rağmen neden müspet oy 
kullanacağımı söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Üc arkadaşımız müracaat etti, 
108 nci maddeye göre bir lehte ve bir aleyhte 
söz verebilirim. Bakınız ben 108 nci maddeyi bir 
daha okuyayım; «Oylamaya başlamadan önce, 
Başkan, oyların neyi ifade edeceğini anlatır. 

Üyeler, oylamadan önce, oylarının gerekçele
rini kürsüden söylemek isterlerse, Başkan lehte 
ve aleyhte yalnız birer üyeye söz verir.» den
mektedir. Buna göre, S aynı Hazer tekaddüm 
etmiş oluyorlar. 

Sayın Kürümoğlıı özür dilerim, buyurun 
efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Anayasa değişikliği vesilesiyle, şahsî görüş
lerimi arz etmek ve bundan sonra da, bu gibi 
değişikliklere lüzum bulunduğu kanaatini iz
har etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bugün müzakeresini yapmakta olduğumuz 
Anayasa değişiklerine ait maddeler, kanaatim
ce meselenin esasını ve bu değişikliği ^ gerekti
ren sebeplerin izalesini mümkün kılabilecek ve 
esasını halle kâfi gelecek nitelikte değişiklik
ler değildir. Gerçi güvenlik mahkemesi gibi 
önemli bir yenilik, bu değişiklik ile getirilmek
te ise de, kanaatim odur ki, bu da ileride reji
min muhafazası için icap eden tedbirlerin alın
masına kifayet etmeyecektir. 

Anayasamız, insan haklarına dayalı demok
ratik hukuk devleti prensiplerine göre hazır
lanmış bir Anayasadır ve ilk 9 maddesinde ge
nel esaslar tespit edilmiştir. Bu genel esasların, 
Anayasanın diğer maddeleri ile çelişik durum
lar arz ettiğini ve bunun neticesi olarak da, ger
çek anlamda demokratik sistemin Türkiye'de 
mevcut olup olmadığı noktasında tereddütler 
izharına sebep olduğu kanaatindeyim. 

Anayasamız, 4 ncü maddesi ile egemenliğin 
kayıtsız ve şartsız millette olduğunu ifade eder; 
iBunun nasıl tezahür edeceğini ve millet ege
menliğinin nasıl kullanılacağını yine aynı mad
de tasrih eder; «Millet, egemenliğini Anayasa
nın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 
eliyle kullanır», der. Bu yetkili organları de
mokratik ülkelerde, demokrasinin carî olduğu 

| yerlerde gördüğümüz uygulama şeklinin icabı 
olarak, tereddütsüz 1 nci fıkra hükmüne istina
den, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu 
esasından hareket ile, muayyen şartlara bağlı 
bulunduğu neticesine varmak icap eder. 

| Yüce Atatürk'ün vazettiği bir prensip olan 
hakkı olarak kabul ediyor isek, bunun icabını 
yerine getirici istikamette Anayasanın diğer 
maddelerinde de değişiklikler gerekeceği kana
atindeyim. Bu cümleden olarak, bir defa Ana
yasa değişikliğinin 79 ncu maddeye taallûk 
eden hususlarda bir revizyona tabi tutulmak 
icap ettiğini belirtmek istiyorum. Zira, 79 ncu 
maddede, kürsü hürriyeti tam anlamı ile kabul 
edilmiş olmasına rağmen, bunun uygulamada 
suistimallere yol açıcı istikamette kullanılmak
ta olduğunu da, her vesile ile demeyeyim; ama 

) yeri geldikçe görmekteyiz. Bu şu neticeyi do
ğurmaktadır; 79 ncu maddenin icabı olarak 
buradan ifade edilen sözlerin mesuliyet tahmil 
etmemesinin neticesi olarak, dışarıda tekrarına 
imkân vermekte ve bunun neticesi olarak da, 
anarşiyi tahrik etmek isteyen veya art niyet ta
şıyan zevatın dışarıda başka istikametlerde bu
nu kullanmasına imkân hazırlamaktadır. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mec
liste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları 

] Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmak
tan sorumlu tutulamazlar» hükmü, o kanaate-
yim ki, bir revizyona tabi tutulmaya mecbur
dur. Zira, suç niteliğinde söylenmiş olan husus-

' lai'in, dışarıda söylenmesinin de suç olması ica-
j beder. Aksi takdirde buradan işlenmiş bir su-
j çun, dışarıdaki tekrarına imkân hazırlamış olu

yoruz. 

j Bunun gibi, demokratik prensiplere uyma-
j ynn bâzı müesseselerde vardır ve sayın Yıldız, 

dünkü konuşmasında kuvvetler ayrılığı pren-
j sibinin değişmeyeceğini buyurdular; aynen ka

tılıyorum, değişmemesi lâzımdır. Ancak kuv, 
vetler ayrılığı prensibinin değişmemesi icabe-

1 derken bu kuvvetlere yan ortaklar bulma şek
linde tecelli eden bâzı müesseseler vardır ki, bu 
Anayasamızda, bunların da bir disiplin altına 
-alınması gerekir kanaatindeyim. Zira niye 
«Egemenlik, kayıtsız, şartsız; milletindir.» di-

) yoruz? Bu Parlâmentoya aittir egemenlik. Par-
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lâmento kanalıyle kullanılır. Parlâmento üstün- * 
de hiçbir müessese tanımıyorum. I 

Bunun gibi gene bir başka yönden, Anaya- \ 
samızda bugün, egemenliğin millette olduğunu j 
ifade enen 4 neü maddeye rağmen bâzı Alın- \ 
maya. mahal yok, bu, bir gerçektir. - gruplar i 
vardır. Eğer, egemenlik millette ise, milletin ; 

seçmediği veya milletin temsilini yapmayan, ; 
temsil yetkisini haiz olmayan grupların da Par- • 
lâmentoda olmaması ieabeder. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Niye getir
mediniz? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Evet, : 
bir arkadaşımız, niye getirmediniz buyuruyor
lar, fakat... 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bir ricada 
bulunacağım; evvelâ, karşılıklı konuşmayınız, j 
bir. İkincisi de, değiştirilmesi düşünülen Ana- } 
yasa maddeleriyle bahis buyurduğunuz şeyler \ 
arasında pek irtibat yok. Rica edeceğim, konu ı 

i 
üzerinde toparlayın, efendim. j 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Baş- I 
üstüne Başkanım. Sayın Başkanım, her hangi i 
bir art niyetle söylemiyorum. Burada nihayet j 
bir meseleyi konuşuyoruz; Anayasa değişikliği j 
müzakere ediliyor ve Anayasada ileride değiş- I 
mesi ieabeden bâzı noktalar olduğu ve bugün ; 
müzakeresini yaptığımız hususların dahi, ileri
de de kifayet etmeyeceği hususundaki fikrimi 
teyiden bâzı hususları söylüyorum ve netiee-
de gene buyurduğunuz şekilde, bugünkü de-
ğişikliğe sözümü getireceğim. i 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Şim

di, 1960 in 27 Mayısında bir ihtilâl olmuştur. 
İhtilâle bir dediğimiz yok ve onun münakaşası-
m yapmıyorum, fakat ihtilâli takip eden şu 
Anayasa ile, 1961 yılında kabul edilen bu Ana- { 
yasa ile egemenliğin millette olduğu prensibi- İ 
ne aykırı olmak üzere Millî Birlik Komitesi ] 
üyelerinin bu Mecliste ömür boyu senatör ol- j 
ma hakları tanınmıştır. j 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yanlış; Ana- j 
yasanın kabul ettiği bir müesseseye bu şekilde [ 
bir söz söylemeyin. > 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, siz umumi
yetle Genel Kurulun hissiyatına hürmetkar ; 
olan bir arkadaşımızsınız. Dün başlayıp, şu ana 
kadar sükûnet ve vakarla devam ettirdiğimiz 
görüşmeyi tatlı bir şekilde bağlayınız. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — öy
le bağlayacağım sayın Başkanım; alınmak için 
bir sebep yoktur. Bugün, arkadaşlarımızı bu
radan çıkaracak nitelikte bir söz etmiyorum. 
Şayet, bir Anayasa değişikliği müzakere edildi
ğine göre, ileride değişmesi ieabeden bu hü
kümlerin de mevcut olduğunu ifade ediyorum; 
yoksa, mutlaka arkadaşlarımız... 

iSAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Elinizde, 
değiştirin. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — O anayasa da 
millet iradesine iktiran etmiştir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Ana
yasanın temel prensiplerine aykırıdır. Bu konu
daki fikrimi, sözümü burada bağlıyorum. 

SALİH TENYERİ (Gaziantep) Millet ira
desine sunulan bir müessese Anayasanın temel 
prensiplerine nasıl aykırı olur? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Di
ğer taraftan, gene Anayasanın temel prensiple
rine aykırı olan bir hükmü de ihtilâl tasarruf
larının Anayasa Mahkemesine dâva açılmak su
retiyle Anayasaya aykırılığının iddia edilemi-
yeeeğidir. Bizzat tatbikatını yapmış bir arkada
şınız olarak, Millî Birlik Komitesi zamanında 
çıkmış bir kanunun Anayasaya aykırı olduğu 
.gerekçesiyle Mahkemede yaptığım talebin, Ana
yasa Mahkemesince reddi dolayısıyla muttali 
bulunduğum hadiseye istinaden arz ediyorum; 
eğer, ihtilâl tasarrufu dahi olsa bugün hürmet 
etmekte zerrece tereddüt göstermememiz icap 
eden bu Anayasaya aykırı bir kanun ise, bunun 
Anayasaya aykırılığının iddia edilebilmesi ge
rekir. 

Keza, bunun gibi. Cumhurbaşkanlığı seçi
minin de o kanaateyim ki, günün aktüalitesi-
sine uygun bir mevzudur; Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin de millet eliyle ve tek dereceli olarak 
yapılmasında fayda mülâhaza ederim. Böyle 
okluğu takdirdedir ki, şu veya bu kişi veya 
zümrelerin o makama göz dikme imkânları ve
yahut arzuları ortadan kalkar. Herkes, arzu 
e.den herkes, çıkar millet huzuruna, oy aldığı 
zaman gelir, şerefle işgal eder sandalyesini, 
oturur ve herkesin de hürmetine lâyık olur. 

Fazla münakaşaya mahal vermemek üzere 
Anayasanın tümü; şöyle, maddeleri tek, tek 
gözden geçirildiği zaman, sözlerime hak ver
memek için sebep bulunmadığı kanaatindeyim. 
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Bu hakkı teslim edebilmek için de her şeyden 
evvel salim ve art bir düşünceye sahip olma
dan, tamamen yapıcı istikamette, bir düşünce 
ile tetkik yapılması zarureti muhakkaktır. 

'Bu düşünceler ile yüce Heyetinizi belki üz
müş olabilirim, ama maalesef söylemekte zaru
ret hissettiğim hususlardı; bu sebeple dinlemiş 
olmanızdan dolayı teşekkürlerimi sunar, saygı
larımı arz ederim. 

BAŞKAN — Beyaz oyunun gerekçesini izah 
için, sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Kısa süre içinde bir kaç defa Anayasa ta
dili yapmak zaruretiyle karşı karşıya kalan bir 
ülkenin bir Parlamenteri olarak kendine dü
şen görevi ve kullanacağı oyun rengini izah ve 
ifade etmek için kısaca maruzatta bulunaca
ğım. 

Anayasalar uzun ömürlü yasa olması lâzım 
ıgelen yasalardır; fakat zaruretler, ihtiyaçlar, 
sosyal gelişmeler ve beliren tartışmalar gerek-
teiğincle Anayasalar da diğer yasalar gibi değiş
tirilir. Böyle nedenlerle de olsa huzurunuza ge
tirilen bu Anayasa değişikliğini yetersiz bulu
yorum. Şu anlamda yetersiz buluyorum: Anaya
sanın temel kuruluşları olan iki Meclisin siyasî 
hayattaki yerini Meclislerin birbiriyle olan iliş
kilerini yeniden düzenleyecek, güçlendirecek 
ve temelde bir esasa bağlayacak bir değişiklik 
şart t ı ; o, getirilmemiştir. Parlamenter sayısı 
Türk kamuoyunda çok görülmektedir; o, ele 
alınmamıştır. Bir arkadaşım burada, bahsetti
ler; 'Cumhurbaşkanının seeimide ele alınmayan 
konulardan birisidir; fakat Cumhurbaşkanlığı 
seçimini tek olarak değil, Anayasanın genel 
prensipleri içinde de ele almak gerekir. 

Aslında doğrudan doğruya millet tarafından 
seçim, bugün parlâmento içinde bir idealdir, 
fakat bu vardır denilemez. Yani; bugün Türk 
Parlamenterleri tek derece ile seçilmiyor. Ön se
çim hileleri, delege tertiplerine dayanan parti
ler sultası, millî iradeyi tecelli ettirmeye yet
miyor. Fert iradesi olmayan yerde, millî ira
deden baihsolunamaz, bu kanaat yaygındır ve 
bundan dolayı da bir kısım vatandaş sandığa 
küskün, partilere dargın haldedir. 

Binaenaleyh, Anayasa değiştirilirken sade
ce günlük, sadece kısa tedbirler değil; uzun 

vadeli tedbirlerin de beraber getirilmesi lâzım 
gelirdi. Pantilerarası komisyonlar kuruldu, 
partiler konuştu, tartıştı, anlaştı, sonunda, ha
zineden verilecek para paylaşmasında ittifak 
edildi. Bu komisyonun üyelerinden olan parti
lerin bir kısmı, şimdi burada bu esastan ayrı 
bir takım iddialar ve ihtilâflar yaratmaktadır
lar. Anayasa değişikliği madem partilerarasm-
da bir komisyonda hazırlanarak geliyordu, hiç 
olmazsa burada da bu münakaşaların yapılma
ması gerekirdi. 

Anayasa değişikliğini askerler istemiş, Hü
kümet istemiş. Kim isterse istesin, ihtiyaç var
sa oyunuzu verirsiniz, yoksa efendim bu bir 
takım çıkar çevrelerin askerlerin gölgesin
de oyunudur diye göstermek ve iddia etmek, bu 
günün siyasî hayatına olumlu katkıda bulun
mak sayılmaz, Bu bilâkis, bugünkü siyasî kes
me keşi artıran bir unsur olur. Demek ki, as
ker isteseydi evet diyecektiniz, asker istemedi
ği için hayır diyeceğiz. Böyle şey olamaz. 

Biz Anayasayı ne asker istediği için, ne Hü
kümet getirdiği için değiştiriyoruz, Bunlar ihti
yaç duyulan maddelerdir, kabul edeceğimiz 
hükümlerse kabul ederiz. Bu arada kabul et
meyeceğimiz hükümler de vardır. Kabul edilen 
hükümler kadar, kabul edilmeme lehindeki oy
ları da muhterem sayarız, ama bir şartla; önce 
pazarlık yapıp sonra yan çizerek burada ihtilâf 
çıkarmak şartıyle değil. 

Bugün Türkiye'de güvenlik mahkemeleri 
bir ihtiyaçtır. Güvenlik mahkemelerinin kuru
luş tarzında eksik taraf, yanlış taraf iddiaları 
vardır. Arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız kuvvet
ler ayırımı prensibini mâalesef yanlış vazetti
ler. Ben bunu uzun boylu izah etmeyeceğim, 
yalnız bir noktayı, arkadaşlarımın söylemediği 
bir noktayı sarih olarak ifade etmek istiyorum. 
Anayasamız var, Danıştay'da Anayasamıza gö
re bir yüksek mahkeme, onun üyelerini de Hü
kümet aday gösterir. Hem kimlerin arasından 
gösterir, yargıç olmayanlar arasından gösterir 
ve bunlar Türk Milleti adına hüküm verir. Bu 
Anayasaya aykırı olmazda, yine aynı Hüküme
tin hakimlik niteliğini haiz birinci derecede hâ
kim olmuşları inha etmesi yani, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna inha etmesi Anayasaya ay
kırı görülür. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu Türk 
hukukunu tefemıatıyle ve gereğiyle tetkik et
memenin bir tecellisidir. 

— 91 — 



O. Senatosu B : 38 

Mühim olan, verilecek kararlarda ve o ka
rarları verenlerin tabi bulunduğu atmosferin 
taihlilindodir. Yani, bir heyet hüküm verdiği 
zaman tehdit altında değilse, baskı altında de
ğilse, hukuk formasyonuda haizse o heyetin 
verdiği kararları bizim Anayasanın istihdaf 
ettiği yargı erki içinde mütalâa etmek doğru 
olur. Aksini düşünmek memleketin ihtiyaçları
na göre kurulmak üzere bulunan bir müessese
yi baştan çürütmek maksadını güden bir hak
sız iddia olur. 

Bir başka nokta daha var; Millet Meclisinde 
Anayasa değişikliği konuşulurken, iki madde 
oylamasında çoğunluk sağlanamamış. Çoğun
luk sağlanmaması tümü üzerinde ikinci kez 
müzakerede çoğunluk sağlanmasaydı reddedil
miş sayılırdı. İki görüşmeden maksat, fikirlerin 
oluşmasına, hataların azalması içindir. Meclis
lerin iradesi son müzakerede tecelli eder ve te
kemmül eder. Son müzakerede tamamlanmış 
bir iradenin, birinci müzakerede çoğunluk ol
madı veya olduğu şeklinde kabul edilmemiş 
gösterilmesi, hele meşru sayılmaması ne hukuk 
anlayışıyle, ne mantıkla izah olunamaz. 

Arkadaşlar, hatırlarsınız hepimiz içindeyiz, 
Türkiye uzun süreden beri bir siyasî istikrarsız
lık içindedir. Bunun çeşitli nedenleri ve karışık 
yönleri vardır, hepsini izah etmek mümkün de
ğil. Kanaatimce bu huzursuzluğun, bu karar
sızlığın kaynağı Anayasanın yorumlanmasından 
çıkmıştır. 1961 Anayasası kabul edildikten son
ra, Türkiye'de sosyal, siyasal, ekonomik bir 
takım akımlar, eğilimler, belirdi. Maalesef bu 
'beliren eylemleri, eğilimleri, ihtiyaçları Atatürk
çü prensipler içinde kanalize etmek imkânı bu
lunamadı. Buhranın temeli ve kaynağı burada
dır. Ondan sonra bu yayıla yayda bugünkü hu
zursuzluk haline geldi. 

Bir şey daha oldu: sanki 27 Mayıs İhtilâii 
yeni bir Cumhuriyet 'kurmuş gibi. yeni birtakım 
modeller arandı, devlet modeli. Halbuki, 27 Ma
yıs, Cumhuriyetin esasları dışına çıkan sap.mda-
rı hizayı getirmek için yapılmış ve Anayj:mada
ki bâzı garanti eksiklerini tamamlamış ıbk ha
reketti. Binaenaleyh, birinci Cumhuriyet, ikinL-i 
•Cumhuriyet diye bir ayırım yapmak mümkün 
olmadığı giibi, yeni bir devlet modeli aramaya 
lüzum yoktu. 

Maalesef, bir taraftan kışkırtıcı •mihrak1 ar. 
bir taraftan yeteneksiz ist İhlar yeni bir dav1' t 

28 . 2 . 1973 O : İ 

mada1! arama hevesine kapıldılar. Atatürkçülü-
ğ-'-n temel izinden, temel prensiplerinden ayrı
lan bu istekler, giderek iki kutupta yoğunlaştı. 
B' > tarafta solculuk, bir tarafta sağcılık diye-
'biA-ecğimiz İra kutuplaşma. Atatürkçülük, ka-
naadmae iki temel esasa dayanır. Bir, Atatürk
çülük teokratik devlet sistemini kabul etmez. 
Yani. din-" dayalı bir partiyi ve bir devlet anla
yışını kabul etmez. Atatürkçülük, sınıf kavga
sına dayanan bir sosyalizmi de kabul etmez. 
Bu iki temel prensibin hilâfına gelişmeler oldu. 
(Sosyal;-:! iddialar, açık kapalı Türkiye'yi komü
nizme götürmek isteyen hevesler ve Türkiye'de 
İslâm kardeşlerin etkisiyle devlet kurup, Suudi 
Araljia:aıda bağlama hevesleri bu dönemde ge-
öişti ve Anayasanın sınırlarını zorlayan istekler 
meydana çıktı. 

Bu isteklerin bir kısmı bâzı çevrelerce bile
rek, isteyerek Anayasanın tümüyle uygulanma
sı perdesi altında saklandı. Bir kısmı da fikir öz
gürlüğü tartışmaları içinde eritilmek istendi. 
Halbuki Atatürkçü prensipler sınıf kavgasına 
dayanan Marksiznıi temelinden reddeden. Ye 
onun için Atatürk kurtuluş yıllarının tek dostu 

: olan Sovyet Rusya ile münasebetlerini rejimle
ri 'kopye etmek esasına değil, ayrı ayrı rejimler 
idinde iyi komşuluk esasına göre tanzim etti ve 
kabul ettirdi. Fakat maalesef Atatürk'ün Le-
rdare, Stalin'e kabul ettirdiği hu iddiaları biz 
Türkiye'de yeni beliren oportinis sosyalistlere 
kabul ettiremedik. Memleketin sıkıntısının bü
yük bir kısmı buradan çıkmışlar arkadaşlar. 

Bu itibarla, bugün Türkiye'de sosyalizm id
dia ve heveslerinin içinde yatan tehlikeleri hep 
beraber düşünmeğe mecburuz. Türkiye'deki sos
yalizm Kolanda'daki, Fransa'daki sosyalizm ol
maz arkadaşlar. Bizim coğrafyamız istesek de, 
i-aoınesok de bu sosyalizmi iyi niyetle de kuran
la.: olsa da, bunun kapısından ve bacasından 
S evet Rusya'nın etkileri eke;- arkadaşlar, bu
na. önleyemezsiniz, bunu önlemek 'mümkün ol
maz. Maalesef çok hevesli arkadaşlarımız kimi
si kulaktan dolma, kimisi iyi niyetle bu sıkıntı
lara, Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarına çare bu-
AAilaıek için sosyalizmi bir çıkar yol sanırlar. 
Arkadaşlarımızın bâzıları dünyayı tetkik ettik-
Aai iddiası ile. dünyada sol gelişiyor, sola atıl-
•ıv-dar vüs'at kazanıyor diyorlar. Böyle değil, 
s. karı ki.' hududa var. Atatürk'ün kurduğu pren-
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sipler aşırı sola da, aşırı sağa da karşı. Yani 
Atatürkçü, başından sonuna kadar iki ceplıede 
savaşmak mecburiyetindedir'. Bunun onun değiş
mez kaderidir. Atatürkçü hem aşırı sağla, hem 
aşın solla mücadele 'mecburiyetindedir. Onun 
için hiçbir gelişmeyi, solda ve sağda hiçbir ge
lişmeyi Atatürkçü prensiplerin önüne almağa, 
Atatürkçü olanların gönlü razı olmaz. Ye Ata
türkçülüğü istemek bâzı ültura solcuların iddia 
etikleri gibi 50 yıl geriye gitmek değil arkadaş
lar. Bilâkis dünyadaki gelişmeleri, sosyal ha
yattaki değişmeleri, kültürel ilerlemeleri millî 
menfaatler açısından yönetmek, yani onların 
hepsi millî çıkarlar istikametine yönetmektir'. 
Efendim, Atatürk o prensipleri koyduğundan 
bu yana 50 sene geçmiştir, eskimiştir diyenler 
var. Atatürk'ün koyduğu prensipler eskimiyor. 
Atatürkçü prensipler yaşayan ulviyetler gibi 
her yeni gelişime, her yeni ileri harekete öncü
lük eder, ona göre gelişir, değişir, büyür. Fakat 
bir esastan ayrılmaz, millî hedeflerden ayrıl
ım az. Lâik devlet görüşünden ayrılmaz. 

Şimdi Anayasamızın getirmiş olduğu sosyal 
devlet anlamı, nelere büründü, ne renklere bo
yanmak istendi. Anayasayı dürüst uygulamak 
için ve samimî yorumlamak için istesek de, iste
mesek de çerçevelendirmeğe mecburuz. Fikir 
özgürlüğü iddialarını da böyle tutmağa mecbu
ruz. Fikir özgürlüğü, herkes kendi kafasında-
kine güre bir fikir özgürlüğü istiyor. Molla ken
dine göre 'bir fikir özgüllüğü istiyor, komünist 
kendisine göre bir fikir özgürlüğü istiyor. Efen
dim, kitap toplanamazmış, kitap yasaklanamaz-
ınış. E, pekâlâ ne yapalım? Ne yapalım, yani 
Nurculuk serbest olsun, razı mısınız buna? Ta
rikatlar yeniden kurulsun, zaviyeler yeniden 
kurulsun, Tekkeler yeniden açılsın, bu da fikir 
özgürlüğü. Bir tarafa fikir özgürlüğü vereceksi
niz, sen sosyalist parti kurabilirsin, sen komü
nist parti kurabilirsin eleyince, öbürü de diye
cek ki, ben tarikat partisi kuracağım. Klerikal 
parti arzuları Türkiye'de vardır. Yardır arka
daşlar, hazırlıkları da vardır, yani din esasına 

dayalı istekler de vardır. Binaenaleyh, Ata
türk'ün koyduğu bu sınırlamayı özgürlüğe vu-
Tiılan bir daıJbe olarak kabul etmek Atatürkçü
lüğü temelinden anlamamak veya hiç olmazsa 
Atatürkçülüğe aykırı düşen insanların bahane
leridir bunlar. 

— 9; 
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Ben samimî kanaatim olarak arz ediyorum. 
Türkiye'nin reçetesi, sıkıntıdan kurtulmasının 
lüzumsuz yere çok sağa sola koşulmuş, çok 
emekler, çok cabalar sarf olunmuştur. Fakat 
yanlış yollara gidilmiştir, emekler de heder ol
muştur. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntı
nın reçetesini Atatürkçü esaslarda ilke ve ülkü
lerde bulmak mümkündür. Atatürk evliya de
ğildi, embiya da değildi. Ama, çok ileriyi gören 
ibir devlet adamı idi. Bütün sosyal tedbirlere 
kapısını açık tutan bir rejim getirmiş. Sınıf 
kavgasını yaratmamış ama, sınıfsal çatışmayı 
önleyecek tedbirleri düşünmüş. SÜosyal tedbirle
ri düşünmüş. En ileri devletlerin uzun yıllar 
arayıp ela bulamadığı lâiklik prensibini getir
miş, Bugün Fransa'da, şöyleymiş, bilmeni isviç
re'de böyleynıiş, Almanya'da böyle. Evet, her 
devlet kendi sistemini kendi ihtiyaçlarına göre 
kuruyor. Almanya'da yasaklar yok mudur? Al
manya'da Nazi Partisi kurulabilir mi? Amerika' 
da yok mudur? Her devlet kendine göre fikir 
özgürlüğünü bir ölçüde sınırlandırmıştır arka
daşlar. Kitap neşretmek, 'kitap yazmak, fikir 
serbestisi içinde bir nesil yetiştirmek hedeftir. 
esastır, lâzımdır. Ama, fikirdir diye Türkiye'nin 
temeline konulacak bombalara göz yumamayız. 
Farzeclin müstehcen neşriyat hakkındaki kayıt
ları kaldırdınız. Türkiye'ye her türlü fikir gir
sin, Türkiye'nin sosyal 'bünyesi ibnna mut aha in
imi midir? Bir ağaç dikersiniz, bir ağaç var yıl
lar geçmiş, dallanmış 'buda M anın iş her rüzıgâra. 
tahammül edebilir. Bir ağaç var yeni dikmişsi-
ııiız, mecbursunuz ona de.stek vurmağa. Bu des
teği ne zaman kaldırabilirsiniz? Ağaç kökle-
ııip tamamlandıktan sonra. 

Gene bir noktayı arz edeyim arkadaşlar, yı
kıcı faaliyetler, sübversif hareketler, komünizm 
ve saire. Büyük kitlelerin hareketi değildir. 
Küçük kitleler hazırlar büyük kitleler gaflet 
içinde yakalanır ve yıkılır. Her memlekette böy
le olmuştur. İSuriyc en son misalidir. Suriye'de 
•bir parlamenterle tanıştım bundan birkaç yıl ev
vel dedi ki, biz de 'komünizmden falandan bah
sediyorlar. Ben diyordum canım, ISuriye'de ko-
aninizm olur mu? Birkaç Ermeni var, gerisi Müs
lüman, Müslümanlar da komünizmi kabul et
ince. Fakat birgün baktım ıSuriye'de sosyalizm 
ilân edildi, en yakın komşularımın çoğu biz ko
münistiz diye meydana çıktılar. Yani arz etmek 



C. Senatosu B : 38 28 . 2 . 1973 O : 1 

istediğim şudur. Bu gibi hareketler küçük grup
ların hazırladığı hareketlerdir. Onlar hazırlar, 
onlar uygularlar, büyük kitle eğer kaygısızlık 
içinde ise, eğer tedbirsizlik içinde ise, onların 
eliyle yıkılır. Biz tecrübe gördük, 12 Mart ön
cesini hatırlayalım arkadaşlar, resmî dairelerde, 
üniversitelerde dinamitler patlıyor, . sokaklar 
kan kokuyordu, yalan mı? Allah .göstermesin 
6 ay daha devam etseydi Türkiye kalmayacaktı, 
bağımsızlığımız Ibile elimizden gidecekti. Bir 
memleketin 'bağımsızlığı için vatandaşları gerek
tiğinde hürriyetlerinden fedakârlık yapmaya 
mecburdurlar arkadaşlar. 

Victor Hugo'nun cok güzel ;bir sözü var, ha
tırıma geldi; «Aşkım için hayatrmı, vatanım 
için aşkımı feda ederim» demiştir. Evet arkadaş
lar, biz de vatanımız için gerektiğinde ibir öl
çüde hürriyetimizi de feda edebiliriz. Hürriye
timizi başka sınıfların, başka grupların hayrı 
için değil, başka bir ekibin, başka bir iktidarın 
keyfi için değil, onlar zulüm yapsınlar diye de
ğil. Sıkı tedbir alacağız, mahallemizde yangın 
çıkmıştır. Bu yangını söndürmek için tedbir alı
nacak. İlgili merciler diyor ki, «pencerelerinizi 
açmayınız, çatılarınıza su serpiniz, çocuklarını
zı dışarıya çıkarmayınız, dikkatli olunuz»'Bu bir 
hürriyet kısmadır. Ama, yangını söndürmek, 
yangını sirayet ettirmemek için riayeti lüzum
lu, faydalı bir kısıtlama. Tıpkı bunun gibi bir 
kısıtlama Türkiye'nin şartlan içinde zaruret 
haline gelmiştir. 

Arkadaşlar, Anayasadan, adalet bağımsızlı
ğından bahsediyorlar, doğru. ıSanki dünya gül
lük gülistanlık, sanki Türkiye'de hiçbir olağan 
üstü hadiseler olmamış. 8anki anarşi durmuş, 
sanki canavarın başı ezilmiş. Bırakalım herkes 
istediğini söylesin diyorlar. Yeni mahkemeler 
kurulması eski mahkemeleri reddetmek için de
ğil; eski malhkemeleri, mevcut mahkemeleri be
ğenmemek için de değil, yeni gelişen sosyal ih
tiyaçlara cevap verebilmek içindir. Nasıl ki, po
lis teşkilâtında yeni bir tedbir aldık toplum po
lisi diye bir teşkilât kurduk. Bu toplum polisi
nin kurulması öteki polise itimatsızlıktan mı ol
muştur? Hayır. Yeni ihtiyaçların getirdiği ted
birdir. Tıpkı bu güvenlik mahkemesi de böyle 
kabul edilmelidir, böyle kabul ediyorum. 

Benim bu teklifler, tadiller arasında asla oy 
vermeyeceğim bir konu da partilere yapılacak 

yardımlar meselesidir. Maalesef arkadaşlar, 
partilere Hazineden yapılan bu yardımlar iyi 
kullanılmamıştır. Birtakım alkışçıların, birta
kım gönüllü tasniflilerin, birtakım tayfa hoca
ların, akıl hocalarının beslenmesinde kullanıl
mıştır. Türkiye'nin siyasî hayatını altüst eden 
olaylarda bu hazine parasının da izi ve gölgesi 
olmuştur. Bunun için hazmeden partilere yar
dıma aleyhtarım. Partiler, bir kısım Adalet Par
tili arkadaşlarım affetsin!er, «Aziz milletimiz» 
diyorlar, bir kısmı «Halka dönük politika izli
yoruz» diyorlar. O halde halka dönük politika 
izleyen, aziz milletine güvenenlerin hazineye el 
atmaması lâzım, oradan yardım beklememesi lâ
zım, bir. 

İkincisi bugünkü seçim sistemi ile demokra
si iddiasından vazgeçmeleri lâzım. İnandırıcı 
olamıyor arkadaşlar. Parlâmentoyu dışarıya 
karşı müdafaa etmek mümkün olmuyor, olma
yacaktır. Bu seçim sistemi devam ettiği müddet
çe, bu parti sultası devam ettiği müddetçe par
tiler patron parti halinde tekevvün etmiş, şe
killenmiştir. 

Listeyi tanzim etmek parti merkezine ait, 
adaya müsaade etmek parti merkezine ait, liste 
başına oturmak parti merkezine ait, ve nihayet 
teşkilâta para vermek parti merkezinin elinde. 
©öylece partilerin etrafında bir çıkar kadrosu, 
bir çıkar çemberi teşekkül etmiştir. Bu çıkar 
çemberi, demokrasi için de. Parlâmento için de 
zararlı olmaktadır. 

Değişiklik bekleniyor, bunların hiç birisine 
çoğunluğu elinde tutan partiler yanaşmıyorlar. 
Halbuki sandığı millete benimsetmenin tek yo
lu, budur arkadaşlar. Bunu yapmadığımız için 
işte bugünlere geldik. 

Gerekirse ben Anayasa tadili konusunda, madde
ler hakkındaki fikirlerimi ayrıca arz edeceğim. 
Yalnız sosyal demokrasi, sosyal halkçılık filân 
gibi iddiaların ne kadar samimî olursa olsun, 
temelinde Marksizmin yattığını ispatlayacak ve
sikalar elimde var. Bu söylenenler bugün bâzı 
partilerin içinde de yetkili mevki]erdedirler. 
Öyle de olmasa, Türkiye'nin fakirlikten kurtul
ması, sosyal dengesizliğin giderilmesi, bölgeler 
arasındaki aykırılıkları düzeltmesi için bir sos
yalist parti olmaya ihtiyacı yoktur, lüzum yok
tur. Bu yol tümü ile yanlıştır. Eğer yeni yol 
arayanlar illâ bu memleketi bir badireden geçi-
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Telim, ondan sonra bakalım oluyor mu, olmu
yor mu hevesinde iseler; Türkiye kimsenin tec
rübe tahtası değildir arkadaşlar. Elbette bunun 
karşısına Ordu'da çıkacak, elbette bunun karşı
sına Parlâmento da çıkacak, elbette bunun kar
şısına bütün vatandaş çıkacaktır. Çıkmayanlar 
olabilir. Güzü dışarıda ve maksadı kötü olanlar 
Türkiye'de azınlıktadır ama tehlikelidir. İçeri
de, dışarıda son yıllarda oynanmak istenen oyu
na dikkat etmeye meciburuz arkadaşlar. 

Yeni bir «Şark» meselesi ihdas edilmek iste
niyor. Biliyorsunuz, tarihte, «Muibaret makam
lar meselesi ve Şark meselesi» vardı. Mütema
diyen yabancılar Türkiye'ye müdahale ederdi. 
Şimdi bağımsızlık mücadelesini yaptığını söy
leyenler bizi Avrupa Konseyinden kovulma teh
didi ile hizaya getirmek istiyorlar. «Tek kala
caksınız, Avrupa Konseyinden de kovulacaksı
nız.» diyorlar. Niye, niçin! Avrupa Konseyine 
girdiğimiz zamanki hüviyetimiz demokratik 
prensiplere uygun, insan haklarına uygun, Ata
türkçü prensiplere uygun bir haldeydi, bugün 
de aynı istikamette mücadele yapıyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiye ne Arjantin olacak ne 
Şili. Peron yetişecek, ne Ailende yetişecektir. 
Türkiye'de eğer ebedî yaşayacak birisi olaosak-
sa o da Atatürk'ün ismi olacak ve o da milletin 
azizi olarak kalacak ve Türk Parlâmentosu, 
Türk Anayasası, Türk Hükümeti de bu istika
mette devam edecektir. («Bravo» sesleri) 

Hükümetler eskisi gibi her sözde, her mese
lede tek söz sahibi, s'on söz sahibi kuruluş de
ğildir, ama her meselenin sorumlusu Hükümet
tir. Üniversite meselesi çıkar, Hükümetten soru
lur, Diyanet İşlerinde hadise olur, Hükümetten 
sorulur. Böyle bir Hükümet, hangi Hükümet 
olursa, olsun Türkiye'nin bu çok merkezli idare 
dediğimiz idaresinin merkezleriyle irtibatı olma
sın mı? İlgisi olmasın mı? Nasıl yöneteceğiz 
memleketi? Yarın bir iktidar gelecekmiş suiis
timal edecekmiş. Ederse belâsını bulur. Bugün
kü iktidar, hele bugünkü iktidara böyle bir şey 
söylemek insafsızlıktır. 12 Marttan sonra kuru
lan Hükümetler, bâzı partilerin ayaklarından 
çekmesine, çengel atmasına, engel çıkarmasına 
rağmen asayişi düzenlemiştir. Türkiye'de sana
yileşmede büyük adımlar atılmıştır. Bir düzel
me olmuştur. Aslında bu Hükümet bir nevi se
çim Hükümetidir. Samimî olarak seçim isteyen

lerin bu Hükümetin karşısına çıkmaması lâ
zımdır. Bu Hükümete engel çıkartmaması lâ
zımdır. 

Bu Hükümet, Türkiye'yi arızasız seçime gö
türmek isteyen bir Hükümet olarak kaıbul edil
melidir. Aksi takdirde seçim istekleri, seçim 
avazelerinin de samimî olmadığı inancı yayılır. 
Hem seçim isteyeceksin hem de seçime götür
mek isiteyen Hükümete çelme takacaksın, bu 
izah edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa Hükümeti, 
icrayı, Anayasanın yanlış yorumlanması dola-
yısıyle zayıflatmıştık, bu bir gerçek, o hale gel
mişti ki, Hükümet çekingen, Hükümet gittikçe 
etkisini kaybetmiş bir hale gelmişti. 12 Mart, 
Hükümeti böyle buldu. Çünkü, birtakım mües
seseler yeni kurulmuştu, birtakım hevesler var
dı, her müessese güçlenmişti; ama Hükümet za
yıf düşürülmüştü. Hükümetin zayıf düşürülme
sinin suçlusu da Anayasa değildi. Bir zamanlar 
bütün bu olayların tek suçlusu olarak ortada 
Anayasa, görüldü. Asla arkadaşlar, Anayasa o 
gün de, bu gün de suçlu değildir. Anayasa, 
Devlet radyosunda kanun kaçaklarının islâhlan-
ma münakaşası yapmasına, partilerin yan örgüt 
kurmasına maazeret sayıla/bilir mi, onun suçu 
Anayasaya yüklenelbilir mi? Bu Anayasa, ,o gün 
de, bugün de suçlu değildir; ama insan yapısı 
olduğu için ihtiyaçlara cevap vermeyen hali 
vardı, düzelebilir, Anayasayı suçlayarak değil, 
Anayasayı benimseyerek düzeltmek lâzım. Ana
yasayı kuvvetlendirmek için düzeltmek lâzım. 
Anayasanın anaprensiplerine sadık kalarak dü
zeltmek lâzım. Getirilen tadillerin bir kısmına 
esastan muhalifim, Anayasaya aykırı olmayan
lara da seve seve olumlu oy kullanacağım; 
ama bu Anayasayla da her şeyin halledileceği 
hayali içinde olanlardan da değilim. Bu tadiller
le beraiber hu kanun tedbirleri yanında sosyal, 
ekonomik tedbirlerin de süratle, çaıbukça alın
ması lâzımdır. Aksi takdirde bu bulanık hava
dan istifade edecekler vardır. Yakasını Mark-
sizmin kışkırtma çengeline kaptırmış olanlar 
bu bulanık havayı maksatlarına uygun görmek
tedirler. Onun için işlemekte, onun için geliş-

j mektedirler. Onlara bu fırsatı vermemek 
s için düzenlemeyi, Atatürkçülüğü, Anayasayı is-
I teyenler ve sevenler yapmalıdır. Bunu yapmaya 
\ da Türk Milletinin sağduyusu ve onun mümes-

vif —— 
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silleri yetenekli ve yetkilidir; ama maalesef ge- 1 
eikmeler oluyor, gecikiyoruz, yeni ve küçük 
hadise büyütülüyor, her mesele ışığından ve mı- I 
randan uzaklaştırılarak karanlığa götürülüyor, I 
onun için de birbirimizi anlayamıyoruz. Herkes I 
konuşuyor; fakat kimse kimseyi anlamıyor; 
susması lâzım gelenler bağırıyor, konuşması I 
lâzımgelenler de susuyor ve ihtilâfın halledil- I 
memesinin bir nedeni de bu oluyor. 

Türk Milleti Anayasasına da sahiptir, hürri
yetlerine de sahiptir, ihtiyaçlarını da bilmekte- I 
dir, düşmanlarını da tanımıştır. Alınacak ted
birler bu istikamette olacaktır. Bunun için I 
olumlu oy kullanacağım. I 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Kullanacağı kırmızı oyun ge

rekçesini izah etmek için söz talebeden var mı? I 
Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bâzı beyan
lar sebebiyle gelecekte Cumhuriyet Senatosu
nun zabıtlarını tetkik edecek kimselerin acaba I 
il)iı kanunun görüşülmesinde ve oylanmasında I 
bâzı çevrelerin baskısı oldu mu zannı yaratıla
bilir, itsifhamı doğabilir. İzin verirseniz bir iki 
kelimeyle zalbıtlarm sinesine bir beyanda bulun
mak istiyorum. I 

Cumhuriyet Senatosunun ve onun sayın üye- I 
terinin herhangi bir baskı tesiriyle bu kanun 
tasarısı üzerinde görüşmüş olmaları mümkün 
değildir. Şu anda sayın üyelerimizin oyları ken- I 
di kafalarında ve vicdanlanndadır. (A. P. sıra- I 
larından «her zaman olduğu gibi» sesleri) Ak
sine bir şüphe izharı varit olsaydı Riyaset Divanı
na en küçük bir işarette bulunulurdu olmamıştır, 
zabıtlara bu hususu aynen dercediyorum. 

Şimdi açık oylamaya geçmeden evvel nisap 
hakkında arkadaşlarıma bir iki usulü söz söy- I 
leyeceğim. Sayın İnönü'nün Cumhuriyet Sena- I 
tosuna intisabından evvel toplantı nisabımız 
için 92 sayı yetiyordu. O tarihten itibaren top
lantı nisabı 93 olmuştur. Bu gibi kanun teklif
lerinin görüşülmesinde aranan meysuf ekseri
yet de Sayın İnönü'nün intisabından evvel 122 
idi. bugün 123 olmuştur. 

Şimdi oylama neticesinde 123 sayın üyenin 
oy kullanması şartını arayacağız Oylama 123'-
ten noksan olursa bu oylamayı kifayetsiz adde- I 
dip, yenileyeceğiz. 123 sayın üye oylamaya işti
rak etmişse, ona göre değerlendirme yapılacak
tır. I 

— 96 
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Şimdi Başkan vekili durumunda olan arka
daşların tasarıların oylanması sırasında oyları
nı kullanıp kullanamayacağı hususu da varidi 
hatırdır. Başkanvekili olan bâzı arkadaşlarım, 
aksi kanaate sahiptirler, oy kullanabileceği ka
naatini taşımaktadırlar, hürmetkarım. Ben, bu 
vazifeyi derUhde ettiğim tarihten şu ana kadar 
hiç bir surette hiç bir oylamaya iştirak etmedim. 
Bugün bu kanun teklifinin oylamasına iştirak 
etmek istiyorum. Riyaset ettiğim bir toplantıda 
iştirak edeceğim bir tasalının oylamasına ve oy
lamanın tasnifine riyaset etmem mümkün de
ğildir. Bu itibarla, Sayın Başkanımıza yerimi 
devretmek .zorundayım. Efendim, görüşmelere 
ara vermiyoruz. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Maeit 
Zeren oyunu kullanmak üzere yerini Cumhuri
yet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun'a terk et
ti.) 

BAŞKAN :— Cumihuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, sayın arkadaşlarım; Anayasanın 
bâzı maddelerinin, bâzı fıkralarının değiştiril
mesi ve 2 geçici madde ilâvesi hakkındaki tek
lifin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunda açık oylama ya
pılacaktır. Sayın arkadaşlarım; kırmızı oy red
di, beyaz oy kabuilü, yeşil oy çekhıserliği ifade 
etmektedir. Ad okunacaktır. Kürsüye bir kupa 
konacaktır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kabul 
veya ret olarak, oturduğumuz yerden söyleye
lim. 

BAŞKAN — Bu hususta herhangi bir önerge 
gelmedi. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — Şifahî 
olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen yazın. Bir önerge gön-
derirsendz, o zaman isim okumak suretiyle ya
pabiliriz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, gönderiyorum efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BALKANI REFET RENDEÜL (Samsun) — Sa
yın Başkan, şifahî de olabilir, önergeye lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar yaptığımız usul 
mucibince, şayet bir teklif yoksa, isim okunmak-
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ta ve oy kupaya atılmaktadır. Teklif okluğuna. 
göre, o teklif mucibince hareket edilecektir. 

Öner geyi okutuyoram. 

IS ayın -Başkanlığa. 
Oylamanın isim okunmak suretiyle yapılma

sını arz ve teklif ederim. 
(Konya 

'Mehmet Varışlı 

ORHAN KÜRÜMOÜLU (Bitlis) — Olmaz 
Sayın Başkanım. Bir önerge de bendeniz gön
deriyorum. 

BAŞKAN — Yeni önergeyi okutuyorum. 

ISayın 'Başkanlığa 
Anayasa değişikliği konusundaki oylamanın 

isini okunmak ve üyenin kabul, ret, eekinser 
şeklinde oyunu izhar etmesi suretiyle yapılma
sını teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

FÜKRKT (lÜNDOOAN (İstanbul) — Sayın 
(Başkan, önergeleri dinledim. (Anayasa oylama
sı» diye bir tâbir kullanılıyor. Yapılacak oyla
ma Anayasa oylaması değil, tümünün müzake
resinin bittiğinden maddelere geçilmesi ile ilgili 
bir oylamadır. Lütfen. Başkan olarak yapılacak 
oylamanın çeşidini, cinsini söyleyiniz ve önerge
ler eğer oylanacaksa, maddelere geçilmesi için. 
oylamanın böyle yapılması isteniyor diye kayıt 
koyun. 

.BAŞKAN — S a y ı n arkadaşlarım, daha ev
vel de arz etmiş t ini. 

(Anayasa- değişikliği konusunda, şimdiye ka
dar yaptığımız tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Maddelere geçilmesi oylanacaktır. 
Bu maddelere geçilmesi hususunda iki usulü
müz var; ya açık olarak isim okunmak ve ka
bul, ret, eekinser diye ifade edilmek suretiyle 
(Biz de burada işaret edeceğiz) öyle oy verilir; 
yahut da kupa konulur, o zaman hepimiz üze
rinde isimlerimiz yazılı olan oy pusulalarımızı 
(Ki, beyazı kalbıılü kırmızısı reddi, yeşili çekin
se ri ifade eder) kupaya atarız. İki önerge var
dır ki, bilhassa ikincisinde «Anayasa değişikli
ği konusundaki oylamanın» diye zikredilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mad
delere geçilmesi diye tasrih etsin. 
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BAŞKAN — Evet efendim, maddelere ge
çilmesi. Bunu da şifahen arz etmiş oluyorum. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU ((Bitlis) — Tasrih 
ediyorum; maddelere geçilmesi hakkındaki oy
lamanın.... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, ad... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, oylamaya falan lüzum yoktur. 104 nc-ü 
maddenin 2 nci fıkrası açık oylamanın ne şe
kilde yapılacağını göstermektedir. «Talep vuku
unda» der sadece. Talep vâkıVlır. Binaenaleyh, 
'doğrudan doğruya ad okumak suretiyle yapıla
bilir. 

•BAŞKAN — Evet, arz ettim. Teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın arkadaşlarım, oylamaya geçiyoruz. İs
mi okunan arkadaşımız; kaibul, ret, eekinser di
ye birini seçerek oyunu ifade etmesi lâzımgeli-
yor. Arz ederim. 

•Buyurun efendim. 
(Ordu Üyesi Selâlıaddin Acar'dan başlana

rak ad okunmak suretiyle oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Bulunmayan, «yok» dediğimiz 

arkadaşlardan gelen var mı efendim? Bulunma
yan arkadaşlardan yeni gelen kimse yok. 

SADIK ARTÜKMİAO (Yozgat) — Sayın 
'Başkanını, bulunmayan arkadaşların isimleri
nin tekrarı gerekir kanısındayım. 

BAŞKAN — O halde «yok» olan isimleri bir 
daha tekrar ediyorum. 

(Bulunmayan üyelerin isimleri tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Oumihuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30, 
57, 136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fık
ralarının değiştirilmesi ve iki geçici madde 
eklenmesi hakkında 397 Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesinin teklifinin tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiş maddelere geçilmesi hakkında 
yapılan açık oylamanın sonucu arz ediyorum: 

Açık oylamaya 162 sayın üye iştirak etmiş 
olup, 139 kabul, 23 ret, çekimser yok. Bu suret
le İçtüzüğümüzün ve Anayasamızın Anayasa 
değişiklikleri hakkındaki koymuş olduğu oy
lama nisabı 2/3 ıüslbeti bulunmuş ve maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 
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T. C. Anayasasmuı 30, 57, 136, 138 vıe 148 nei 
maddelerinin ibâzı fıikralaırainıuı ıdeğ&ştdriilmesi ve 

2 g&çka. madide ıelsJtan«isii halktada 397 
T. B. M. M. üyelinin teklifi 

Madde 1. — T. C. Anayasasının 30 ncu mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 30 — Fıkra 4 
Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma 

yerine en yakın malhkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç kırksekiz saat ve Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin görev ve yetkilerine gi
ren suçlar ile kanunun açıkça belli ettiği haller
de toplu olarak işlenen suçlarda ve genellikle 
savaş veya sıkıyönetim hallerinde, kanunlarda 
gösterilen süre içinde hâkim önüne çıkarılır; bu 
süre onbeş günü .geçemez. Kimse, bu süreler geç
tikten sonra hâkim kararı olmaksızın, hürriye
tinden yoksun kılınamaz. Yakalanan veya tu
tuklanan kimsenin durumu hemen yakınlarına 
bildirilir. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
— Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz iste
yen S aynı Yur d aküler... 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Başlık hakkın
da önergem var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yar efendim. 
SIRRI ATALAY (Kare) — Başlık önde ge

lir. 
BAŞKAN — Sayın 'Sim Atalay. Madde üze

rinde daıha evvel söz istenmiştir. Sıradalar. On
dan sonra önergeler geliyor. 

ISIRRI ATALAY ('Kars) — Benim önergem 
başlık üzerindedir. Daha maddeye başlamadan 
başlık üzerindedir. Bu sebeple başlık görüşül
meden maddeye geçme imkânı yoktur. 

BAŞKAN —• Anlıyorum efendim pekiyi. Bu
yurun efendim. 

Efendim önerge başlık hakkında. Başlık 
hakkında olduğu için maddeye geçmezden ev
vel bu husustaki önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa değişikliği tek

lifinin başlığının aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 

Kars 
iSıiTi Atalay .. 
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j «T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148 
ııci maddelerinin değiştirilmesine ve geçici iki 
madde eklenmesi hakkında 397 T. B. M. M. 
üyesi teklifi.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, gelen teklifte «Türkiye Cumhuriyeti 

i Anayasasının 37, 57, 136, 138 ve 148 nei madde
lerinin bâzı fıkralarının değiştirilmesi» deni
yor. Şimdiye değin herhangi bir maddede en 

| ufak bir değişiklik daima madde değişikliği 
olarak gelmiştir, fıkra değişikliği şeklinde bir 
değişiklik söz konusu değildir. 

| Bir maddenin herhangi bir fıkrasında ek-
| lenme, çıkarma, değişiklik anlamındadır ve ka-
| nun tekniğine göre yapılan şekil şu. şu, şu mad

delerin değiştirilmesine ve şu maddelerin ek
lenmesine diye ifade edilir. 

i Ben şimdi bunu teknik olarak izah edeceğim 
ve münhasıran konuşmam bu hudutlar içerisin-

I de olacak. Oysa, burada Anayasanın değiştiril-
s meşinin ilerideki yıllara ait tahayyül edilen hu-
! susları veyahut sosyal demokrasinin içinde 
Î Marksizm yatar şeklinde kargaların gülebilece-
\ ği iddiaları gelip buraya ortaya atma şeklinde 
; konuşma yapmayacağım. Münhasıran bu hu-
; suslar içerisinde kalacağım. 

«30, 57, 136, 138 ve 148 ııci maddelerin de
ğiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hak-

| kında 397 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
i sinin teklifi» diye adlandırılacak ve sonunda 
| (}Ben bâzı maddelerin yazılış şeklinin aleyhin-
l deyim.) çıktığı takdirde yasa şu şekilde olacak; 
j «Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30, 57, 136, 
| 138 ve 148 nei maddelerinin değiştirilmesi Âe 

ve iki geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
olacaktır. Niçin şimdi yanlıştır? Metinde ne di
yor? «Maddelerinin bâzı fıkralarının değiştiril
mesi» Dikkat buyurun, şimdi, metinleri oku-

| yun. 136 ncı maddede fıkra değişikliği var mı-
! dır? Metinle başlık birbirini tutmuyor. Bir 
\ Anayasa değişikliğini getirmede dahi, yasa tek-
\ niğine bu derece uymayız. Bâzı şeyleri becerip 
| getirmek, daima bunu ifade ediyorum. 136 ııci 
i madde değiştirme midir? İlâve midir, fıkra de-
| ğiştirmesi midir? 136 ncı maddeyi okuyalım. 
I «Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının 136 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar 
| eklenmiştir: 
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Madde 136. — Ek fıkra • 2, 3, 4, 5, 6, 7.» Ya
sanın başına bakın «Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 30, 57, 136, 138, 148 nei maddelerinin 
bâzı fıkralarının değiştirilmesi.» 136 nei madde
nin bâzı fıkraları mı değişmiş? Hayır. 136 nei 
maddeye bâzı fıkralar eklenmektedir. 

O halde başlık ile metin arasında bir irtibat 
kurmaya imkân var mıdır ve gerçekliği ifade 
ediyor mu? Etmiyor. Gere ek kanun tekniği şu; 
şu, şu, şu maddelerin değiştirilmesi ve iki geçi
ci maddt' eklenmesi. Bunun dışındaki bir baş
lık, bunun dışındaki bir kanun ismi metne mu
gayir düşer. 

Anayasa değişikliği getiriyorsunuz, Anaya
sanın metni ile baslığı arasında birbirini tut
mayan ifadelerle ve İkinci Meclis bunu şimdi 
düzeltemeyecektir. Denebilir ki, canım bu bir 
teknik iştir, geldi, bir Anayasa değişikliği, eih 
bu kadar kusur kadı kızında da olur, canım bu
nu da düzeltmeyelim, geçsin. Yıllardır bu devam 
eder. Bunun düzeltilmesi zorunluğu vardır. 
Önerge veriyorum metinle başlığın birbirine 
uygunluğu, yani mıUtalbakatınm temini için 
muhterem arkadaşlarım tarafından düzeltilme
sini rica ediyorum. Şüphesiz ki, bunu çok ifade 
ediyorum ve ifade ede ede de bıktım. Bunun bu 
şekilde kalmasının, eh gelmiştir geçmesinin ve
bali, sevaibı bu hususta tercihlerini kullananlara 
ait olacaktır. 

Saygılarımla. 

NAFİZ ERGENEDİ ('Edirne) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Komisyon adına buyurun. 
NAFİZ ERG-ENELİ (Edirne) — Efendim, 

şahsım adına aleyhinde söz istiyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Önerge
nin lehinde söz istiyorum. 

NAFİZ ERGENıETiİ (Edirne) — Sayın Baş
kan, muîhterenı arkadaşlar; 

Ben yalnız Anayasanın 156 ncı maddesini 
okumakla iktifa edeceğim. 

«Madde 156. — Bu Anayasanın dayandığı 
temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmı, 
Anayasa metnine dahildir. 

Madde kenar başlıkları, sadece ilgili olduk
ları maddelerin konusunu ve maddeler arasın
daki sıralanma ve bağlantıyı gösterir. Bu baş
lıklar, Anayasa meitninden sayılmaz.» 

Arz ederim. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLÜ (Bitlis) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz Sayın Ergeneli kür
süye çıkarken komisyon adına buyurdunuz, ko
misyon değil şahsı adına konuşmuştur. Tavzihi
ni istirham ederim. 

BAŞKAN — Şimdi sordum efendim, tavzih 
edilmiştir Sayın Ergeneli Komisyon adına değil, 
şahsı adına çıkmıştır ve aleyhinde . konuşmuş
tur. 

Lehinde, buyuran Sayın Suphi Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Taibiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Üzerinde görüşmesini yaptığımız konu Ana
yasa değişikliğidir. Başka demokratik ülkeler
de Anayasa değişiklikleri, meselâ hatırımda kal
dığına göre. Amerikan Anayaısası 150 senede 
ancak 8 - 10 defa değişikliğe uğramıştır. Biz bu 
kadar kısa süre içerisinde Anayasa değişikliği 
üzerinde pek çok iştiyak içerisinde, heves içe
risinde değişikliklere girdik ve birinci değişik
likte 30 küsur Anayasa maddesini değiştirdik, 
şimdi de 5 maddeyi değiştirerek, iki de geçici 
madde eklemek suretiyle bir değişikliğe gidiyo
ruz. 

Anayasa değişikliği elbette ki, diğer yasa 
değişikliklerinden çok daha ciddiye1! isteyen bir 
konudur. Bununla demek istemiyorum ki. Yüce 
Meclislerden geçen yasaların da gayri ciddî 
geçmesi diye bir şey söz konusu olsun. Asla ; 
ama biraz sonra diğer maddelerde de göreceğiz, 
uzun gayrî resmî komisyon çalışmaları uzun ko
misyon çalışmaları ve Millet Meclisinin yaptığı 
uzun çalışmalardan sonra, önümüze gelen metin 
hakikaten diğer maddelerde de zamanı gelince 
göstereceğiz, şimdi burada başlıkta görüyoruz ki, 
mesele, ciddiyetle ele alınamamıştır. Bundan evvel
ki Anayasa değişikliklerinde ve bütün kanun de
ğişikliklerinde bir kanunun maddesinin bir fık
rası, bir bendi, bir kelimesi değiştirilirken, o 
kanunun maddesi, madde değişikliği diye söz 
konusu edilirken, burada şimdi koskoca bir 
Anayasa değişikliğinin baş tarafına maddeler 
değiştirildiği hakle, filân filân maddelerin 
bâzı fıkralarının değiştirilmesi diye hüküm kon
muştur. Halbuki değişikliği yapılan maddedir, 
içerisinde fıkralar vardır; ama değişikliği ya
pılan maddedir. Fıkra değişikliğine taıbi değil-

j dir. Kanunların müzakeresinde de biliriz ki, 

99 — 
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madde esastır, oylamaya maddeler konur, fık
ralar oylamaya konmaz. Demek ki, madde tüm 
olarak ele alınır, fıkra olarak ele alınmaz, İra 
bir. 

İkincisi, burada şimdi «Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 30, 57, 136, 138 ye 140 neı mad
delerinin bâzı fıkralarının değiştirilmesi» sözü 
konmuş. Bu bile doğru olsa, müteakip madde
lerde görüyoruz ki, değiştirmeler şöyle dur- \ 
sun, bâzı fıkralar birleştirilmiş bir fıkra yapıl- ; 
mış. Bâzı da, meselâ 136 neı madde de 5 tane : 

fıkra eklenmiş. Bu başlık, eklenen bu beş fıkra
yı nasıl kapsayacak arkadaşlarım. Eğer başlık 
•böyle olursa, fıkraların değiştirilmesi şeklinde 
kalırsa 136 neı maddeye 5 tane yeni fıkranın 
eklenmesini İm 1)aşlık nasıl kapsayacak? Müm
kün değil. Demek ki, ortada başlığın ifade tar
zı bakımından ciddî olmayan bir durum var; 
ama burada filân filân maddelerinin değiştiril
mesi deseydik. o zaman bu değiştirilen madde
nin içerisinde yeniden fıkraların eklenmesi hiç
bir mahzur ifade etmezdi. Çünkü madde değiş
tiriliyor. 

Bu nedenle önerge yerindedir. Daha başlan
gıcında bile bu Anayasanın müzakere şekli yan
lıştır. Yanlış ibare önümüze getirilmiştir. Bir 
Anayasa metni bu kadar ciddiyetten uzak ola
rak tedvin edilemez. 1961 Anayasası şiir gibidir, 
şiir gibi yazılmıştır. Halbuki göreceksiniz 136 
neı maddede şiirlik şöyle dursun, bir kanunun 
metninde bile ifadesi caiz olmayan uzun tarif
ler, uzun sözler, uzun mübalâğalı ibareler orta
ya getirilmiştir. 

Arkadaşlarını, bir Anayasanın ciddiyetin
den bu şekilde saptırılmanın bugün değil, 10 so
ne sonra meydana getireceği felâketleri görece
ğiz. 10 sene sonra meydana gelecek hürriyet 
mücadelesinin ne neticeler getireceğini görece- ! 

ğiz. yaşayanlar görecek. 
13u nedenle bütün Yüce Senatodan rica eli

yorum, bu değişiklik Önergesini kabul etmek su
retiyle bu maddenin reddedilmesini sağlaması
nı saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Komisyon adı
na Sayın Rendeci. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKAMI REFET REeNDEOİ (Samsun) — j 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım: i 

- K 
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ıSaym Atalay in takririnde bahsettiği fıkra
lar ilâvesi şeklindeki ifadede belki kendilerinin 
aradığı mânada tam olarak sarih bir durum 
görmeyebilirler; bir de Sayın Karam an'm ifade 
ettikleri gibi mesele, hani bir Anayasa değişik
liğinde şiir yazar gibi bütün nesir kaidelerine 
riayet edilerek; noktasına, virgülüne riayet 
edilmeden yazılmış gibi üzerinde durduğu za
man, bir edebiyat hocasının huzuruna çıkarsı
nız; birine 6 numara verir, ötekine S numara 
verir. Böyle bir hata olabilir; ama bu esasa mü
essir bir hata değildir. Kaldı ki, şu ciheti Ko
misyon adına belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun başlığı 
Anayasaya dercedilecok değildir. Madde ile ka
bul edilen, değiştirilen fıkra, Anayasanın içeri
sindeki yerine monte edilecektir. O. halde bu 
başlık efendim, oradaki fıkralar ve kelimeler 
esasa da müessir değildir, Anayasanın içerisine 
de girecek değildir. Bu sebeplerle biz Komisyon 
olarak bu takrirle yapılmak istenen değişiklik
te bir fayda da ummuyoruz ve bunu biraz da aşı
rı bir gayretkeşlik olarak telâkki ediyoruz. Hiç. 
bir mâna ve mahzuru yoktur bize göre. 

Teş ekkür e d erim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu bir yasa mı

dır, bir yasa nuımırası alacak mıdır? Türk ko
dunda bir yasa olarak kalacak mıdır? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANİ REFET RENDECİ (Devamla) — 
Onu Türk kodunu yazanlar bilir. Ben ne İnle
yim alacak mı? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, başlık hak
kındaki önergenin lehinde aleyhinde konuşul
muş, Komisyon da mütalâasını beyan etmiştir. 
Iş'ari oylarınıza arz edeceğim. 

Bir defa daha okutuyorum. 
(Kars Üyesi Sırrı Atalayem önergesi tekrar 

okundu) 

BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. Önergeyi 
işarı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Büyük ekseriyetle reddedil
miştir efendim. 

Madde hakkında bir önerge var, okutuyo
rum. 
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'Cnmlıuriyet Senatosu Başkanlığına 
T. C. Anayasasının 30 ncu maddesi ile ilgili 

teklifin, değiştirilmek istenen 4 ncü fıkrasının 
reddedilmesini arz ve teklif ederim. 

Ta'biî Üye 
'Muzaffer Yurdakuler 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz; dalha maddenin 
üzerinde bir müzakere açılmamıştır. Bu sebeple 
maddenin müzakeresi bittikten sonra ancak, de
ğişiklik önergelerine sıra gelecektir. Müsaade 
•ederseniz bu şekilde işlem yapılmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın 
Muzaffer Yurdakuler, esasen madde üzerinde 
söz istemiştir. Onun için önergesi de vardı; 
önergesini okuttum, aynı zamanda izahat ver
mek için kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
- İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sa

yın Başkan, mesai saat 19,00'da bitmesi lâzım. 
Eğer saat 19,00'dan sonra devam edeceksek, lüt
fen bir karar alalım. Devanı edilmeyecekse 5 
dakika için muhterem arkadaşımız çıkıp da 
söze başlamış olmasın. («Doğru» sesleri) 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
— Bu madde üzerindeki sözüm beş dakikadan 
fazla sürmez. 

BAŞKAN — Beş dakikadan fazla sürmez 
buyuruyorlar, müsaadenizle, buyurun efendim, 
vakitten kazanalım. 

M. B. G. ADINA MUZAFFER YURDAKU
LER (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın sena
törler ; 

Dün Anayasanın değişikliği üzerinde tümü 
hakkında konuşurken bu maddeye bir nebze 
dokunmuştuk. Bugün maddenin bizzat kendisi 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi 30 ncu madde, 1971 yılında da 
değiştirilmişti. Bu değişiklikle yakalanan ve tu
tuklanan kimsenin tutuklama yerine en yakın 
mahkemeye gönderilmesi için, gerekli süre 24 
saatten 48 saate çıkarılmış; kanun açıkça belli 
ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlar hak
kında 7 günlük süre 15 güne çıkarıl makta, Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yetkile
rine giren suçlar da, 15 günlük süre içinde mü
talâa edilmektedir. Getirilmek istenen bu hü
küm, temel haklara, özgürlüklere ve insan hak
larına aykırıdır. Günümüz koşulları ile 1971 

koşulları arasında bir fark yoktur. Toplumsal 
gerçekler, sosyal gerçekler böyle bir sürenin 
artışını gerektirecek nitelikte değildir. Hattâ 
bunun aksini bile söylemek mümkündür. 7 gün 
neden yetmemiştir? Tevsii tahkikat müessesesi
nin sebebi hikmeti nedir? Sorgulamanın çabuk
laştırılması için ekip artırılması yolları neden 
aranmamaktadır? Bizce bu süre arttırışmın hiç. 
bir nedeni ve hiç bir gereği yoktur. 

Bu sebeple bir önerge arz ettim Başkanlığa, 
önergeye iltifat buyurursanız, müteşekkir kalı
rım. 

•Saygılarımla. 
BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is

teyen sayın üye var mı? Sayın Suphi Karaman, 
buyurunuz efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Anayasanın 30 ncu maddesinde yapılmak 
istenilen bu değişiklik maalesef ikinci defa ya
pılan değişikliktir. Yani bundan bir sene evvel 
16 ay evvel yaptığımız değişiklikten sonra, ikin
ci defa bir değişiklik yapmak zorunda kalıyo
ruz. 

Bundan evvelki değişiklikte tutuklama süre
si 24 saatti, hâkim önüne çıkarılma zamanı, 
bunda 48 saate çıkarılmıştır. Bir de 15 güne çı
karılmıştır. Bu değişiklikten faıklı olarak 7 
günlük süre 15 güne çıkmakta ve şu şartlar al
tında çıkarılacağı ifade edilmektedir; yani eski 
metne 4 ncü fıkraya eklenen hüküm şudur : 

«... Devlet Güvenlik Malike melerinin görev 
ve yetkilerine giren suçlar ile kanunun açıkça 
belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen suçlar
da (eski metinde var) ve genellikle savaş ve sı
kıyönetim hallerinde...» Bu süre onbeş güne çı
karılır. Demek ki, eski metne ilâve edilen kısım, 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve 
yetkilerine giren suçlar ile, savaş ve sıkıyöne
tim hallerinde...» tâbiri eklenmiştir. Bundan bir 
evvelki değişiklikten sonra yeni getirilen hü
küm budur. 

Hâkim önüne çıkarılmak için ne kadar süre 
lâzım; 7 gün, 15 gün, bir ay, belki beş ay iste
yenler de vardır. Bu tartışılabilir. Ben bunun 
şu anda tartışmasını yapacak değilim. Çünkü, 
madde üzerinde konuşuyorum, zamanım sınır
lıdır. Ancak, genellikle şunu ifade etmek lâ
zım; bu sürenin artırılması, hukuk devleti ve 
Anayasanın başlangıç ilk maddelerinde ifade 
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©dilen temel hak ve hürriyetlere aykırı durum
lar meydana getirmektedir. Hukuk devleti de
mokratik ülkelerde, suç işleyen bir vatandaşın 
biran önce yargı önüne çıkarılmış olmasının za
rureti kuvvetler ayrılığı prensibinin bir gereği
dir. Kuvvetler ayrılığı prensibinin gereği, yar
gı gücünün işletilmesini, bağımsız mahkemele
rin önüne vatandaşın biran önce çıkmasını sağ
lamaktır. Bu hususlar sağlanırsa, o takdirde 
Anayasamızın ilk maddelerinde ifade edilen te
mel hak ve hürriyetlerin yerinde kullanılması 
sağlanmış olur. Geçmiş günlerde ve yakın za
manlara kadar bu sürenin 30 gün, 15 gün veya 
Anayasa çıkmış bulunduğu zamanlarda daha 
fazla kullanıldığı haller olmuştu; ama hangi 
devirde olursa olsun, o hallerin hepsinde geride 
ıstırap bırakmıştır. Biz yeni metinler, yeni dü
zenler, yeni fikirler ve yeni ilkeler getirirken, 
mazideki o ıstıraplı günleri unutmamamız lâ
zım. 1961 Anayasası da, bütün bunları kapsaya
rak, bu sürenin hepsinin 24 saate getirmişti; 
ama uygulama, 24 saatin yeterli olmadığını 
göstermiş, bunu bir evvelki değişiklikle 48 ola
rak getirmişti. Bir şey de denmeyebilir buna; 
ama, 7 günlük süreyi burada şimdi 15 güne çı
karma hali, bu 15 günün birkaç defa da getirip, 
bırakıp, bir gün sonra tekrar alınması gibi du
rumlar, hukuk devletinin zedelendiği ülkelerde 
her zaman söz konusu olabilir vatandaşa yeni
den ıstıraplar getirecektir ve vatandaşın biran 
önce bağımsız yargı organları önüne çıkarılma
sını önleyici bir hüküm olacaktır. Bu nedenle 
yanlıştır. Yine bu nedenle bu değişikliğiır red
dedilip, eski metinde olduğu gibi, 7 günlük sü
re ile iktifa edilmesinde zaruret vardır, bir. 

İkincisi, yine bundan evvel başlık kısmında 
Sayın At alay'm ifade ettiği hata burada da var
dır. Ne diyor burada, sırada görüştüğümüz 
madde l'de...» Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
nın 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.» iki nokta üst üste... 
Bundan sonra yazdığımız metin yeni Anayasada 
o yere sokulacak olan metindir ve kanun tek
niği de böyledir. Şu halde bu iki noktadan son
ra bakalım ne var? 

«Madde 30. — Fıkra 4. — «Bu söz yanlış
tır arkadaşlarım, «Madde 30. Fıkra 4 «Yanlış 

terimdir. Bu değişiklikle şimdi Anayasanın 30 
ncu maddesinin fıkra 4 ünü kaldırıp, oraya 
«Madde 30. — Fıkra 4» yazacak mıyız? İşte si
ze ciddiyetten uzak bir örnek daha. Yazmaya
cağız, yazamayacağımıza göre, o takdirde bu 
maddenin şöyle olması lâzımdı. 

«Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.» iki nokta üst üste, 
madde 30 ve fıkra 4'ten bahsedilmeden, onlar 
yapılmadan, «... Yakalanan ve tutuklanan...» 
diye başlayan ibarenin girmesi lâzımdır. Bu ne
denle de, kanun tekniğine aykırıdır ve her hal
de kanun uygulanırken böyle olacaktır. Şimdi 
bu Anayasanın 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkra
sı kalkacak, oraya «Madde 30. - Fıkra 4» diye 
yazılacak, ondan sonra öbürü yazılacak. Kabul 
ediyor musunuz bunu arkadaşlarım?... 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara

man. 
ıSayın arkadaşlarım, bu akşamki mesai müd

detimiz bitmiştir. Yalnız bir önerge vardır, onu 
okutuyorum. 

İS ayın Başkanlığa 
1 Mart 1973 tarih Perşembe günü saat 14,00 

te toplanmamızı saygılarımla arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçsine 
BAŞKAN — Normal mesai zamanımız 15,00 

tedir. Sayın Öztürkeine yarın Perşembe günü 
14,00'te toplanmamızı önerge ile istemektedir. 
(«Geri alsın» sesleri) Bir dakika... 

İ. CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan,. 
burada olmayan bâzı arkadaşlarımız normal 
mesainin saat 15,00 olduğunu biliyorlar. Bu ba
kımdan. bu önerge saat 14,00 olarak oylanır, 
kabul edilirse gelemeyeceklerdir. 

BAŞKAN — O halde müsaade ederseniz, ge
ri alsın efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (istanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri almıştır efendim. 
Mesai müddetimiz bitmiştir. Yarın 1 Mart 

1973 Perşembe günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanana saati : 19,04 
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T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâza fıkralarının değiştirilmesi ve 2 geçici 
madde eklenmesi hakkında 397 T.B.M.M.'si üyesinin teklifinin maddelerine geçümesinin açık oylama 

sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

TABİİ ÜYELER 
İsmet İnönü 

ADANA 
Mukaldder özttekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Meihmet S i m Turanlı 

AFYON KARAHİSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeıreın 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
Iımail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin ' 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
HftM Gorall 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıealı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 162 

Kabul edenler : 139 
Reddedenler : 23 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 19 

Açık üyelikler : 3 

[Kcîbul edtnler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yıkıuaıztürk 

BURDUR 
ö. Faruk} Kınaytürk 

BURSA 
I. Saıbri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alitan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yı'Mırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Mümin Kınlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligO 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONTA 
Osman Nuri Ganpolat 
Sedat Çumrah 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyuart 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Baruıtçuoğln 
Oral Karaosmanoğlu 
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A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emaııuîlah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü (İ.) 
M. Şükran özkaya 
(î. İ-) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ANKARA 
Mansur Ulusoy (İ.) 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım îneibeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

i Nurettin Ertürk 
i 
| TEKİRDAĞ 
i Hayrı Mumcuoğlu 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Alj Şakir Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reyat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Turgut Cebe 

DİYARBAKIR 
! Selâhattin Cizrelioğlu 
i KOCAELİ 
i Hikmet Işmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BURSA 
Saffet Ural 

GİRESUN 
İhsanı Topaloğlu 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

[Oya katılmayanlar] 

| IZMlR 
• Nazil Çağatay (1.) 
! KARS 
I Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

NİĞDE 
i Kudret Bayhan 

ORDU 
: Şevket Koksal 

SAKARYA 
i Mustafa Tığlı ( t ) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık R«mzi Baltaa 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüoe 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzm en 
Fahri Korutürk 
Sabahattin özfbek 
Naim Talû 

KONYA 
Fakilh Ğzlen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derhal 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Tayfur Sökmen 
(D 
Halil Tunç 
Bahriye Üç;ok 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

38 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 2 .1973 

Saat : 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

I. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 
ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkralarının de
ğiştirilmesi ve. 2 geçici madde eklenmesi hak
kında 397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/815; C. Senatosu : 2/46) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . —• Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve. Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; Cumhu
riyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

II. — Cumlhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, demokratik Cumihuriyet düzeni
mi yok etmek amacını güdenlerin adalete tesli
mi hususunda Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/45) 

IÇarşatmlba 

15,00 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. —• Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araş'tırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 .1972) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Falbrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, Istanlbul Üyesi Ek
rem Özdenin önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18.7 .1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanhul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Se
nato araştırması isteyen önergesi 10/4) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Cumhuriyetin ilânının ellinci yıldö
nümünün kutlanıması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kalbul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) (S. 
Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1973) 




