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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkında 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sa
yılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
si onaylandı ve maddeleri ve tümü kabul olun
du. 

25 . 3 . 1973 Pazar günü saat 15,00'te top

lanılmak üzere Birleşime saat 18,17'de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mecit Zeren 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ge

çici 23 ncü madde eklenmesine dair teklifin Mil
let Meclisince maddelere geçilmesi kabul olun-
maj^an metni (M. Meclisi : 2/849; C. Senatosu : 
2/49) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müd
det : .5 gün). 

Raporlar 
2. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 

kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 
sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bir geçrici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 

kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisd : 2/822; C. Senato
su : 2/48) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 
23 . 3 . 1973) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçi
ci 23 ncü madde eklenmesine dair teklifin Mil
let Meclisince maddelere geçilmesi kabul olun
mayan metnd ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2/849; C. Senatosu : 2/49) (S. Sayısı : 231) (Da
ğıtma tarihi :24 . 3 . 1973) 

* BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : O. Nuri Canpolat (Konya), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum. 

i n . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama sonucuyla da açıklığa 
kavuşan ekseriyetimize binaen görüşmelere baş
lıyoruz. 

IV. — OÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçi
ci 23 ncü madde eklenmesine dair teklifin Mil

let Meclisince maddelere geçilmesi kabul olun
mayan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya-
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sa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Metisi : 
2/849; C. Senatosu : 2/49) (S. Sayısı : 231) 

[BAŞKAN — Bir teklif var okutuyorum :: 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 

23 ncü madde eklenmesine dair 303 T. B. M. M. 
üyesinin teklifi Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonunda görüşülmüş ve Komis
yon raporu dle birlikte tab edilip üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Devlet Başkanlığı süresinin 28 Mart'ta sona 
ermesi ve mevzuun Türk ve dünya kamuoyunda 
çok yakından takip edilmesi gibi sebeplerle bir 
an önce bu meseleyi açıklığa kavuşturma zaru
reti karşısında; 

1. içtüzüğün 70 nci maddesindeki 48 saat
lik bekleme süresinin kaldırılarak adı geçen tek
lifin gelen kâğıtlarda gündeme alınmasını, 

2. Gündemdeki diğer işlere takdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — Teklif okundu. İçtüzüğün 70 nci 
maddesindeki 48 saatlik bekleme süresinin kal
dırılarak adı geçen teklifin «Gelen kâğıtlar» 
dan gündeme alınmasını istemektedir. 

Teklif, «Gelen kâğıtlar» da mevcuttur. Tek
lif 70 nci maddeye uygun surette hazırlanmıştır, 
yazılıdır. Kısa da olsa gerekçelidir. Ancak; 
teklifi muameleye koymadan önce Genel Kurula 
bir mâruzâtım olacak; tadil teklifimin Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında dinleyici olarak ben de 
hazır bulundum. Sayın Komisyon üyeleri, ge
nellikle başlangıçta usule mütedair itirazlarını 
geniş olarak izah edebilme imkânlarını araştır
dılar. Sayın Başkan Tüzüğün 58 nci maddesine 
göre ve haklı olarak usul hakkında bir lehte 
bir aleyhte olmak üzere 2 sayın üyeye söz ver
diler. İzlediğime göre sayın üyeler usul konu
sunda mutmain olmak ihtiyacı içinde idiler. Öy-

(1) 231 S. Sayılı basmayazı tutanağı?! sonu
na ekidir. 

le tahmin ediyorum ki, Genel Kurulumuzda da 
pek sayın arkadaşlarını evvelâ bu usul konusunda 
yeterli bir görüşme yapılması temayülüııdedir-
ler. Ancak, Tüzüğümüzü zorlamaya da imkân 
yoktur. Tüzüğün imkânları içerisinde Genel 
Kurulumuzun bu temayülünün isafına gayret 
edeceğim. 

ünce, meselenin gündeme alınıp alınmaması 
hususu oylanacaktır. Müzakereyi burada aça
cağım. Bir lehte ve bir aleyhte sayın arkadaş
larım konuşma imkânını bulacaklardır. Bu mu
amele bittikten sonra, gündeme alınmış olan ta
dil teklifinin bu kere her şeye takdimen önce
likle görüşülmesi hususu oylarınıza sunulmadan 
evvel yine sayın arkadaşlarıma bir lehte ve bir 
aleyhte görüşme imkânı vereceğim. 

Bu arada bir usul meselesinin buraya geti
rilmesi düşünülür ve teklif edilirse, 58 nci mad
deye göre ayrıca bu teklifin bir lehinde ve bir 
aleyhinde görüşme imkânı doğacaktır. 

Hemen hemen birbirinden ayrı olan bu her 
muamelede, muhterem arkadaşlarımın gerekçe
lerinin aynı kalacağı kanaatindeyim, aynı şeyle
ri söyleme imkânını bulacaklardır. Ancak oy
lamaların sonucu başka neticeler tevlit ettiği 
liçin, her birisini ayrı ayrı muameleye koymak 
zarureti vardır. Bu da muhterem arkadaşlarıma 
usul konusunda gereği kadar düşünebilmek, ko
nuşabilmek imkânını sağlayacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, mütalâanız hakkında görüşlerimizi bildir
mek isterim. 

BAŞKAN — Efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu vaziyette 
zatiâlinizıin tutumunu kanuna, usule ve İçtüzüğe 
uygun görmüyorum. 

BAŞKAN — Yani teklifiniz; sadece bir lehte, 
bir aleyhte konuşularak bu iş kapanır mı diyor
sunuz ? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hayır, Ka
panmaz. 

BAŞKAN — O halde mutabıkız. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Meselenin 

usulü ve esasının birlikte müzakere edilme
si mecburiyeti vardır. Bu böyle olur. 

BAŞKAN —• Şüphesiz efendim, yanlış an
ladınız beyanımı. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Beyanınız 
böyle idi. 

BAŞKAN — Mutabıkız efendim; aynı şey
leri konuştuk. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Eğer usulü 
ayrı görüşülecek, esası ayrı ^görüşülecekle, o 
zaman. 

BAŞKAN — Teklifinize bağlı efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — O zaman sa

yın üyelere söz hakkı tanıyacaksınız. Bunu 
kabul edemeyiz. Usul ve esası, tüm halinde 'be
raber müzakere edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Özden, lütfeder misiniz? 
Telâşa, heyecana mahal yok. Ne yapmamız lâ
zım geldiğini 10 yılın tatbikatı zabıtlarında 
muhafaza etmiştir. Ayrıca elimizde tüzük 
vardır. Müsterih olunuz her ikisine de baş
vurmak suretiyle arkadaşlarımın itirazını tat
min edinceye kadar cevaplamaya kendimi ha
zır hissediyorum. 

Şimdi öncelikle okunmuş olan teklifin, İç
tüzüğün 70 nci maddesindeki 48 saatlik bek
leme süresinin kaldırılarak, adı geçen tekli
fin gelen kâğıtlardan gündeme alınması hu
susunu oylamadan evvel lehte, aleyhte sayın 
üyelere söz vereceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte, lehte, konuşacak var 
mı efendim? 

K.mıisyon gerekçesini izah edecek mi efen
dim ? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKAN REFET RENDECİ (Samsun) 
•—• Biz gerekçemizi takrirde gösterdik. Bu ge
rekçe kâfidir kanaatindeyim. Başka gerekçe 
dzahma lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN —• Peki. Lehte görüşecek var mı 
efendim ? Yok. 

Sayın Özden'e aleyhte söz veriyorum. Bu
yurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) -nSayın Baş
kan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 

Terilen takrir, hem Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 155 ııci maddesine ve hem de 
Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğünün 28 nei 
maddesine muhaliftir. Bu muhalefeti yüksek 
huzurunuzda kısaca arz etmek isterim. 

Anayasamızın 155 nci maddesi, Anaj^asa 
tadillerinin hangi esaslar dâhilinde yapılabile-
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j eeğini sarahatle izah etmiştir. Anayasa değiş
tirilmiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 
tam sayışımın en az 1/311 tarafından yazı ile 
teklif olunur. Bu, birinci şarttır. Bu teklif 
yapıldığı takdirde Anayasanın tadili teklifi 
ele alınamaz. 

I İkinci şart, Anayasanın değiştirilmesi hak
kındaki teklifler ivedilikle görüşülemez ve 
meclislerde ayrı ayrı kabul edilmek suretiyle 
tekevvün eder. Demek ki. Anayasamızın 155 
nci maddesindeki ikinci şart, 'bu gibi tek
liflerin hiçbir suretle ivediliğe tabiî olmayaca
ğı hususudur. 

Diğer üçüncü şart da. hepimizin malûmu 
olduğu üzere, her iki meclisin ayrı ayrı üye 
tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile tasa
rının kanunlaşabileceği meselesidir. 

Şimdi, bizim üzerinde durduğumuz asıl me
sele, (ivedilik meselesidir. Komisyon der- ki. 
«48 saat geçmeden 'ben bunu tetkik edebilirim 
ve yine 48 saat geçmeden ben bu tadil tekli
fini Senato Genel Kurulunda müzakere etti
rebilirim.» Bu yanlıştır arkadaş'ar. 'katiyen yan
lıştır. Sebebi ne? 28 nci maddemizi okuyalım. 

Cumhuriyet S<mat!>sıı İçtüzüğünün 28 nci 
maddesi: «Komisyonlar, acele isler (hariç or-
mak üzere, kendilerine havale edilen işlerin gö
rüşülmesine ancak 48 saat sonra başlarlar.» 

Kıymetli arkadaşlarım: «Acele». «-Müsta
cel», «İvedilik», bunlar müteradif kelime ola
rak meydandadır, eski ve yeni terimlerdir. 
Demek ki, şimdi Komisyon bu işin acele ola
rak ele alınmasını talcbetmektedir. Acele ola
rak ele alınmasını talebettiği mesele hangi ka
nundur? Anayasa tadili hususundaki teklif
tir. Bu teklifte prosedür' nedir? İvedilik 
olmayacaktır. Şimdi Komisyonun ivedilik tek
lifi bu 28 nci madde muvacehesinde ve yine 
Anayasanın 155 nci maddesi sarahati 'karşı
sında hiçbir suretle nazarı itibara alınamaz 
arkadaşlar. 

Biz Komisyondaki müzakereyi başından 
sonuna kadar sıkı sıkıya takibettik. İki parti
nin bir araya gelerek bu kişisel teklifi yap
malarından sonra, Millet Meclisinde mesele 
müzakere edilmiş ve 2/3 çoğunluk hâsıl ola*-
madığı için teklif, Genel Kurulca reddedilnıiş-

I tir. O Genel Kurula nasıl bir ivedi usulü ile 
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geldiğini ve neden dolayı da 155 nci maddeye l 
muhalif olduğunu, esasa girildiği zaman taf
silâtı ile anlatacağız. Ancak... 

BAŞKAN — iSayın Özden, lütfeder misiniz.. 
Bir ivedilik teklifi karşısında değiliz. Tek
lif, 48 saatlik bekleme süresinin kaldırıllarâk, 
adı geçen teklifin gelen kâğıtlardan gündeme 
alınmasıdır. Hatırlattım efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hatırlatı
yorsunuz, hattâ çok memnun oluyorum, tavzih 
buyuruyorsunuz. Yani 4,8 saat beklemeden, bu 
meseleyi halledin diyorsunuz. Ben de diyo
rum ki, 'bu 48 saat beklemeden hallediniz tek
lifi, ivedilik teklifidir. Buna .imkân yoktur. 
Çünkü kanuna muhaliftir1, Anayasaya Muha
liftir. İşte mesele hu zaten. 

FİKRET GÜXDOĞAX (İstanbul) — İvedi
lik değil, takdimen. 

EKREM ÖZDEX (Devamla) — Evet ivedi
lik 'beyefendi, evet. Sizin' bildiklerinizi çok 
iyi biliyoruz. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, 'bu teklif bu
raya nasıl geldi? Derhal ikinci günü; yani tek
lif 'reddedildikten sonra sabahleyin, Millet 
Meclisi Başkanı Başkanlık Divanını, topladı, 
oradan bir karar almak istedi. Karar şöyle 
oldu: Dediler ki, bu teklif Millet Meclisinde 
artık reddedilmiştir, bir daha Senatoya git
mez. ıSenatoya gitmez, ne olur. Teklifi 'kanu
nî, oranın tâbiri ile reddedilmiş sayılır. Bir 
sene de bir daha tekrar gelemez. Fakat Mil
let Meclisi Başkanı, bunu iştişarî mahiyette 
ıbir karar addetti ve 92 nci maddenin "birinci 
fıkrasındaki sarahate göre reddedilmiş kanun
lar Senatoya gidebileceği için, Cumhuriyet 'Se
natosuna bu reddedilen teklifi gönderdi. 

FETHİ TEVETOĞUU (Samsun) — Doğru. 
EKREM ÖZDEN" (Devamla) — Doğru mu 

yapmış, eğri mi yapmış kıymetli arkadaşlarım, 
sonrada hep bera'ber anlayacağız ve kazai mer
ciler meseleyi daha ziyade ele alabilecekler. 

Arkadaşlarım, Senatoya teklif gelince; hiç 
bekletilmeksizin o gün, Cumhuriyet iSenatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale edil
di ve saat 20'de telefonlarla üyeler çağrıldı. O 
zaman buradaki 48 saatlik müddetin bekle- > 
tilmesi İâzımgelirdi. Ama Komisyon ne diyor 
«Acele işlerdendir.» diyor. Anayasanın 1'5'5 nci 
maddesinde sarahaten acele işlerden addedi-

I lemez bu gibi teklifler. Bunu hiç duyma' ıa^lı-
ğa, bilmemezllğe, anlamamazlığa geldiler; 155 
nci maddeyi çiğneyerek ve bizim 28 nci 'maddeyi 
de unutarak Komisyon üyelerini topladılar. Ora
da itirazda bulunduk; bir usul müzakeresi mese
lesi haline getirildi, iki ilycye lehte, iki üye
ye aleyhte söz verildi; fakat hiçbir zaman usul 
müzakeresi açılmadı. Başkanın ifade ettiğine gö
re biz, meseleleri uzun uzun orada anlatmadık. 
Eğer esası ile birlikte usul dâvası ortaya ko
nulmuş olsa idi; neden dolayı böyledir, neden 
dolayı böyle değildir, mesele laka vuzuha 
çıkardı. Maalesef Sayın Başkan buna mâni ol
du; iki kişiyi konuşturduktan sonra, «Usul 
meselesi halledilmiştir, acele meseledir, biz 
buna bakabiliriz.» dendi ve esasa geçildi. 

Kıymetli aıikadaş'larım, şimdi yüksek hu
zurunuzda müzakere edilecek olan 'bu Anayasa 
tadili teklifi, büyük bir dâvadır. Bir Anaya
sa tadilidir, önemli bir konudur. Efkârı umu
miye, hattâ bütün dünya efkârı Türkiye'nin 
bu meselesi ile meşguldür. Bu mesele, kanun
lara, içtüzüklere harfiyen uyularak, hiçbir şüp
he olmaksızın, şaibe altında bırakılımaksızın tam 
mânasıyle, gereği gibi halledilmelidir. Baş
ka türlü imkânı yoktur arkadaşlar. Bir ufa-

I cıcık şüphe, 'bir ufacık kanunî hata hepimizi 
şaibe altında bırakır. Bu bakımdan meseleye 

• hukuk açısından, ciddî olarak, vukufla mesele
lerin içine girerek 'bakmaya ve halletmeye 
mecburuz. 

Kıymetli arkadaşların, zaman ilerliyor ve 
ilerleyen zaman içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kuvvet ve kudretini gösterme çabası 
içinde bulunuyor. Ne mutlu ki bize, şu karşı
mızdaki salonda bulunan milletvekilleri; ka
nunsuz, nizamlara ayları, Türkiye'nm örfü âde-

I tine tamamen zıt bir şekilde getirilen bu ki
şisel teklifi, sureti kafiyede reddetmiştir ve 
bu ret içinde herkesin payı vardır. Bu ret, 
yâlnız şu veya 'bu partiye değil; Türkiye 
Büyük Millet Meclisine aittir ve dışarda bu
lunan her Türkün payı olan, «Millî hâkimiyet 
bilâ kaydı şart milletindir.» dediğimiz o ga
yenin tam 'bir sembolü olarak orada tekevvün 

I etmiştir. Bundan şeref duyuyoruz arkadaşlar. 
Ben kuvvetle biliyorum ki ve şiddetle tahmin 
ediyorum ki, Cumhuriyet Senatosu hiçbir su-

I retle kanunsuz bir hareket nıeyletmeyecektir. 
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Hiçbir şahıs için, hiçbir zümrfe için, hiç'bir fert 
için kanun çıkarmanın doğru olamayacağına 
'kanaat getirerek, oradaki karara paralel ibir 
karar çıkaracaktır. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın 
Başkan, nutuk atıyor. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ne alâ
kası var? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Çok alâka
sı var, kıymetli arkadaşjlarım. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeye mey
dan vermeyiniz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Siz de lüt
fedin, telâş göstermeyiniz, telâşımıza lüzum 
yok. Siz de lütfedin buraya çıkın konuşun, 
biz de sizleri dinleyelim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, Genel Kurula 
hitabediniz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hepimiz bir
birimizden şeref duyarız. Unutmayalım ki, mil
lî meseleler mevzubahsıolduğu zaman, parti te-
telâkkileri asla nazarı dikkate alınamaz. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Usul hak
kında konuş, nutuk hu. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet usul 
hakkında konuşuyorum. Bizim meselemiz, ka
nunlarda. yazılan usullerin behemehal tatbik 
edilmesidir. Bizim meselemiz budur. Eğer bu 
meseleleri ihmal edecek, şu veya hu telâk
kilerle şu veya bu makam'larm düşüncesi ile 
kati bir surette düşünmeyeceksek, bunları 
atacaksak, bunları çiğneyeceksek; o takdir
de arkadaşlar, hikmeti vücudumuz kalmaz. Hik
meti vücudumuz budur... 

Binaenaleyh, daha esaslı meselelerden bah
setmek isterim; fakat madem ki usul çerçe
vesi içindeyim, 48 saat geçmiştir, geçmemiş;-
tir münakaşası içindeyiz arkadaşlarımı, bu mü
nakaşayı ben, Başkandan çok rica ederim bütün 
üyelere sari 'kılsın, Münakaşa herkes girsin; 
parti grupları değil, iki tane sözcü aleyhte ko
nuştuktan sonra usul müzakeresi yapılacak
sa, herkes, her kanaat kendi şalhsî fikirlerini 
söylesin ve bunlar tutanaklara geçsin. Tari
hî bir celsede bulunuyoruz arkadaşlar. Bu ta
rihî celse... 

Y. ZIYA AYRIM (Kars) — Nutuk. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Çok kıy

metli kardeşim, müsaade buyurunuz da, siz de 

lütfediniz buraya çıkın, kıymetli fikirleri
nizi söyleyiniz. Biz onlarıı da dinledik. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kar
şılıklı görüşmeyelim, rica ederim dinleyiniz. 
Yoksa takibi güçleşiyor toplantılarım. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu tarihî 
celsede Cumhuriyet Senatosu, Anayasanın '.esaslı 
hükümlerine ve kendi yaptığı içtüzüğüne .ria
yetle harfiyen kaideleri tatbik edecek veya 
«Bunların tatbik 'edilmesine lüzum yoktur, 
ben dilediğimi yaparımı.» diyecek. Buna im
kân yoktur arkadaşlar. Hepinizin vicdanı vara
dır ; hepimiz yemin etmişizdir. Cumhurfbaş-
kanı da dâhil, yemin etmişizdir. Çünkü, Cum
hurbaşkanı da Anayasayı koruyacağına ve Ana
yasayı destekleyeceğine dair Türkiye Büyük 
Millet Meclisi huzurunda yemin etmiştir. Yala
nız 'bize değil; bu mevzuda Cumhurbaşkanına 
da vazife düşüyor. 

Bu balkımdan kıymetli arkadaşlarım, dâva 
Önemlidir, dâva vicdanî ve millî bir dâvadır. 
Lalettayin 'bir kenun muvacehesinde bulun
muyoruz. iki sene gibi bir müddet için, 'bun
dan yedi sene evvel seçilmiş 'bir zatın, tekrar 
o mevkide kalmasını sağlayacak şalhsî bir 
kanun çıkarıyoruz. Herhangi bir sokakta mil
lete 'bağlı, az çok bu meselelerin içinde yetiş
miş ve bulunmuş lalettayin 'bir Türk vatan
daşına lütfen bir 'müracaat edin, yaptıklarımı
zı hoş görüyor mu? Asla.. Diyor ki; «Değişsin, 
yedi sene bitmiştir, kanun 'sarihtir.» Bu kitle
nin içinde, ben hariç, o makama gelecek Ada
let Partisinden, Halk Partisinden, Cumhuriyet
çi Güven Partisinden, müstakillerden, diğer 
kanatlardan çok adam var arkadaşlar. Telâ
şınız nedir, rica ederim sizin? Nedir telâşı
mız? 

MUSTAFA DELlVELl (Hatay) — Sen de 
niye 'başkasını tahrik ediyorsun. (A. P. sırala-
rmdan «Ne telâşı» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Özden, Sayın Özden... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlarım, ben fikirlerimi söyledim. Sayın 
Başkanın ikazına hacet kalmadan, esas hak
kında mütalâalarımızı söylemek üzere kürsü
yü terk ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, beni dinlediniz, lüt
fettiniz, 'hepinize çok çok teşekkür ederim. (A. 

I P. sıralarından «Uğurlar olsun» sesleri.) 

394 — 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Size de 
uğurlar olsun. 

BAŞKAN — 'Sayın Salih Tanyeri, teklifin 
lehinde söz talep etmişlerdir. , 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKAN REFET RENDECÎ (Samsun) — 
Sayın Başkan, bir ciheti arz edeceğim müsaa
de buyurursanız. 

BAŞK/AN — Efendim, zatiâlinize söz vere
ceğim. Teklifinizin anlaşılmadık tarafı var
sa, şüphesiz açıklama imkânını bul acarsınız. 

Buyurun 'Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan d eğe rl i a rka da şla rı m; 
303 parlâmento üyesinin, Anayasaya geçi

ci 23 neü madde eklenmesi hakkımdaki deği
şiklik teklifini görüsnıe'k üzere bulunduğumuz 
bir sırada, Komisyonun öncelik önergesi üze
rine bir usul tartışması meydana geldi. Bura
da benden evvel fikirlerini beyan eden de
ğerli arkadaşım, meseleyi Anayasanın 155 nci 
maddesi zaviyesinden mütalâa ederek, Ko
misyonun bu öncelik önergesini bir ivedilik 
şeklinde telâkki etti ve 155 nci maddenin, 
Anayasa değişikliklerinin ivedilikle görüşü
lemeyeceği kesin hükmü karşısında, bu öner
genin aleyhinde bulundu. 

Sayın arkadaşlarım, 'Anayasamızın 155 nci 
maddesi, Anayasa değişikliklerinin ne şekilde 
yapılabileceğini fıkralar halinde belirtmiş ve 
inea'k bu koşullar yerine geldiği takdirde, 
Anayasada değişikliğin gerçekleşebileceğini 
hükme bağlamıştır. Bugün artık Anayasanın 
155 nci maddesi yalnız politika alanında, 
ya da teşriî kürsülerinde, yasama organı kür
sülerinde ve de ilim muhitinde tartışılmakla 
kalmamış, Anayasa Mahkememiz 155 nci mad
de hakkındaki görüşünü bir dâva dolayısıyle 
açıklamış bulunmaktadır. 

Şimdi bu karardan bâzı pasajlar okumak 
suretiyle, bugün sayın Komisyon "Başkanının 
Arermiş olduğu önergenin, neden usule uy
gun olduğunu ve neden 155 nci maddenin açık
lığına aykırı bulunmadığını, kazaî bir karar 
olarak huzurunuza arz etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesi. Cumhuriyet Senato
su üyelerinin seçimlerinin ertelenmesi hakkın
daki 1254 sayılı Kanun üzerine, aleyhine bir 

partinin Anayasa Mahkemesine açmış olduğu 
dâva dolayısiyle, 155 nci maddenin şartlarını 
da istikra etmiş ve ivediliği açıkça belirtmiş
tir. Şimdi Yüksek Mahkeme kararında şöy
le diyor: 

«Gerçekten, Millet Meclisi Komisyonunda 
8 . 4 . 1970'cle başlayan görüşme, Millet Mec
lisi Genel Kurulunda 14 . 4 . 1970 gününde ya
pılmış olan ikinci görüşme ile sonuçlanmış ve 
teklif böylece 6 gün içinde kabul edilmiştir. 

15 . 4 . 1970 günlü yazı ile Cumhuriyet Se
natosuna gönderilen metin, 16 ve 17 Nisan 
1970 günlerinde birinci ve ikinci görüşmeleri 
yapılarak, Millet Meclisi Komisyon ve Genel 
Kuruldaki görüşme kabul süresini aşmayan 
bir süre içinde yasa niteliğini kazanmıştır.» 

Görülüyor ki, 1254 sayılı Kanunun 'Sena
todan çıkışında, bu yönden Anayasaya aykı
rılık yoktur. Demek ki, sonradan 1254 sayıyı 
almış olan Anayasa değişikliği, Millet Mecli'-
sinden Cumhuriyet Senatosuna 15 . 4 . 1970 
tarihinde gelmiş, 16 ve 17 nci günleri 'Sena
toda bilinci ve ikinci müzakereleri yapılmış, 
tabiatıyie bundan evvel; yani 15 il'â 16 tarih
leri arasında Komisyonda görüşülmüş ve Ko
misyon raporu Yüce Senatoya gelmiş, burada 
da görüşülerek kanunlaşmış ve Yüksek Mah
kememiz bu prosedürün Anayasaya aykırılı
ğını tespit etmemiş ve dâvayı reddetmiştir. 

Aynı kararda, meselenin Meclisteki müza
kere safhalarına aidolan pasaj da vardır, izin 
verirseniz onu da okumakla yetineceğim. 

'«Teklif, Anayasa Komisyonuna 8 . 4 . 1970 
gününde havale edilmiş, bu Komisyonca ha
zırlanan 9 . 4 . 1970 günlü rapor, 10 . 4 . 1970 
gününde Başkanlığa verilmiştir. 

Teklif, Millet Meclisinin 13 . 4 . 1970 'gün
lü 68 nci Birleşiminin gündeminde «İki kez 
'görüşülecek işler.» bölümünün 18 nci sırasın
da yer almıştır. Bu birleşimde Anayasa Komis
yonu Başkanı tarafından verilen bir önergey
le, teklifin seçimlerle ilgisi önemi belirtile
rek öncelikle görüşülmesi istenmiş ve bu öner
ge kabul edilerek bininci görüşme tamamlan
mıştır. Ertesi günkü; yani 14 . 4 . 1970 gün^ 
lü 69 ncu Birleşimde yine Anayasa Komisyo
nu Başkanı tarafından aynı gerekçeyle bir 
önerge verilmiş ve İçtüzüğün 76 nci madde
sinde öngörülen beş günlük süre geçmeden 
ikinci görüşmenin yapılması istenilmiştir. 
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Görülüyor ki, izlenen görüşme usulü ive

dilik niteliğinde değildir. Çünkü, İçtüzüğün 
72 nei maddesinde (ivediliğin- niteliği göstc-
rilmiş ve ivedilik halinde kanun lâyiha re tek
liflerinin sadece 'bir defa görüşülebileceği be
lirtilmiştir. Böyle bir işlemin varlığı tutanak
larda tespit edilmiş değildir. Şu halde, yapı
lan işlemlerde gerek Millet Meclisi, gerek 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün yukarıda 
açıklanan ilgili hükümlerine herhangi bir ay
kırılık söz konusu olamaz. Davacının, ivedi
lik 'konusuna ilişkin iptal isteği yersizdir ve 
reddedilmiştir.» 

iSaym arkadaşlarım görülüyor ki, bugün 
sayın Komisyonun vermiş olduğu önerge, 
Anayasa ve içtüzük hükümlerine ve Anayasa 
Mahkemesinin şimdi okumuş olduğum 'kara
rma tamamen uygundur; bu itibarla gündeme 
alınmasına ve müzakereye başlamasında usul 
dışı hiçbir nokta yoktur. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim. 
Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, teklifinizde 
yanlış anlaşılan taraflar mı oldu"? Yerinizden 
mi buradan mı konuşacaksınız efendim? 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDEOİ (Samsun) — 
Sayın Başkan; .kürsüden efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECÎ (Samsun) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Önergemizin gündeme alınması ve önce
lik hususunu izah etmek lüzumunu duyma
mıştık ; fakat Sayın Özden arkadaşımızın me
seleyi tamamen başka istikâmete götürecek 
ve komisyondaki müzakerelere kadar, sade
ce gündeme alınma mevzuunda işi değiştir
mesi sebebiyle, bâzı hususları kısaca bilgile
rinize sunmakta fayda mütalâa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz ne istedik? De
dik ki, Anayasa ve Adalet Komisyonunun ra
poru 'basılmış, üyelere dağıtılmıştır. İçtüzüğü
müzün 70 nei maddesi der ki: «Basılıp dağı
tılan filân 'bir raporun veya teklifin gündeme 
alınabilmesi itin 48 saatlik sürenin geçmesi 
lâzım.» Bu, bugün alınmasa, 48 saatllik süre 
yarın bu saatlerde dolacak, kendiliğinden, oto
matik olarak İm mesele Cumhuriyet Seııato-

I su gündemine gelecektir. Bizde Komisyon ola
rak, meselenin "ehemmiyeti Devlet Başkanlığı 
gibi büyük bir vazifenin seçimi veya devamı 

! bahis mevzuudur; Komisyonumuz da temenni 
j 
; kararı almıştır, meselenin biran önce gündeme 

alınarak görüşülmesi için bu meselenin 48 saat 
bekleme süresinin kaldırılarak mevzuun gün
deme alınmasını ve gündemdeki diğer işlere 
tercihan ve takdimen görüşülmesini istedik. 

j Şimdi, muhterem arkadaşımız bir mesele-
\ yi karıştırdılar zannediyorum. İvedilikle ört-
? çeliği. İvedilik ayrı bir müessese, öncelik ay-
i rı müessese. İvedilik; İçtüzüğümüze göre ka-
[ nunlar iki müzakereye tabidir; ivedilik ka-
j bul edildiği takdirde tek müzakereyle bitiri-
> lir. Öncelikle ivediliği sadece pratik lıayatı-
; mızda kullandığımız çabuk ve sürat mânasına 

kabul ederseniz, İçtüzüğün ve Anayasanın ge-
• tirdiği müesseseleri birbirine karıştırmış olur-
: sunuz. Arkadaşımızın bu karışıklığı yaptığı, 
• iki müesseseyi birbirinden ayırmadığı kanaa-
[ tindeyim. 
i 

I Şimdi, önceliği arz ettim, ne istediğimiz ma-
j lûm; gündeme alınmasını istiyoruz. İçtüzük 
] bize, 70 nei maddesinde 'bu yetkiyi vermiş. Iç-
; tüzüğün bu maddesini arz ediyorum: 
j «G-örüşme zamanı. Madde 70 CumJlıuriyet S-e-
| natosu ilgili komisyonlarınca incelenen ka'-
j nun, tasan veya teklifleri bastırılarak üyele-
I re dağıtılır. Dağıtımdan itibaren iki tam gün 
l geçmedikçe gündeme alınamaz. Ancak, komis

yon başkanları veya Hükümet veyahut ilgili 
• Bakan daha önce gündeme alınma isteminde 
; bulunabilirler. Yazılı gerekçeli olan istem üze-
; r-ine Genel Kurul işarî oyla kararını verir.» 
İ İşte, İçtüzüğün bize verdiği bu yetkiyi 
) kullanarak, meselenin 48 saatlik bekleme sü-
: resine tabi tutulmadan gündeme alınmasının 
l istedik; ama muhterem arkadaşımız, bizim ko

misyonda yaptığımız müzakere tarzına varın
caya kadar bütün meseleleri buraya, getirdi
ler. Sırası gelince biz onları da cevaplandı
racağız; onlar hakkındaki fikirlerimizi de be-

•• yan edeceğiz. Şimdi sadece, kısaca Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 155 nei maddesin
de; «Anayasa değişikliklerinde ivedilik ka
rarı verilmez.» hükmünü, öncelikle karıştura-
rak huzurlarınıza getirilmiştir. Hiç alâkası 

: yoktur. Mesele, Sayın Tanyeri arkadaşımızın 
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da geniş olarak izah ettiği şekilde, günde
me alınması ve gündemdeki diğer işlere tak
dimci! görüşülmesi talebinden ibarettir. Tak
ririmizin gerekçesinde de arz ettik; mühim 
bir mevzudur. Anayasaya bir madde ilâvesi 
sure':iylo Devlet Başkanının görev süresinin 
iki sene daha uzatılması, mevzuudur. Görev 
süresinin 28 Martta bitmesi, gilbi nedenlerle 
mevzuda, belki bir gün kazamlıır düşüncesiy
le bu teklifi iyi niyetle ve samimiyetle ve Yü
ce Cumhuriyet Senatosu adına yaptığımız tet-
Bikatm neticesi olarak arz ettik. Talebiniz 
dairelinde karar verilmesinin Tüzüğe ve Ana
yasaya uygun olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkandan bir sorum var, efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efen
dim, sayın Komisyon Başkanı öncelik görü
şülmesi için vermiş olduğu bir önerge ile mü
zakerelerin bir gün veya birkaç gün daha 
öne alınmasını öneriyorlar. Teklifin ivedi 
nahiye ti var mı 

DAŞKAN — Efendim, teklif «Gelen kâğıt-
•ar» dan gündeme alınması hakkındadır; ha
len müzakere ettiğimiz husus bu. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Tekli
fin ivedilik mahiyeti var mıdır? 

ÜAŞKAN — Teklifte ivedilik teklifi yok. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (/Samsun) — 
İvediUk teklifimiz yok. Mevzu, zaten ivedilik
le görüşülmeye müsait; yani tek müzakereye 
w n mevaddan değidir. İvediliğe tabi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, esasen ivedili
ğin görüşülmesinin zamanı da değildir; çünkü 
evvelâ gündeme alınması lâzımdır. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym 
Başkan,, bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Gündem

de ne kadar kanunlar vardır ki, Pazar günü 
öncelikle,' ivedilikle bu kanunun görüşülmesi
ni ele alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, bugün toplanılması... 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Evet, 

öncelik ve ivedilikle ele alınması için kanunla
rın böyle sırada olması lâzımdır ki, Pazar gü-
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\ nü toplayın bizi. Simidi gündemde kanun var 
mıdır iki, bu kanunu öncelikle görüşüyorsu
nuz, 

BAŞKAN — Cevap vereyim, efendim. Bu
gün toplanılması hususu evvelki birleşimler
de alınmış olan Genel Kurul kararının bir ica
bıdır. Riyaset, sadece bu Genel Kurul kara-

\ rmı tatbik etmiştir. 
i HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym 
i Başkan, Salı günü toplantıda zatıaliniz bu Cu

martesi, Pazar günü toplamayı oya koymadı
nız; söylediniz bıraktınız, gittiniz. 

BAŞKAN — Oylandı, efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Hayır, 

oylanmadı efendi m. 
BAŞKAN — Saym Diıke'eligiil, Riyaset, oy

landı deyince, oylanmıştır efendim. (C. G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) zabıtlar sizi doğ-
rularsa bu kürsüye bir kere daha çıkmam. Bu 
kadar iddialı ve bilgili konuşuyorum. 

Şimdi, oylarınıza sunuyorum efendim. Mez
kûr tadil teklifinin gelen kâğıtlardan gündeme 
lalınması hususunu oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Saymaya ma
hal yok, görüyorum ki kabul edilmiştir ve tek
lif gündeme alınmıştır. 

Şimdi, gündemimize girmiş olan bu konu 
hakkında yine Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanının demin okunan yazısında ve 2 nei 
maddeyi teşkil eden kısmında 2 nei bir teklif 
var; «Gündemdeki diğer işlere talkdimen önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim» diyor. 

Lehinde ve aleyhinde söz isteyen saym üye?. 
Yok. Her şeye takdimen öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, raporun okunup, okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okunma
sı hususunu kabul edenler... Raporun okunması 
hususunu kabul etmeyenler... Raporun okunması 
kabul •edilmemiştir. 

Maddelerin okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Maddelerin okunmasını 
kabul edenler... («Sayın Başkan, maddeler 
okunmamazlık edilemez.» sesleri) 

Efendim, lütfediniz, bilerek yapıyorum; 
bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı da var; 
'okunma hususu ayrîdır. Görüşmeyebilirsiniz, 
o ayrı; ama önceden okunması usuldendir; ak
sine karar olmadıkça. 
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Bu itibarla, maddelerin okunması hususu
nu o yi arınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir . 

Şimdi, teklifin tümü üzerinde söz .talep eden 
arkadaşla rımın isimlerini arz ediyorum; 

Grupları adına. : C. G. P. Grubu adına Sayını 
Özden, yine aynı Grup atlına Sayın Mehmet 
Pırıltı; M. B. G. adına Sayın Suphi Karaman, 
yine M. B. G. adına Sayın Ahmet Yıldız; bir de 
A. P. Grubu adına tümü üzerinde Saym; Kürüm-
oğlu söz ist emişi erdir. 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, şahısları adına konuşmak isteyen ar
kadaşların da isimlerini söyler misiniz? 

BAŞKAN — Şahısları adına konuşmak iste
yen arkadaşların isimleri burada yazılı, temi
ze çektirip okuyacağım efendim; ben yazmadı
ğım için okuyamıyorum. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, Sayın Komisyon Başkanına sual 
sorabilir miyim ? 

BAŞKAN — Zamanı gelince tabii, şüphe
siz ki soracaksınız. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Zama
nın şimdi olduğu mülâhazasıyle şimdi sorabilir 
miyim ? 

BAŞKAN — Daha müzakereye girmedik ki 
sual soracaksınız. Sorular, oylamadan evvel
dir. Hattâ, kifayet verilirse, kifayetten önce 
verilmiş olan sorulara kifayetin şümulü yoktur. 
Yani müzakerelerin sonunda, oylanacağı sıra
da önceden sual sorma hakkı vardır. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Şu 
anda, yani müzakereler geçerken bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi müzakere edilmesine geç
tik. Bir defa evvelâ söz talep edenlerle müza
kere edelim. Zatıâliniz söz talep ediyorsanız 
bu sayede hem konuşun, hem de sorun. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Söz 
istemiyorum, sadece Komisyon Başkanına sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyon cevap verecek 
değil, zaten sonunda verecek. Ben, zâtıâlini-
ze hatırlatayım. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — C. G. P. Grubu adına Sayın1 

Özden, buyurunuz. 

| C. G. P. GRUBU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbu) — Sayın Başkan, çok değerli sena
tör arkadaşlarım; 

I Müzakeresine başlayaeağıimız Anayasaya 
bir madde ilâvesine dair teklif hakkında Cum
huriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 

I Grubu adına g'örüşlerimizıi kısaca yüksek mü
saadelerinizle arz etmeye çalışacağım. 

Bundan bir müddet evvel Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi (birleşik toplanitıların-

I da yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinin düğüm
lenir bir noktaya geldiği ileri sürülerek, iki 
parlti tarafından «Sunay formülü» ortaya atıl
mış ve hemen Anayasa tadili hakkında imza 
toplanmasına başlanılmıştır. İmzaların 'Millet 
Meclisine verilmesini mütaaıkıp, alelacele ve 
kanuna muhalif olarak Anayasa Komisyonu 
'gürültülü bir toplantı yaptıktan sonra, teklif 
hemen Millet Meclisi Umumî Heyetine indiril
miştir. Millet Meclisi Genel Kurulumda lehte 
ve aleyhte yapılan görüşmelerden ve bilhassa 
usul itirazlarından sonra, halen görevi başın
da bulunan Sayın Cumhuribaşkaaıı Cevdet Su-
nay'm görev süresinin 28 Mart 1975 tarihine 
kadar uzatılmasını ve bu müddet içinde vazi
fede kalmasını öngören teklif 299 saym üyenin-
oyu ile reddilmiş ti. Millet Meclisi Başkanı otu
rumun sonunda tadil teklifinin reddedildiğini 
sarahaten Millet Meclisinde, kürsüde iilâıı et
miştir. Çünkü, Millet Meclisinin 2/3 oyu bu 
suretle sağlanmamıştı. 

Bunun üzerine hukukî durumu mütalâa eden 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, teklifin ar
tık Cumhuriyet Senatosuna gönderilmesine lü
zum olmadığına ıkarar vermiş, ancak Millet Mec-

I lisi Başkanı bu kararın isfoişarî mahiyette ol-
I duğunu beyan ederek ve Anayasanın 92 ııcü 
I 'maddesine dayanarak, teklif hakkında karar 

verilmek üzere Senatomuza yollamıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, ben tahmin etmiş-
I tim k i ; Grup adına meseleler burada usul ve 
I esas haikkmda memzucen görüşülecek... Halbu

ki olmadı, usul müzakereleri yapıldı. Onun 
I için ben usule mütaallik olan yazılarımın bir 
I kısmını hıfzediyorum. Yalnız tipik bâzı mese-
I lelere temas edeceğim ve esas hakkında mütalâ

alarımızı söyleyeceğim. 
I Kıymetli arkadaşlarım, Anayasa ve Adalet 
I Komisyonunun sureti teşkili hakkında orada, 
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Komisyonda mâruzâtta bulunmuştuk. Komis
yonda bulunan Cumhuriyetçi Güven Partisi Se
nato Grubunun adedi 60 olduğundan oranların 
.değiştiği ve Komisyondaki üye adedinin l'den 
2'ye çıktığını, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Sekreterliğinin 1288 sayı ve 23 . 3 . 1973 gün
lü yazısı ile bu oranın 2 . 3 . 1973 günlü otu
rumda Genel Kurulca ittifakla kahul edildiği
nin Gruba bildirildiğini, Sayın Komisyon Baş
kanına vesaiki ile izah Gittiğimiz halde; Cumhu
riyetçi Güven Partisi Grubu Komisyonda kuv
vet oranında temsil edilmemiş, Komisyon, 
Anayasanın 85 nci maddesini açıkça ihlâl ede
rek, bu tutumla konuyu müzakereye başla
mış ve karara girmiştir. 

Halbuki, Anayasa ve Adalet Komisyonun
daki oranların şöyle olması icap ederdi: Adalet 
Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 2, Cumhuri
yetçi Güven Partisi 2, (iki, 1 adetle temsil edil
dik) Millî Birlik Grubu 1, Kontenjan Grubu 1, 
Bağımsızlardan 2 cem.'an 15 üyenin bu suretle 
mevcut olması lâzım gelirdi. Bu orana riayet 
edilmediği için, meseleyi esaslı bir şekilde ka
nuna muhalif olarak görüyoruz ve görülüyor 
ki... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, esas hakkında mı, usul hakkında 
mı konuşuyor? 

BAŞKAN — Beyefendi, konuşuyor, lütfemı 
dinleyiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İsterseniz 
sayın kardeşim konuşmayayım, siz buraya bu
yurun, siz konuşun. Siz eğer grupların da 
sözcülerine bu kadar keskin bir şekilde hareket 
ederseniz, ben çok üzülürüm. Siz de Bakan
lık yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Özden, siz buyurun efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade 
buyurun da ifadei meram edelim burada. 

BAŞKAN — Sayın Özden, henüz bir usul 
'müzakeresi açılmadığına göre, zatıâliniz ister
seniz bu usul müzakeresini de getirme hakkına 
haizsiniz, buraya şu dakikada buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Lütfettiniz 
Sayın Başkanım, ç.ok teşekkür ederim. Hayır 
foen söylediğim şeyleri tekrardan hazer ediyo
rum. Onun için kıymetli arkadaşımın da beni 
iyi karşılamasını rica ederim. 
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Görülüyor ki, maddenin âmir hükmüne gö
re, meclislerin bütün faaliyetlerinde kuvvet 
oranı esastır. Bu esas yerine getirilmeden ya
pılan her muamele, b atıldır ve verilen komis
yon kararları bir hüküm ifade etmez. Ev
velemirde Yüce Heyetinizin hu konu hakkın
da bir karara varmasını talep ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Komisyonumuz Anayasa
nın değiştirilmesine ait tekliflerin nasıl bir pro
sedüre tabi olacağı hakkındaki itirazları da, 
usule ait itirazlar mahiyetinde telâkki etmiş
tir. Halbuki, hu .meselede usul ve esasın bir
likte müzakere edilmesi ye tümüne bir karar 
verilmesi gerekirdi. Anayasa tadil teklifi, na
sıl olur ve nasıl bir muameleye tabiidir? Bu, 
Anayasamızın 155 nci maddesinde sarahatle 
izah edilmiştir. Bundan evvelki görüşmelerim
de bu meseleyi açıkladığım için, bu tekrara 
lüzum görmüyorum. Üç esas vardır, evvelâ 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayı
sının en az üçte biri tarafından yazılı bir teklif 
yapılmalıdır. Bu teklif ivedilik ile igörüşülme-
melidir, yani müstaceliyet kabul .edilmemiştir. 
Üçüncü husus da; teklife, rneelMorin ayn ayrı 
üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğunun rey 
vermesi lâzımdır; ancak bu şekilde tadili müm
kündür denilmektedir. 

Demet oluyor ki, tadil tekliflerinde bu üç 
esas tekevvün etmediği takdirde, Anayasayı 
tadil etmek mümkün olamamaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, karşı fikirleri 
de ele alarak, kanaatlerimizi söylemek isterim: 
Diyorlar ki ; «Bu 155 nci maddenin altında bir 
3 ncü fıkra vardır; bu tadil tekliflerinin görü
şülmesi diğer kanunların görüşme şekillerine 
talbidir, bu hükümler tatbik olunur.» Bizim 
buna bir itirazımız yoktur arkadaşlar. Evet 
öyledir; fakat bu fıkrada bir şart var. Şart şu
dur; «Birincd fıkradaki kayıtlar dışında» diyor. 
Yani, 155 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki ka
yıtlar tamamlanacak, ondan sonra kanunları 
görüşme usulü tatbik olunacak... Çünkü, bu 
tadil, alâlade bir kanun tadili değildir. 

Arkadaşlar, hukukî ibir kural vardır; bu 
da şudur: Bir madde başından itibaren tatbik 
edilir. Evvelâ hükümleri başında yazılır, istis
nası altında yazılır, tatibtikatı altında yazılır. 
Bir mesele halledilirken, bir dâva halledilirken 
bu sıraya riayet edilir. Ne diyor?.. Üç tane 
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şart koyuyor; evvelâ bu üç şartın tekevvün 
edip etmediğini düşünmek lâzım. Eğer tekev
vün etmiyorsa,, bu şartlar yerine getirilmemiş 
ise, o takdirde Anayasanın 155 nei maddesine 
göre teklifin Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
ruluna gelmemesi lâzım gelir. Şayet açık bir 
bedahat vardır, bu 'bedahatm karşısında söz 
söylemeyi ben zait addediyorum. 

Komisyonumuz raporunda, Kurucu Mec
liste cereyan eden fıkrayı çıkarma tekliflinden 
de bahsedildiği için, bir kaç kelimeyle bu hu
susu aydınlığa çıkartmak icap ediyor. Anaya
sanın 155 nci maddesinin Temsilciler Meclisin
de, birinci müzakeresi sırasında her hangi bir 
görüşme olmaksızın, madde aynen kabul edil
miştir. İkinci görüşmede Başkan, «madde 
hakkında verilmiş bir önerge var mıdır? Vardır, 
okutuyorum.» demiş ve şu önerge okunmuştur. 

«Yüksek Başıkanhğa 
155 nci maddenin 2 nci fıkrasının çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. 
Alp Kuran» 

Bu önergenin okunmasından -sonria Başkan, 
«Komisyon katılıyor unu?» sorusunu sormuş, 
Komisyon Başkanvekili Emin Paksüt, filhaki
ka «Katılmıyoruz efendfim.» demiştir. 

Gerçekten Anayasanın 155 nci maddesinin 
2 nci fıkrası, 1 nci fıkrasındaki kayıtlar dışın
da kanım]arın görüşülmesi ve kabulü hakkın
daki hükümlerin, Anayasa, değişiklikleri tek
liflerinin görüşülmesinde ve kabulünde de uy
gulanacağını ifade etmektedir. Fıkrayı çıkar
mak için bir sebep bulunmadığından, komis
yon önergeye katılmamıştır. 1 nei fıkradaki 
değiştirme teklifinin kabulü; Meclislerin ayrı 
ayrı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun 
oyu ile mümkündür hükmü, yok farz edile
mez. 

Kurucu Mecliste Alp Kura.n'm ortaya koy
duğu tereddüt o derece yersizdir ki, ne komis
yon ayrıca cevap vermok ihtiyacını duymuş, ne 
de her hangi bir üye açıklama isteğinde bulun
muştur. 

Millet Meclisinde tümü reddedilmek suretiy
le, maddelere geçilmesi, tekrar görüşülınıesi1 

ve Millet Meclisine yeniden getirilmesi müm
kün olmayan süre uzatımı ile ilgili Anayasa 
teklifinin; Kurucu Meclis müzakerelerinden ya
rarlanarak savunulması kabil değildir. Tam 

aksine, 155 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki; 
Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte 
iki çoğunluğunun oyu ile mümkün olan Ana
yasa değişikliğini, bu tarzda Senatoda ele al
mak temelden hatalı ve Anayasaya aykırıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, zannediyorum ki 
Komisyon raporunda da yer alan ve hukukçu
lar arasında da münakaşaya sebebiye*t vereri 
meseleyi böylece kendi fikrimiz noktasından 
izah etmiş olduk. 

Anayasalar temel kanunlardır, ayrı görüş
me usullerine bağlanmıştır. Müzakereler, usul 
ve esas bakımından her türlü tereddüt ve kö
tü düşünce hislerinden, tazyik ve tesirlerden! 
uzak bir hava içinde yapılmalıdır. 

Sayın üyeler, 1971 yılında partilerarası 
bir komisyon kurulmuş ve temsilciler aylarca 
(görüşüp mutabakatlarını birbirlerine bildirdik
ten sonra meseleleri hal cihetine gitmişlerdir. 
Bu sefer böyle bir önemli tadil teklifi ortaya 
atıldığı zaman, niçin demokratik bu güzel usul
ler tatbik edilmemiştir, bu usullere baş vu
rulmamıştır; bunun mânasını anlamak güçtür. 

Kıymetli arkadaşlarım, biz burada Millet 
Meclisinden gelen bir teklifle veya hattâ usu
lüne göre reddedilmiş bir teklifle karşılaşmış 
bulunmuyoruz. Millet Meclisinde fiilen müsta
celiyet şekli tatbik edilmiş, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi ihlâl olun-
nıuştui'. 

Bu meseleler usule taallûk ettiği için uzun 
boylu üzerinde duracak değilim. Yalnız bir 
noktayı, Senatomuzu ilgilendirdiği ve Başka
nımızın da evvelce müsaadesine lâyık olduğu 
İçin arz edeyim. 

Senato İçtüzüğünün 75 nei maddesi. Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 76 nci maddesine paralel 
bir hüküm getirmiştir. Senato Adalet ve Ana
yasa Komisyonunun raporunun sonunda 3 nu
mara altında ikinci görüşmenin de, birinci gö
rüşmenin sonundaki birleşimde öncelikle ya
pılması Genel Kurulda teklif edilmiştir. Bir 
sonraki birleşimde ikinci görüşme yapılabilme
si, bir müstaceliyet kararını gerektirdiğinden, 
Genel Kurul bu süreyi kısaltıcı teklifi asla be
nimseyemez. Komisyon raporunda meselenin 
ivedilikle ele alındığı ikrar olunmuştur. Bir tek
nik komisyonda pek aşikâr bir hukuk kuralı
nın bu kadar apaçık ihlâl edildiğinin itirafı çok 
acıklıdır. 
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Müstaceliyet, müzakere süreleri, usule mü
teallik bugünkü medenî hükümlerin hepsi İsa' 
nm doğumundan çok evvel Roma'da tatbik edil
miş hükümler arasındadır. Roma'da bir kanun 
veya tadil teklifinde bulunan bir praetor, bunu 
form/a astırır ve üç pazar bekler, üçüncü pa
zar da geçtikten sonra Magistralus sorar, bu 
kanunu kaimi ediyor musunuz? O zaman halk 
istediğin gibi olsun veya eskisi gibi kalsın di
yerek meseleyi hallederdi. Biz şimdi asırlar ev
vel tatbik edilmekte olan ve kanunlara esası 
alınmış olan kaideleri tanı mânasıyle çiğner hal
deyiz. İdarecilerimizin bunlara itibar etmemesi 
kayıtsızlık göstermesi, hattâ bunların üzerinde 
ısrarla görünmeleri üzülecek bir meseledir. 

Kıymetli arkadaşlarım. Millet Meclisi Ge
nel Kurulu sükûnetle hareket ederek teklifi 
reddetmiştir. Millî hâkimiyetin bir kere daha 
her türlü düşünce ve hesapların üstünde ol
duğu meydana çıkmıştır. Ne türlü tehditler, ne 
biçimde tedbirler alınırsa alınsın, aklı selimin 
hâkim olacağı, vicdanların serbest iradesi ile 
demokratik prensiplerin, Cumhuriyet rejiminin 
tam mânasıyle uygulanacağı bir kere daha sa
bit olmuştur. Millet AFeclisinin bu davranışı 
Türk siyasî hayatına şeref katacak ve herhal
de Cumhuriyet Senatosu da buna paralel ola
rak vereceği cevapla bu şerefe ortak olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir teklif geliyor, bu 
teklif halen vazifede bulunan Cumhurbaşkanı
nın vazife süresini iki sene daha uzatıyor. Ye 
deniliyor ki, «Bu şartlar altında Cumhurbaşka
nı seçimi yapılamaz.» Bu fikre hak vermek kat ' 
iyen mümkün değildir arkadaşlar. Meclislerin 
hür iradeleri ile halledilemeyecek hiçbir dâva 
yoktur. Çünkü, Türk Milletinin serbest oyu ile 
bu Meclislere gelmiş olan parlamenterlerin tü
mü, ulusal egemenliği şartsız ve kayıtsız temsil 
ederler. Anayasanın kendilerine tevdi ettiği her 
görevi vicdanlarının sesine tabi olarak yerine ge
tirmeye azimlidirler. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, Cumhurbaşkanı seçimi görevini demok
ratik kurallar çerçevesinde yapmaya devam et
mek yerine, kişisel kanun çıkararak, bu göre
vini erteleme yoluna gitmesinde hiçbir isabet ve 
haklılık göremediğimizi hemen ifade etmek iste
riz. 

Türk Devletinin varlığını ve güvenliğini ko
ruyacak Anayasanın saydığı şartlara haiz, 

ahenkli iş sağlayabilecek bir zatın Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içinde olmadığını ifade et
menin başka bir mânaya gelmeyen hu tadil tek
lifi, çok acıdır ve cidden üzücüdür. Atatürk il
kelerine ve demokratik düzene bağlı olan Cum
huriyetçi Güven Partisi, seçimleri erteleme for
mülüne itirazı, herhangi bir kişinin lehinde ve
ya aleyhinde bir davranış haline getirmemiştir. 
Anayasa zorlanarak, grup kararı alınmamıştır. 
Her üye vicdanını ve ulus sevgisini esas ala
rak, dilediği ve inanç duyduğu yönde tercihi
ni yapmıştır. Anayasanın ruhu budur. Partile
rin, idarecilerin, üyelerin zaptetmeleri, onları 
tehdit altında bulundurmaları bu ruhu inkâr 
etmek demektir. Bu çatı altında millî görev 
yapan herkes gibi bu şartları haiz olduktan son
ra Cumhurbaşkanı seçimine kendilerine arz 
edebilirler ve kanunun istediği oyları toplar-
larsa seçilebilirler. Demokrasinin esası budur. 

Evvelce de arz ettiğimiz gibi. Sayın Su-
nay'ın Cumhurbaşkanlığının devamı demokra
tik rejimin yaşaması için vazgeçilmez bir şart 
gibi gösterilme çabalarından vazgeçilmelidir. 
Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, 
ondan sonra da yaşamıştır ve onun dediği gibi, 
ilelebet yaşayacaktır. Bu sebeple kaderimizi bir 
şahsa bağlayamayız. Bu teklif reddedilmeli, 
partiler bir araya gelerek anlaşma zemini bul
malı ve seçim muhakkak yapılarak; hem Ana
yasa ve hem de Türkiye Büyük Millet .AFeclisi
nin itibarı korunma yoluna gidilmelidir. Çıkar 
yol budur, başka yol yoktur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Cumhurbaşkanım seçme görevi
ni yerine getirmelidir ve buna mecburdur. 

A. P. ile C. H. P.'nin birleşerek birlikte si
yasî alana kolkola çıkmalarına hiçbir diyeceği
miz yoktur. Şimdiye kadar birbirini suçlamış bu 
iki partinin, şimdi bâzı müşterek noktaları bu
lunmuş olabilir. Hükümeti devirmek, birlikte 
hükümet kurmak gibi temayülleri olabilir. Bun
ların hepsine bir ihtimal verilebilir. Buna sade
ce mübarek olsun diyebiliriz. Ancak, Anayasayı 
çiğneyerek Cumhurbaşkanını seçtirmek gayesi 
ile yola çıkamazlar. Buna var kuvvetimizle 
karşı koyacağız, mücadelemiz çok keskin ola
cak ve her türlü hukukî imkânlardan yararla
narak bunalıma meydan vermeyeceğiz. 

Bu teklif, mahiyeti itibariyle Cumhurbaşka
nını seçmeden uzatma ; yani seçimsiz uzatma
dır. Bunun mânası başka türlü tefsir edilemez. 
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Nitelikleri şahsında toplanmış bir parlamen
ter seçmiyorsunuz; bunu gizli oyla yapmıyorsu
nuz, bir tadil teklifi getirerek Cumhurbaşka
nının seçimini gizli oyla değil, açık oyla yaptır
mak istiyorsunuz... Gelen teklifin sadece bu ba
kımdan bile Anayasaya muhalif olduğu mey
dana çıkmaktadır. 

Anayasanın 95 nei maddesi, Cumhurbaşkan
ları seçiminin gizli oyla yapılacağını âmirdir. 
Gizli oyla yapılması lâzım gelen bir seçimi er
teliyorsunuz, 2 sene bir şahsı orada bırakıyor
sunuz ve bunu açık oy ile yapıyorsunuz. Her
kes görüyor; kim kime rey veriyor, kim ver
miyor... Bunun sakıncaları meydandadır. Bu şe
kildeki hareketimiz, Anayasaya muhalefetimiz, 
içte ve dışta hoş karşılanmayacaktır. 

95 nei maddede gizlilik vardır; siz iki sene 
için Simav'ı açık oyla seçtirme gayretinin içi
ne girmiş bulunuyorsunuz... 

Kıymetli arkadaşlarım, bir noktayı da yük
sek huzurlarınızda ifade etmeden geçemeyece
ğim. Anayasanın 96 ncı maddesi, Cumhurbaş
kanının Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde
ki andını nasıl içeceğini göstermiştir. Bu mad
denin metni içinde «Anayasayı sayacağıma ve 
savunacağıma and içiyorum.» ibaresi vardır. 
Anayasayı saymak ve savunmak için bundan 7 
sene evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi huzu
runda yemin etmiş bir muhterem zatın, kendi 
gözü önünde Anayasanın çiğnenmesine müsaa
de etmeyeceğini görmek isteriz. Bizzat kendi
sinin bu tekliften daha evvel; «Ben süremi bi
tirdim, gidiyorum, yerime halefimi seçiniz. İki 
sene daha kalamam. Anayasaya muhaliftir.» de
melerini. şimdi tekrar ifade buyurmalarını rica 
ediyorum. Bu suretle demokratik nizama büyük 
bir katkıda bulunacaklardır. 

Yukarıdan beri arz ettiğim ve hulasaten ifa
de ettiğim nedenlerle ve Anayasaya muhalif 
kişisel mahiyeti buram buram üzerinde tüten 
bu hukuk kurallarına aykırı teklife, hiçbir su
retle partimiz grubu tarafından müspet oy veri
leceğini kabul etmemenizi rica ederim. 

Beni dinlediğiniz için yüksek huzurunuzda 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı, sırada görünüyor
sunuz; ama diğer grup sözcüleri de birer defa 
görüşmedikçe zatıâîinize söz veremeyeceğim. 

Millî Birlik Grubu adına Sayın Suphi Ka
raman buyurun efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler. 

Anayasa değişikliği ve Anayasaya geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki bu teklif üze
rinde Grubum adına yapacağım konuşma; tek
lifin yürütülmesi ile ilgili olarak, öncelikle ive
dilikle sorunu üzerinde ayrıca teklifi görüşen 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet komisyonlarının kuruluş biçimi, 
Anayasanın 155 nei madesinin 2 nei fıkrasının 
92 nei madde fıkralarıyle olan ilişkisini, bu 
türlü bir Anayasa düzeltmesi suretiyle Cum
hurbaşkanının süresinin uzatılması nedeniyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin gizli 
oy verme durumundaki halinin açık oy verme 
haline getirilmiş olmasının büyük sakıncasını 
ve bir de bu ertelemenin hukukî sonuçları hak
kında mâruzâtta bulunacağım. 

İvedilik sorunu : 
Anayasamızın 155 nei maddesi Anayasa de

ğişikliklerinin hangi usullerle yapılacağını sa
yarken; «Anayasa değişiklikleri ivedi olarak 
yürütülemez» hükmünü koymuştur. O madde
yi müsaade ederseniz aynen okuyacağım; 
«...Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tek
lifler ivedilikle görüşülemez.» 

Arkadaşlarım, Türkiye 1961 öncesinde tek 
Meclisli bir sistem içerisinde yaşıyordu. De
mokrasilerde yasama yetkisinin hızlı uygulan
mamasının, süratli ve çabuk uygulanmama
sının önemi büyüktür. Demokratik idareler ka
muoyu oluşumu ile karara giderler. Kamuoyu
nu dikkate almayan idarelerde, rejimlerde ya
sama organlarının hangi türde kurulursa ku
rulsun çok çabuk kanun çıkarmaları, yasa çı
karmaları uygun görülebilir. 

Demokrasilerde demokratik baskı güçlerinin 
kamuoyu oluşturması esastır. Bu nedenle, 1961 
Anayasası çift meclisli sistemi getirmek suretiy
le, bunu sağlamak üzere bir mekanizma öngör
müştü. 

Hal böyle iken, Anayasa gibi son derece de 
Önemli bir kurucu nitelik taşıyan yasanın çok 
kısa bir süre içerisinde Anayasa emrine rağmen 
Yasama Meclislerinden geçirilmiş olması, ka
muoyu oluşumunu dikkate almayan Lir gorü-
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şün eseri olabilir. Bu nedenle Anayasanın bu 
hükmü, yani Anayasa değişikliklerinin ivedi gö
rüşülemeyeceği hükmü sırf kamuoyunu çelişti-
rebilmek ve Anayasa değişikliği üzerinde önem
li olan kamuoyu temayülünü almadan hatalara 
düşmemek amacım öngörmektedir. 

Bu noktada yabancı anayasalardan çok kısa 
özetler vermek isterim: 

Fransız Birlik Anayasasının 46 ncı maddesi; 
Anayasa tarafından kuruluş kanun niteliği ve
rilen kanunların nasıl değiştirileceğini yazmak
tadır. «Tasarı ve kanun bunların takdim edil
diği birinci meclisin müzakere ve oylamasına 
takdimi müteakip 15 günlük bir süre dolmadan 
önce sunulamaz.» Maddenin son fıkrası ise «Ku
rucu kanunlar ancak Anayasa Konseyi tarafın
dan (Bizim Anayasa Mahkemesinin karşılığı
dır.) bunların Anayasaya uygunluğu açıklan
dıktan sonra yayınlanabilir» demektedir. Ana
yasa değişikliğine Fransız Birlik Anayasası ne 
büyük barajlar koymuştur. Anayasa Mahkeme
sinin, ki orada Anayasa Konseyi ismini taşıyor, 
Anayasaya uygunluğu ilân edilmeden bir Ana
yasa değişikliğini ilân etmek ve kabul etmek 
mümkün değildir. 

İtalyan Cumhuriyeti Anayasası madde 138; 
«Anayasa değişikliği kanunlarıyle diğer Ana
yasal kanunlar Meclislerden her biri tarafın
dan en az 3 aylık bir aralıkla birbirini izleyen 
iki görüşmeden sonra, ikinci oylamada Meclis
lerden her birinin üyelerinin mutlak çoğunlu
ğu ile kabul edilir.» denmektedir. İki Meclis
le en az 3 ay aralık koyuyor. 

Batı demokrasilerinden örnekler veriyorum 
çünkü en büyük özlemimiz odur. 

Belçika Anayasası madde 131. Anayasanın 
tâdili. «Yasama kuvveti, tespit ettiği herhangi 
bir Anayasa hükmünün değiştirmesi gerektiği
ni beyan etme hakkına sahiptir.» 

Şimdi çok ilginç bir madde, bir hüküm var. 
Bu beyandan sonra her iki meclis re'sen feshe
dilir. İki yeni Meclis 71 nci maddeye göre top
lantıya çağrılır; yani Anayasa değişikliğini bir 
meclis temayülü olarak ortaya koyduğu vakit 
kendisini feshediyor, yeni meclisler o Anayasa 
değişikliğini yapıyor. Bu kadar büyük barajlar 
koymuştur, arkadaşlarım. Eğer bizim Anayasa
mızda da böyle barajlar olsaydı bir buçuk yıl 
içerisinde Anayasanın 40 küsur maddesi değişti

rilir ve kendisine yamalı bohça gibi bir sürü 
geçici madde eklenmez ve bugün de gördüğü
müz gibi bir geçici maddeyle en yüce makamın 
süresinin uzatılması gibi garip bir duruma gir
mezdik. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası bir 
geçici Anayasa hüviyetindedir. Alman halkının 
hür iradeleri ortaya konuncaya kadar bu Ana
yasanın geçici bir anayasa olduğunu başlangıç 
kısmında belirtilmiştir. Anayasa değiştirilme
sine ait 79 ucu maddenin 2 nci fıkrası, «Böyle 
bir kanun Federal Millet Meclisi üyelerinin 2/3 
sinin tasvibine ve Federal Senato oylarının 2/3 
sine ihtiyaç gösterir» diyor. Süre hakkında bir 
madde bulamadım. Ancak federasyonun eyalet
lerdeki teşkilâtını değiştiren eyaletlerin yasa
mada işbirliği veya bu Anayasada öngörülen 
1 ve 20 nci maddeler ki, temel hak ve hürri
yetlerle ilgilidir. «Yazılı ilkelere ilişkin bir ana
yasa değişikliği mümkün değildir.» diyor; yani 
bizde yalnız Cumhuriyetin değiştirilemeyeceği
ne ait hükme karşılık Federal Almanya Cum
huriyetinde bütün temel hakları değiştirmenin 
mümkün . olamayacağı hükmünü Anayasada 
vazetmiştir. 

Arkadaşlarım, bu değişiklik teklifinin yü
rütülmesinde ivedilik var mı yok mu sorunu
nu eleştirmeye devam ediyorum. 

Evvelâ 10 yıllık Yasama Meclisleri hayatı
mıza rağmen ivedi, acele, müstacel, öncelik. 
takdimen kelimelerinin telât'uzunda ve yerine 
göre kullanılmasında büyük yanlışlıklar yapı
yoruz. Bunların Türk sözlüğündeki anlamlarını 
ortaya koyarak meseleye girmek istiyorum. 

İvedi kelimesinin, Türk sözlüğündeki; gerek 
Türk Dil Kurumunun ve gerekse basılı bütün 
sozlüklerdeki karşılığı şudur. İvedinin isim ola
rak karşılığı; «acele, çabuk davranma zoru.» 
Sıfat olarak karşılığı «çabuk yapılan.» 

İvedilik, çabuk yapılma niteliği. Yani, ivedi 
gördüğümüz yerde bu sıfatları bulacaksınız. 
Eğer, acele diyorsa demek ki o ivedidir. Yani, 
Anayasada, «İvedilikle değiştirilmez» hükmüne 
karşın, ivedi kelimesini kullanmamak; ama ace
le kelimesini kullanmakla yaparsanız Anayasa
ya aykırı davranırsınız. O zaman siz, sözlükte
ki kelimelerin anlamını karışıklığa getirerek 
bir bulanıklık varatıvorsunuz anlamı çıkar. 
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Müstacel ve takdimen kelimesini de, Millet 
Meclisinin İçtüzüğünün hükümleri olduğu için , 
arz ediyorum. Müstacel kelimesi, sıfat olarak j 
acele olan ivedi anlamını verir. Takdimen keli- l 
mesi, sıfat olarak öne alman anlamını verir. \ 

Şimdi, Anayasa değişikliği teklifinin komis- ; 

yonlardan ve Genel Kurullardan geçiş sürele- '[ 
rine bir bakalım : 

21 Mart 1973 Çarşamba günü saat 16,30'da 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabulü , 
tamamlanmıştır. I 

22 Mart 1973 Perşembe günü saat 15,00 ile ; 
19.30 arasında Millet Meclisi Genel Kurulunda 
görüşülmüş ve reddedilmiştir. 

Biı- gün sonra; yani 23 Mart 1973 saat 16,30' 
da Millet Meclisinden Cumhuriyet Senatosuna • 
sevkedilmiştir. Bu arada Millet Meclisi Başka- i 
mnm «Bu, bitmiştir, düşmüştür filân» diye söz- . 
]erini söylemiyorum, 

Aynı gün, 23 Mart 1973 Cuma saat 20,00 İle 
23.15 arasında; yani Millet Meclisinden şevkin
den üç buçuk saat sonra başlamak üzere Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 

Dün ; yani 24 Mart 1973 günü usule ve tü
züğe uymadığı halde hiç bir normal gereği yok 
iken, hiç bir zaman yapılmadığı halde; yani dün 
24 Mart 1973 Cumartesi tatil günü olduğu hal- \ 
de Cumhuriyet Senatosunda birleşim yapılmış- \ 
tır. Yani hazırlık ona göre ayarlanmak istenil- j 
mistir; ama her nedense bu güne bırakılmıştır. 

Bugün 25 Mart 1973 Pazar saat 15.00'tc [ 
Cumhuriyet Senatosunda görüşmelere başladık. . 
ne zaman biteceğini bilmiyorum. Demek ki, 21 | 
Marttan 25 Marta kadar dört gün içinde Mil- j 
let Meclisi Anayasa Komisyonunda görüşülme- \ 
ye başlanan Anayasa değişikliği teklifi Cumhu- j 
riyet Senatosundan geçmek üzeredir. Ama bu f 
durum ivedi sayılmamaktadır. Anayasaya aykı- j 
rı değil denmektedir. i 

Sonuç; Millet Meclisinde iki günde, Cumhu• | 
riyet Senatosunda bugün de dahil üç günde [ 
müzakereleri bitmiş olacak. | 

Şimdi müsaade ederseniz kısaca tüzük hü- \ 
kümlerini eleştirmek istiyorum. Komisyonlarda i 
görüşmeye başlama zamanı itibariyle İçtüzük \ 
hükümlerine aykırılık. Cumhuriyet Senatosu ; 
İçtüzüğünün 28 nci maddesi, 

«Komisyonlarda işlerin görüşülmesine baş- \ 
lama zamanı» başlığını taşıyan madde. «Madde 

_ 4 < 

28. - Komisyonlar, acele işler hariç olmak üzere, 
kendilerine havale edilen-işlerin görüşülmesine 
ancak kırksekiz saat sonra başlarlar.» 

Şimdi arkadaşlar, acele işler hariç olmaK 
üzere Türk sözcüğünde acelenin, ivedi karşılı
ğı olduğunu söylemiştik. Acele, ivedi demek
tir. Buradaki hüküm gayet sarih. Bizim Cumhu
riyet Senatosu Komisyonu kendisine havale 
edilen işi 48 saat sonra değil de üçbuçuk saat 
sonra görüşmeye başladı. Burada büyük bir 
Tüzük ihlâli var. 

1961 Anayasasının Geçici 3 ncü maddesi, «Bu 
Anayasaya göre kurulan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin. Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Se
natosunun toplantı ve çalışmaları için kendi 
içtüzükleri yapılıncaya kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 tarihinden önce 
yürürlükte olan İçtüzük hükümleri uygula
nır» diyor. Cumhuriyet Senatosu bu süre için
de kendi tüzüğünü yapmıştır'. Millet Meclisi 
yapmadığı için Dahilî Nizamname ismini taşı
yan 1957'de yeniden düzeltilmiş olan İçtüzüğü
nü uygulamaktadır. Millet Meclisi İçtüzüğü; ya
ni Dahilî Nizamnamenin 3 ncü bap Encümenler 
bölümünde (Kusura bakmayın tâbirleri bu şe
kilde kullanıyorum. Babın ne demek olduğu
nu biliyorsunuz; ama 1957'de Türkçesi böyley
di, onu tebarüz ettirmek için söylüyorum.) 33 
ncü madde. 

«Müstaceliyeti...» Tabiî müstaceliyeti denin
ce sözlükteki ivedi anlamına geldiğini bulaca
ğız. «Müstaceliyeti Heyeti Umumiyede karar
laştırılan maddelerden başka muhavvel işlerin 
müzakeresine ancak 48 saat sonra başlanır.» 
Yani, bu İçtüzük hükmü de 48 saatten evvel 
müzakereye alınamayacağına âmirdir. Ama, 
Millet Meclisi İçtüzüğünde bu hal yazılı olduğu 
halde Komisyonda daha evvel müzakereye alın
mıştır. 

Şimdi tüzük hükümlerinin bu terimleri ya
nında ivediyi aceleden ayırmak, aceleyi müsta
celiyetten ayırıp zorlama yapmak suretiyle 
«Efendim, bu ivedi değil ki» demek tamaıuıyle 
yanlıştır. Bu hususu zabıtlara tesrii etmek isti
yorum. 

Bir de Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulun
da görüşme zamanı; Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü madde 70, «...İki tanı gün geçmedikçe 
gündeme alınamaz...» deniyor. Komisyon Baş
kanının istemi halinde, alınır. 



C. Senatosu B : 48 25 . 3 . 1973 O : 1 

Şimdi arkadaşlarım, evet Komisyon Başka
nının istemi halinde gündeme alınır. Kabul; 
ama Anayasanın ivedilikle görüşülemeyeceğini 
emrettiği bir Anayasa değişikliğinin Komisyon 
Başkanı tararından istenmesinin gereği nedir? 
Komisyon Başkanı bunu başka zamanlar istesin. 
Anayasa değişikliği gibi hiçbir surette ivedi 
görüşülemeyeceği kesin hükme bağlanmış bir 
Anayasa hükmüne rağmen, bu noktada Komis
yon Başkanının istemde bulunması Anayasanın 
155 nci maddesindeki ivedilik hükmünü zede
ler. 

Aynı şekilde Millet Meclisi İçtüzüğünün 101 
nci maddesinde hüküm vardır. 

Şimdi arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen 
bu teklifin 4 - 5 günde müzakere edildiğini ifa
de etmiş olmamıza rağmen, «ivedi değildir» di
ye iddia ediliyor. Şimdi bu ivedi midir değil 
midir hususunu Komisyon raporlarındaki ke
limeleri, cümleleri okuyarak eleştirelim. 

Millet Meclisi komisyonunun raporunda, 
(Açıyorum Millet Meclisi komisyonunun rapo
runu, kendisinde mevcut olan arkada darımız 
görebilirler.) Anayasa Komisyonu raporunun 
beşinci altıncı satırlarında «acele» kelimesi 
var. Aynı yerde Cumhurbaşkanlığı secimi ko
nusunda çözüm getiren Anayasaya «23 ncü mad
de» eklenmesi devimi geçiyor. Öyle aceleye gel-
miş ki arkadaşlarım, 23 ncü geçici madde diye
ceğine 23 ncü madde eklenmesini demiş. Yani 
bu acelelik yüzünden ne kadar hatalar yapılı
yor. 23 ncü geçici madde eklenmesi diyeceğine 
23 ncü madde eklenmesi demiş, yani bu hata
yı da yapmış. Teklif bu yönden «acele ve gün
demde mevcut sair işlere takdimen» demekte
dir. Takdimen deyimine diyeceğimiz yok, ama 
acele olduğunu, yani ivedi olduğunu lügat anla
mındaki sözcüğü ile ivedi olduğunu tescil edi
yor rapor. «Bu sebeple Komisyonumuz Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 33 ve 70 nci ve 74 ncü 
maddelerine uygun olarak ruznamede bulunan 
sair maddelere takdimen müzakeresini Genel 
Kurula teklife karar vermiştir.» diyor rapor. 

Şimdi Millet Meclisi İçtüzüğünün, yani Da
hilî Nizamnamenin 33 ncü ve 70 nci maddele
rine bakıyoruz. Orada da arkadaşlarım, takdi-
menden bahsetmiyor. İsterseniz maddeyi okuya
yım, müstaceliyetten bahsediyor. Müstaceliyet 
durumları. Müstaceliyetin lügat anlamını gör

müştük, «ivedi» idi. Demek ki, Millet Meclisi
nin bu komisyon raporunda bu metnin ivedi 
müzakere edilmekte olduğu, Anayasa hükmü
ne rağmen, tescil edilmiştir. Bu husus da tuta
naklara geçsin.. 

Gelelim yine Millet Meclisi komisyonun bu 
münasebetle ilk defa öğrendiğimiz iki müzake
re arasında beş gün bulunmamasına ait hük
mü.. Gene bu Komisyonumuz aynı gerekçeler
le, Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 nci maddesi 
gereğince işbu teklifin ikinci görüşmesinin beş 
gün beklemeksizin ve birinci birleşiminden 
sonraki ibrleşiminde görüşülmesi hususunu Ge
nel Kurula teklifine karar vermiştir. 

Arkadaşlarım, Anayasada, ivedi görüşülme
si hiçbir surette istenmeyen ve menedilmiş 
olan bir Anayasa değişikliği için neden bu sü
reyi kısaltıyorsunuz'? Demek ki, raporunda da 
ifade edildiği gibi. bir acele durum var, yani bir 
ivedi durum var. Yani bunu ivedi yapıyorsunuz. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporun
dan bunları okumak suretiyle meselenin bir 
Anayasa ihlâli durumunda, İçtüzük bozulması 
durumunda olduğunu tespit etmiş oluyorum. 

Geliyorum Cumhurivet Senatosu raporuna. 
Biraz evvel Sayın Komisyon Başkam bu 

kürsüde konuşurlarken bir sual sormuştum, tek
lifin bir gün evvel görüşülmesi iein ivedi bir 
mahiyeti var mı diye. «Yok» dediler. 

Şimdi Komisyon raporunu okuyorum arka
daşlarım. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunun sekizinci satı
rında «... teklifin ivedi mahiyeti ileri sürülerek 
İçtüzüğün 28 nci maddesindeki 48 saatlik süre
ye tabi olmaksızın...» denilmektedir. Yani, tek
lifin ivedi mahiyetinin mevcut olduğunu Komis
yon ve her birisi gayet dikkatli olan üyeler
den müteşekkil olan Sayın Komisyonumuzun 
üyeleri raporlarına geçirmişler. Öyle ise de
mek ki, bu işin yürütülmesinde Anayasanın 155 
nci maddesinde öngörülen ivedi yapılamaz key
fiyeti ihlâl ediliyor. 

Avrıca, tabiî böyle çok acele ve ivedi yap
tığımız için bü^ük maddî hatalar var. rnnorda. 
Bunları belki zamanım müsait değil. söHemeye-
vim. örne^m komisyonun terekküp tarzı anla
tılırken Millî Birlik Grubu 19 kişi gösterilmiş. 
Pa^ti grupların Komisyondaki üye adedi de 
A. P. 7, C. H. P. 2, Millî Birlik Grubu 1, Kon-
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tenj an Grubu 1 demiş, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi unutulmuş, Kontenjandan bir üye ya
zılmamış, bağımsızlara iki üyelik verildiği hal
de 1 denmiş. Bu kadar büyük hatalar, tabiî el
bette bir Anayasa değişikliğini bu kadar, yan
gından kaçırır gibi, süratle geçirirsek bu hata
lar yapılacaktır. 

Arkadaşlarım, şuraya kadar olan izahatımın 
bir özeti. İvedilik sorununa ilişkin sonuç şudur: 

1) Anayasanın 155 nci maddesi hükmü kesin
dir: «Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tek
lifler ivedilikle görüşülemez:» 

2) Anayasa değişikliği teklifi, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında görü
şülmeye başlama zamanı ve genel kurullarında gö
rüşme zamanı yönünden ivediliğe getirilmiş ve iç
tüzük hükümleri ihlâl edilmiştir. 

3) Anayasa değişikliği teklifinin Millet Mecli
si Komisyonunda ve Genel Kurulunda müzakere 
süresi iki gündür. Millet Meclisinden Cumhuriyet 
Senatosununa şevkinden 3,5 saat sonra Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
görüşülmeye başlanmıştır. Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu gündemlerine alınmasında 'ko
misyon başkanlarının öncelik istemi, İçtüzük hü
kümlerinin özüne aykırı olarak, içtüzük zorlaması 
mey da na ge tirmişt ir. 

4) Anayasa değişiklik teklifinin 5 - 6 gün içe
risinde yasama meclislerinden geçirilmesi için ya
pılan bütün çabaların niteliğine ivedi dememek, 
aklın prensiplerine aykırıdır. 1961 Anayasasının 
yürürlüğe girdiği günden beri hiçbir Anayasa 
değişikliği girişimi bu kadar dar zamana sığdırıla-
madığı gibi normal yasaların bite bu kadar kısa 
zamanda iki Meclisten de geçirildiği görülmemiş
tir. 

5) Millet Meclis: Anayasa ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonları raporla
rın im n birçok yerinde bu Anayasa değişikliği 
teklifi «acele», «Müstaceliyet» «teklifin ivedi ma
hiyeti» sözleriyle nitelendiği yazılıdır. Hal böyle 
iken, Anayasa değişikliği teklifi ivedilikle müza-
fcede edilmiyor, diyebilmek için insanın ya karşı 
smdakini idrakten yoksun kabul edebilecek bir 
'saygısızlık ve mantık zorlaması içinde bulunması 
lâzımdır, ya da düşünce yönünden kendisini tat
min ve kandırma ihtiyacında bir kompleksin içine 
düşmüş olması lâzımdır, Aksi halde, Anayasa de
ğişikliği gibi son derece önemli bir konuda yapılan 
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bu hukuk zorlamasını demokratik hukuk Devleti
nin geleceği için 'tehlikeli bir niyet saymak lâzım
dır. De-nıckratik ibir 'eğitimle kendisini yetiştir
memiş, Türk Milletlinin yüz yıllık hürriyet, ve Ana
yasa mücadelesi tarihinin şuurunu kavrayamamış 
niyetlerden ancak diktatör heveslilerinin çirkin 'si
luetleri görülür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, bu suretle hakaretlerine devamına 
müsaade edecek misiniz? Ne 'şuursuzluğumuzu bı
raktı no idraksizliğimizi. 

BAŞKAN — Affedersiniz, ben dinleyemedim 
de... 

Sayın Karaman, hakareti nıutazammm bir 
durum olmadığını tahmin ediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Hayır, 
karşı idrakte olanları.. 

BAŞKAN -•- Sizin üslûbunuz da buna yakış
maz zaten. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Biz cevabını vereceğiz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Komis
yonların kuruluş biçimi : 

Anayasanın 85 nci maddesinin ikinci fıkra
sı ; «İçtüzük hükümleni. siyasî parti gruplarının, 
Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri ora
nında katılmalarını sağlayacak yolda düzenle
nir.» diye hüküm getirmiştir. Anayasa Mahke
mesinin bu yolda aldığı bir karar vardır. Bir 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması dolayı-
sıyle Anayasa Mahkemesine iptal istemi yapıl
mış ve bu iptal isteminin gerekçeleri arasında 
da o anda yasama dokunulmazlığını görüşen 
karma, komisyonun teşekkül tarzının, Anayasa
nın bu hükmüne aykırı olduğu iddia edilmiş
tir. 

Buna ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin 
esas sayısı 1967/22, karar sayısı 1967/22, karar 
günü de 2 . 8 . 1967 olan ve 25 . 10 . 1967 gün 
\e 12734 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanmış 
olan kararının bâzı yerlerini okuyorumm. 

Bu kararın. «III — İnceleme» ve «Madde 
4 —• Karma Komisyonun kuruluşu»' bölümünün 
ilgili fıkraları : 

«Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında İçtüzük hükümleri, siyasî parti grupları
nın, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
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oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzen
leneceği yazılıdır. Bu, aslında siyasî parti grup
larının Meclislerin »bütün faaliyetlerine kuvvet
leri oranında katılmalarını buyuran bir temel 
hukuk kuralıdır ve yine Anayasanın 8 nci mad
desi ıgereğince yasama, yürütme ve yarığı organ
larını, idare makamlarını ve kişileri bağlamak
tadır. Bu kuralın siyasî parti gruplarının uyuş
maları veya Millet Meclisi Genel Kurulunun 
kabulü ile bir yana bırakılması mümkün değil
dir. Aksıine bir davranış elbetteki Anayasaya 
aykırı olur.» 

Yine başka bir bölümünde : «Yeni İçtüzük
ler yapılıncaya kadar Meclislerin çalışmalardan 
kalmamaları için verilen bu imkânın İçtüzüğün 
Anayasa ile bağdaşmayan hükümleriyle birlik
te harfi harfine uygulanacağı anlamında değer
lendirilip genişletilmesi düşünülemez. İçtüzük 
hükümleri ancak Anayasa kuralları ile sınırlı 
olarak ve o kurallara uyarlıkları oranında bir 
uygulama yeri bulabilir. İçtüzükte öngörülme
miş (Anayasanın getirdiği yeniliklere ilişkin) 
konularda veya İçtüzüğün Anayasa ile çelişen 
hükümlerinde Anayasaya uyar bir uygulama 
yolunun tutulması gereklidir. Aksine bir görüş 
İçtüzüğü Anayasaya eşit, hattâ Anayasadan üs
tün tutmak olur.» kaydı var ve özet kısmında 
da; «Karma Komisyon Anayasaya uygun olarak 
kurulmamıştır. Bu, Komisyonun hiç var olma
mı ası ile birdir.» denilmektedir. Yani bizim ko
misyonlarımız da şimdi halen bu durumdadır. 

Devam ediyorum : «... hiç var olmaması ile 
birdir. Demek ki, ortada İçtüzüğün 178, 179 ve 
180 nci maddelerinin öngördüğü Karma Komis
yon yoktur. Böyle olunca Genel Kurulun görüş
melerine ve kararma dayanak olan Karma Ko
misyon raporu hukuk bakımından geçerli sayı
lamaz.» diyor arkadaşlarım. Halen biz de bu 
durumun içerisindeyiz. 

Nihayet sonuçta; «Karma Komisyonun ku
rulmasında Anayasanın 85 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına aykırılık bulunduğuna ve Millet Mec
lisimin bu Karma Komisyon raporunun kabu
lüne ve binmetice Çetin Altan'ıın yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına ilişkin olan ve 
ve Anayasanın yukarda sözü geçen hükmüne ve 
dolayısıyle İçtüzüğün 178 ve 180 nci maddele
rine aykırı görülen 21 . 7 . 1967...» günkü Mec
lis kararının iptaline oybirliği ile karar veril
miştir diyor Anayasa Mahkemesi kararı. 

Şimdi, bir süreden beri Türkiye'de, yasama 
Meclislerimizde siyasî partiler içerisinde bir olu
şum meydana gelmiş ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisi lehine gerek Millet Meclisinde, gerek Se
natoda bir kuvvet oranı değişmiştir. Aşağı yu
karı bire iki kat bir orana çıkmıştır. Bunun so
nucu olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanının 
21 . 3 . 1973 gün ve 89 sayılı yazıları ile topla
nan Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
22 . 3 . 1973 günü aldığı kararla kurulan ve ay
nı gün öğleden sonra Cumhuriyet Senatosunun 
46 nci Birleşiminde okunup kabul edilen Ana
yasa ve Adalet Komisyonunun kuruluş tarzı 
şöyledir : Adalet Partisi 7, Cumhuriyet Halk 
Partisi 2, Cumhuriyetçi Güven Partisi 2, Millî 
Birlik Grubu 1, Kontenjan Grubu 1, bağımsız
lar 2 olarak saptanmıştır. Oysa bu müzakereyi 
yapan Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunda Cumhuriyetçi Güven Partisi
nin iki adayı yerine bir adayı vardır; yani kuv
veti oranında kurulmuş bir Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuz yoktur. Dolayısıyle biraz evvel 
okuduğum Anayasa maddesi ve yine biraz ev
vel arz ettiğim Anayasa Mahkemesinin karar
ları gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun aldığı karar hükümsüzdür. 

• Anayasa değişikliği teklifini müzakere eden 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonu ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun kuruluş biçimi siyasî partilerin yasama 
Meclisierimizdeki kuvvetleri oranında değildir. 
Bu nedenle bu komisyonların teşkil tarzı Ana
yasanın 85 nci maddesinin ikinci fıkrasında ön
görülen ilkeye ve Anayasa Mahkemesinin bir 
olay dolayısıyle bu maddeye açıklık getiren 
2 . 8 . 1967 tarihli kararma aykırıdır. Bu du
rumda kuruluş biçimleri Anayasaya aykırı 
olan bu komisyonların aldıkları kararlar da 
Anayasaya aykırıdır. Bunların genel kurullar
da müzakeresi de Anayasaya aykırıdır. Bu yol
la çıkacak yasaların esastan, Anayasa değişik
liklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartla
rına uygunsuzluğu nedeni ile müracaat halin
de Anayasa Mahkemesince bozulacağı, yukarda 
açıkladığım Anayasa Mahkemesi kararı ile or
tadadır. Yasama Meclislerimizin bu teklifleri 
kabul etmesiyle Anayasa Mahkemesine gidilme
si halinde, Devletin başı üzerinde çok önemli 
ve büyük riskleri meydana getiren bir durumun 
da içinde bulunmuş oluyoruz. 

407 — 
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Şimdi arkadaşlarım, bir de 155 nci madde
nin ikinci fıkrasında öngörülen, «Anayasanın 
değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülme
si ve kabulü, 1 nci fıkradaki kayıtlar dışında. 
kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki 
hükümlere tabidir.» maddesini eleştirelim. 

Halen içerisinde bulunduğumuz prosedür 
•gibi, Millet Meclisinde reddedilen bir Anayasa 
değişikliği teklifinin tıpkı yasalarda olduğu gi
bi ve bu maddenin bu fıkrasına dayanılarak 
Cumhuriyet Senatosuna getirilmesi halidir. Bir 
evvelki fıkrada ; «Değiştirme teklifinin kabulü, 
Meclislerin ayrı ayrı üye tam saydamım üçte 
iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür:» diyor. 
Bu demektir ki; İm Meclislerden bir tanesinin 
oy izharında 2/3 çoğunluk sağlanamazsa; şim
di halen içinde bulunduğumuz durum da böyle
dir, Millet Meclisinde bu sağlanamamıştır, Ana
yasa değişikliği teklifi orada düşer. Artık bu
raya gelmemesi lâzımdır; ama Kurucu Meclisin 
Temsilciler Meclisinde bu maddenin müzakeresi 
sırasında bu ikinci fıkranın yaratacağı tered
düt bir üye tarafından ortaya konmuş, fakat 
her nedense Komisyon üyeleri sükût geçmişler, 
buna bir cevap vermemişlerdir. 

Anayasanın 155 nci maddesinin ikinci fıkra
sının şimdi uygulanması istenen prosedür içeri
sinde : yani reddedilen bir teklifin Cumhuriyet 
Senatosuna gelmesi ve kanunların diğer müza
kere usullerinde olduğu gibi 92 nci maddenin 
hükümleri gereğince işlemesinin ortaya koyaca
ğı sonuçları da çok kısa olarak özetlemek iste
rim. 

92 nei maddenin ikinci fıkvnsi; «Millet Mec
lisinde kabul, d e ğ i r i l e r e k kabul veya reddedi
len tasarı ve teklifler Cumhuriyet Senatosuna 
gönderilir.» diyor. Buna dayanarak Millet 
Meclisi Başkanı, ilk mütalâası böyle olmadığı 
halde, bu teklifi bize gönderdi. 

Şimdi, Imna pere bu maddenin evvelâ beşinci 
fıkmsmı okuyahm: «Millet Meclisi. Cumhuri
yet Senatosu nidan gelen metni benimsemezse, 
her iki Meclisin ilgdi. komisyonlarından seçilecek 
eşit sanıdaki üyelerden bir Karma Komisyon ku
rulur.» diyor. 

Şimdi, Millet Meclisi bir kanunu kabul etti; 
Anayasa değişikliğini kabul etti, bize geldi. Biz' 
bir maddesini değiştirdik. 2/3 çoğunluğu verme
dik, geri gönderdik. Millet Meclisi onu benim-
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ı s eme di ise ne yapacağız? Karma Komisyon ku-
I raeağız. 
I Arkadaşlarını, Anayasa değişikliğinde 155 nci 
I maddenin birinci fıkrası hükmü bu kadar sarih-
I ken, Karma Komisyon kurmak mümkün müdür? 
I Hani 155 nci maddenin ikinci fıkrasında, kanun-
I 'arın değiştirilmesi prosedürü işler hakkındaki 
I liyorsunuz. Mümkün müdür? Karma Komis-
I yon kurulduğu vakit Karma Komisyon bir metin 

kabul ediyor. Bu metin, ya Millet Meclisinin 
I metni, ya da Cumhuriyet Senatosunun metni; 
I üçünden birini Millet Meclisi kabul etmek zo-
I mnda kalıyor. Bu prosedürü bir Anayasa deği-
5 sikliğinde- nasıl işletirsiniz? Mümkün müdür? 
I Anayasanın 155 nci maddesindeki birinci fıkra

nın bu açık hükmüne rağmen bunu yapmak 
..dinildin olabilir mi? Kanunların değiştirilmesi 
hakkındaki bütün prosedürün bu konuda aynen 

1 işlemesi söz konusu olamaz. 

! Anayasanın 92 nci maddesinin yedinci fıkra
sına gelince : «Millet Meclisinin reddettiği bir 

I tasarı veya teklif, Cumhuriyet Senatosunca ol-
I duğu gibi veya değiştirilerek kabul edilirse, Mil

let Meclisi, Cumhuriyet Senatosunun kabul et-
J fiği metni yeniden görüşür. Cumhuriyet Sena

tosunun metni Millet Meclisince benimsenirse 
I kanunlaşır: reddedilirse, tasarı veya teklif dü

şer ; Cumhurij-et Senatosundan gelen metin Mil-
J lot Meclisince değiştirilerek kabul edilirse, 5 nci 
I fıkra hükümleri uygulanır.» Yani, yine Karma 
/ Komisyon kurulur diyor. 

Demek ki, biz başka fıkrayı da işletemiyoruz. 
I Anayasa değişikliğinde orayı da işletmek nıüm-
I küıı değildir. 
I 92 nci maddenin 10 ncu fıkrasında, görüşme 
I süresini aşmayan bir süre içerisinde görüşüleme

yen teklifin kanunlaşması hükmü getirilmekte
dir. «Bu süre üç ayı geçemez ve -ivedilik halle
rinde oııheş günden, ivedi olmayan hallerde bir 
aydan kısa olamaz» diyor. Yani kanunların gö
rüşülmesinde Cumhuriyet Senatosu kendisine ve
rilen bu süreyi kullanamazsa metin otomatik-
man kanunlaşır. 

Şimdi bu hükmü, hani 155 nci madde
nin 2 nci fıkrasında, işte kanunların gö-

I rüşülmesi usulleri uygulanır, dediğimiz yer-
i de işletmek mümkün müdür arkadaşlarım? 

15 gün ivedilik olan haller için diyoruz, 
İ ivedi olmayan haller için de bir aydan kısa ol-
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maması- lâzım. Bir ay bu metni tutarsak, görüş
mezsek, 2/3 oy izharımızı vermeden bu metin ka
bul edilebilir mi? 2/3 oy izharımızı vermeden 
Anayasanın değişikliğini kabul etmek mümkün 
müdür? Demek ki, Anayasanın 155 nei madde
nin ikinci fıkrasını işletmek söz konusu değil
dir. 

Birinci ve ikinci Meclisler; Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi ayrı ayrı 2/3 oy çoğun
luğu izhar ettilerse Anayasa değişikliği kabul 
edilir. Bur tanesi, herhangi bir nedenle, ister 
maddelere geçiş olsun, ister şöyle olsun, ister 
böyle olsun, bunu yapmadı mı, Anayasa değişik
liği sözü olamaz ve sözlerimin başımla da başka 
milletlerin anayasalarından buna ait hükümler 
okudum. Biz hukuku yaratırken yalnız kendi
mizden ıslâhatlar katarak yapamayız. Hukukun 
temeli, bir evvelki oturumda bir arkadaşımı
zın söylediği gibi ta Roma devrine gidiyor. Ge
lenekler oradan başlamış ve en az kendimizin 
150 senelik hukuk mücadelemizi, hürriyet mü
cadelemizi, Anayasa mücadelemizi, gelenekle
rimizi gözünün e abnak lâzımdır. 3 günde, 4 
günde, 5 günde bir Anayasa değişikliğini ge
tirmek mümkün olmaz. 

Kaldıki, şimdi ilginç bir hususu, yeni di
ğer bir örnekle arz etmek isterim: Millet Mec
lisi şimdiki durumun aksine, Anayasa değişik
liği metnini kabul etti. Bu metin Senatoya 
geldi, Senato reddetti. 92 nci maddeye gö
re bu da Millet Meclisine tekrar geri gidecek. 
Çünkü diğer hususlarda 92 nci madde hüküm
leri uygulanır diyoruz ya; Millet Meclisine git
ti. Oraya gidince ne oluyor? Orası kabul etti 
mi, kanunlaşıyor. Hani bizim kabul için 2/3 
oy izharımız?.. Yani nereden tutarsanız arka
daşlarım, 92 nci maddenin işlemesi mümkün 
değildir. Anayasanın 92 nci maddesini, bu ka
dar maddelerin fıkraları eleştirerek cevap ve
riyorum. Yani üstün körü konuşmak mümkün 
değil bunlarda. İşte size 92 nci maddenin bü
tün fıkralarının işleyişini ortaya koyarak ve 
bunlara göre diyorum ki, 155 nci maddenin 
2 nci fıkrasının bu yönlerini işletmek mümkün 
değildir. Kanunların müzakeresinde şöyle ya
pılır, böyle yapılır, ya Tüzük hükümleri... 
Onlar kabul, onlar olur ve belki şu saydığım 
5 - 6 tane olamaz durumun dışında da bir şey 
olabilir; onu da bilmiyorum. 
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Arkadaşlarım, bu değişiklik, bu Anaya
sa değişikliği, Anayasamızda Cumhurbaşkanı
nın seçimi için öngörülen 7 yıllık süreyi uzat
mak suretiyle bir nevi başkan seçiimesidir; 
hem de eski başkanın devamı halinde. 

Cumhurbaşkanı seçimlerinin gizli olacağı 
açık Anayasa hükmüdür. 13 Mart 1973 günü 
başladığımız turlarda siyasî parti gruplarının: 
tutumlarından ötürü bu gizli oy ilkesinin ne 
derecede zedelendiğini üç. gün evvel 22 Mart 
1973 Perşembe günkü oturumda gündem dışı 
yaptığım konuşmayla açıklamıştım. Gizli oy 
ilkesi parti grup kara idariyle bu türlü kana-
lize edilen temayüllerle ihlâl edilmekte ve açı
ğa çıkarılmakta. Oysa gizli oy esastır ve Ana
yasamız da, demokrasimin vaz geçilmez unsur
ları sayılan partilere, parti gruplarına rağmen 
bâzı yerlerinde bâzı konuların gizli oylarla ya
pılacağını öngörmüştür. Gizli oylamanın yapı
lacağı yerde kişinin tek basma iradesinin belir
tilmesi esastır. Parti kararları, parti disiplin 
kararları, oylamaya girmeme kararları gizli 
oyları deşifre etmektedir. Bugün l'den 8'e ka
dar yapılan turlarda hangi partiden ne kadar 
insanın, belki hattâ kimlerin hangi aılaya oy 
verdiklerini tespit etmek mümkündür. Bu sa
kim tutum neticesinde bu hal meydana gelmiş
tir. 

Şimdi, bütün bunlara rağmen, bir de 
Cumhurbaşkanının iki yıl süresini uzatmak gibi 
bir durum içerisinde; yani Cumhurbaşkanlığı 
yetkilerinin yeniden bir kişiye, eski şahsa, es
ki Sayın Cumhurbaşkanına verilmesi gibi bir 
durumda, açık oylama yapmak suretiyle hür 
iradelerimizin belirtilmesi asla söz konusu ola
maz. 

Bu nedenle, buna ait ne bir Anayasa hük
mü, ne de Tüzük hükmü olmadığı halde, bunun 
bile belki gizli oyla yapılması lâzımdır; ama 
buna ait bir maddeyi ben bir hukukçu olmadı
ğım için aradım bulamadım. Böyle bir şeyin, bir 
Anayasa değişikliğinin gizli oyla yapılması söz 
konusu olmadığına göre, bu tiklü bir Cumlıur-
başkanmm süresinin uzatılması da söz konusu 
olamaz. 

Bu nedenle Cumhurbaşkanı küresini yeniden 
2 yıl için, 3 yıl için, 5 yıl için, hatta 7 yıl için, (bu 
süre uzatma teklifi 7 yıl için do gelebilirdi. 2 
yıl için gelen teklifin 7 yıl için gelmesinin hukuk 
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açısından hiçi bir sakıncası yoktur.) evet 7 yıl için 
tekrar uzatma halinde bunıı açık oylama. İle yap
mak suretiyle Cumhurbaşkanı seçimine ait gizli 
oy verme ilkesini kökünden kaldırıyoruz. 

Arkadaşlarım, Anayasanmın 95 nci maddesi, 
Cumhurbaşkanının T. B. M. M. ce kendi üyeleri 
arasından seçilmesini, 7 yıllık süre için seçilmesi
ni, bu seçimin gizli oyla yapılmasını, arka arkaya 
2 defa seç il em em esini öneriyor. 

Anayasa Cumhurbaşkanının, Türkiye Büjnik 
Millet Meclisi üyeleri arasından seçilmesini; yani 
seçilen zatın «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lik sıfatı düşeıVin aksine olarak; yani «düşer» 
hükmünden çıkararak ifade etmek 'işitiyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden seçil
mesini öngörür. Oysa, sayın. Cumhurbaşkanı ha
len T. B. M. M. üyesi değildir. 

Şimdi biz hu Anayasa değişikliği teklifini yü
rürlüğe koymakla diyoruz ki, bu bir Anayasa de
ğişikliği değildir, bu bir geçici madde eklenmek-
mesidir, hu da bir kılıf; ama aslında bu işi yap
makla Anayasanın 95 nci maddesinde şu saydı
ğım ilkelerin hepsini rafa 'kaldırıyoruz. 

Yine bu işi yapmakla; yani böyle bir teklifi 
5 - 6 gün içinde Meclislerden geçirmekle 13 Mart 
1973 günü haşlamış olan Cumhurbaşkanı seçimi 
dönemini bir 'nevi 'erteliyoruz, bir nevi o dönemin 
birbirini takip eden turlar halinde, birbirini ta
kip eden oturumlar halinde yapılmasına engel olu
yoruz. 

Sayın üyeler, Anayasa nmın 96 nci maddesine 
göre Cumhurbaşkanı göreve, başladığı zaman bir 
and içiyor; «.. Türk Devletinin bağımsızlığına, 
vatanının ve Milletin bütünlüğüne yönelecek her 
tehlikeye karşı koruyacağıma; Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma ve 
savunacağıma;,.» diye devam eden bir and var. 
Biz bu Anayasa değişikliğine ait teklifi görüş
mekle ve kaibul etmekle; kabul edilmesi halinde 96 
nci maddede açıklanan hususları Cumhurbaşkanı
nın, özellikle Anayasayı sayacağına ve savunacağı
na ait 'hükmü yapmasına dolaylı olarak engel olu
yoruz. Cumhurbaşkanının bu görevini yapmak
tan, hu namus sözünü ve yemininin hükümlerini 
yerine getirmekten Meclisler olarak alıkoyuyoruz, 

Bu nedenle, konuşmalarımı burada biıtiriyo-
rum ve diyorum ki, hu Anayasa değişikliği 'teklifi
nin gerek Anayasa bakımından, (Anayasanın ive
dilik ilkesini ihlâl ettiği yönden) gerek İçtüzük 

' zorlamaları yönünden, gerek 155 nci .maddesinin 
2 nci fıkrasının yanlış yorumlanması, 92 nci mad
denin şu şu fıkraları unsurlarının yanlış anlaşıl
ması dolayısiyle ve ortaya koyduğumuz hukukî 
sonuçlar yönünden hatalı ve yanlış olduğunu bir 
daha belirtirini. Millet Meclisinin yüce iradesiyle 
•açığa çıkan röt keyfiyetinin Cumhuriyet. Senato
sundan da aynen röt oyu ile çıkacağı inancı ile 
hu inancımı belirterek ve hepinize saygılarımı su
narak sözlerimi (bitiriyorum. (C. G. P. ve Millî 
Birlik Grubu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kürümoğlu. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA OR
HAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saçan Başkan, 
Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Adalet Partisi Grubu adına Anayasamıza bir 
geçici madde eklenmesi hakkındaki 281 sayılı tek
lifin müzakeresi dolay isiyle huzurunuza gelmek 
ile aynı zamanda 'Senatonun fonksiyonunu savun
mak 'görevini de ifa 'ettiğim kanaati içerisinde ma
ruzatta bulunacağını. 

Teklifin Millet Meclisinde geçirdiği -safha, ve 
işlemler dolayısiyle ıbir hukukî münakaşanın mey
dana geldiğini hepimiz müşahede etmekteyiz. 
Bu münakaşayı özet olarak muayyen noktalar
da toplamak mümkündür. 

Millet M'eclisi ivedilik kararı almadığına 'göre, 
bir defa görüştükten sonra reddedilen metin ikin
ci 'görüşmeye tabi tutulmadan Cumhuriyet Sena
tosuna g'önderilemez. Birinci iddia bu. 

İkinci görüş; Millet Meclisi Başkanının, tek
lifin 299 kabul oyu alarak düşmüş olduğunu /be
yan etmesi .sebebiyle Cumhuriyet Senatosununda 
görüşülemiyeceği hakkındaki iddiadır. 

Üçüncü husus; Anayasanın 155 nci maddesin
deki her iki Meclisin ayrı ayrı 2/3 oy ile kaibul 
şartı Millet Meclisinde yerine gelmediğine göre, 
Cumhuriyet Senatosu kabul etse bile Millet Mecli
si iradesi aleyhte tecelli etmiş olduğundan teklif 
yine de reddedilmiş sayılır. 

Ayrıca,, Anayasanınm 92 nci maddesinde gös
terilen usuller, Anayasa değişikliğinde uygulana
maz iddiası da bir itiraz olarak ileri sürülmüş
tür. 

Diğer bir husus da; Komisyonlarda ve bilhas
sa Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun takip ettiği usul yönünden vaki olan 
itirazlardır. 
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Şimdi 'bunları teker teker incelemek zaruretini 

hissediyorum: 
Birinci husus; Millet Meclisinde ivedilik ka

rarı alınmadığına göre, bir defa görüştükten son
ra reddedilen metnin ikinci görüşmeye 'tabi 'tutul
madan Cumhuriyet Senatosuna gönderiiemiyeeeği 
iddiası. 

Muhterem üyeler, bu konuda, Anayasa gerek
çesinin ve Temsilciler Meclisinde Anayasanın mü
zakeresi sırasında vaki olan itirazların incelenme
sinde fayda mülahaza ettik. Millet Meclisi tara
fından reddedilen 'teklif veya tasarı Cumhuriyet 
Senatosuna gider mi? 

Millet Meclisinde karara bağlanmadan 'sahip
lerinin 'geri alması; yani »teklifi verenlerin geri al
ması ve ikinci alarak da dönemin bitmesi dolayısı 
ile kanun teklifinin kadük olması gibi İki şarta 
bağlı olarak Millet Meclisinin müzakere 'ettiği bir 
metin 'ancak Millet M'eclisinden geri döner. Bu
nun dışındaki bütün metinlerin, iki meclis siste
mini kabul etmiş bulunan Anayasamız 'gereği 'ola
rak her iki Mecliste de, ister ret, ister kabul olsun 
müzâkere edilme mecburiyetinin mevcut olduğu
nu kalbül etmeye mecburuz. Çünkü, Anayasanın 
tedvini sırasında (aynen metinden okuyacağım); 

«Yeni Anayasanın hazırlık çalışmalarına baş
lanması, Millî Birlik Komitesince 27 Mayıs İhtilâ
linin ilk saatlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden davet edilen 7 öğretim üyesine tev
di edilmişti. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hu
kuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin 3 öğretim 
üyesinin de katıldığı Anayasa Komisyonu derhal 
çalışmaya başlamıştır.» dedikten sonra, «İstanbul 
Komisyonu çalışmalarına bir Anayasa anketi ha
zırlamakla başlamıştır. Çeşitli siyasî, meslekî ve-
sair 'teşekküllerin, üniversite öğretim üyelerinin, 
gazetecilerin ve fikir adamlarının görüşlerini bu 
yoldan elde 'etmiştir. 

Ayrıca her vatandaş 'anket sorularını elde ede-
bilınek ve yeni anayasa hakkında fikirlerini bil
dirmek imkânına sahip olmuştur. 

Komisyon, gerekli gördüğü alanlarda uzman
ların (bilgilerine (başvurmuştur.» (Burası önemli
dir dikkatinizi çekerim) 

«Bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi
ler Fakültesi de kısa bir süre içinde gerekçeleriy
le birlikte bir Anayasa tasarısı hazırlamış ve 
Türk seçim sistemi hakkındaki tekliflerini de bu 
metne eklemiştir.» 
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Bu suretle iki metin, o zaman bu işi incelemek
le görevli bulunan Temsilciler Meclisine Millî Bir
lik Komitesi kanalı ile intikal etmiştir. 

Bu tasarıyı hazırlamakla görevlendirilmiş olan 
temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu da, ilk 
toplantısında verdiği karar gereğince, İstanbul 
Komisyonunca hazırlanmış olan ön tasarıyı etüd 
metni, siyasal Bilgiler Fakültesi tasarısını da yar
dımcı metin olarak kabul etmiştir. 

Ayrıca 'bütün dünya Anayasa sistemlerini ve 
tatıbikatmı da incelemiştir. Bu inceleme sonucun
da, Siyasal Bilgiler Fakültesince hazırlanarak 
Millî Birlik Komitesine verilen metnin bâzı kısım
ları önemlidir, onu da okumak •mecburiyetinde
yim. 

Siyasal Bilgiler Fakültesince hazırlanmış olan 
metnin 54 ncü 'maddesinin 2 nci fıkrası aynen şöy
le ; «Anayasa tadilinde iki Meclis arasında çıkacak 
anlaşmazlığı çözecek bir mekanizmayı uygun 'bul
madık. Çünkü, her iki Meclisin, üzerinde anlaşa
madığı tadilin yapılmasını munzam bir teminat 
unsuru saydık.» demektedir bu metni hazırla
yanlar. 

Bu suretle, Anayasa tadilinde iki Meclis ara
sında çıkması muhtemel ihtilafları halletme istika
metinde madde tanzim edip 'getiren Siyasal Bilgi
ler Fakültesinin bu hususa ait metni bilahara mü
zakereler sırasında kabul 'edilmemiştir. 

Buna ilâveten ayrıca Temsilciler Meclisinde 
•bu metinlerin müzakeresi sırasında Alp Kuran 
tarafından verilen bir önerge ile 155 nci madde
nin 2 nci fıkrasının metinden çıkarılması isten
miştir. Anayasanın 155 nci maddesinin 2 nci fık
rası, 'malumunuz olduğu üzere, iki Mecliste mü
zakere esasını getiren fıkradır. Bu önerge reddedi
lerek bugünkü metin aynen kabul edilmiştir. Ya
ni, Siyasal Bilgiler Fakültesi metnine uygun şe
kilde, her iki Mecliste ayrı ayrı müzakere şeklini 
istihdaf eden 155 nci maddenin ikinci fıkra
sının metinden çıkartılması talep edilmiş ve 
bu talep Temsilciler Meclisince reddedilmiştir. 

Bu duruma göre, itiraza uğrayan husus tem
silciler Meclisinde karara bağlanmış bulunmak
tadır. 

Buna ilâveten, ayrıca sayın Ferrüh Boz-
beyli'nin Millet Meclisi Başkanı bulunduğu sı
rada ve 1968 yılınd-ı Coşkun Kırca ile İsmail 
Hakkı Yıldırım tarafından hazırlanarak sunu
lan Millet Meclisi İçtüzük tadili teklifi mev-
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euttur. Bunun 165 nci maddesinin 5 nci fıkrasın
da, Millet Meclisince reddolunan metnin Cum
huriyet Senatosunca görüşülmesi hususu tanzıim 
edilmiştir. Yani, «Millet Meclisi bir metni redde
derse, Cumhuriyet Senatosu bunu görüşmelidir.» 
sökünde ve buna mütedair bâzı hükümler geti
rilmiştir. Şimdi buna mütedair hükümleri aynen 
okuyorum: 

«Millet Meclisinin reddettiği bir metni Cum
huriyet Senatosu olduğu gibi veya değiştirerek 
kabul ederse, Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metnin her bir maddesinin ve tümünün 
Millet Meclisince benimsenmesi 300 milletveki
linin olumlu oyu ile olur.» demekte ve buna mü-
tefenri bâzı hususları da saymaktadır. Bu, geti
rilen teklifin 165 nci maddesinde mevcuttur. Bu 
husus da bilâhare Anayasa Komisyonunda ince
leme mevzuu yapılmış ve orada, Anayasanın 155 
nci maddesinin 2 nci fıkrasında kâfi vuzuh bu
lunduğu gerekçesi ile reddedilmiştir. Yani, bu 
izahlardan anlıyoruz ki, Anayasanın 155 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında zikri geçen husus
ların hepsi Anayasa tadilleri içinde varittir ve 
caridir. Bu sebeple de 92 nei madde şümulüne 
giren bir prosedüre tabi olarak Millet Meclisi 
reddetmiş olsa dahi, Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülmesi mecburiyeti vardır. 

Millet Meclisi Başkanı tarafından 299 kabul 
oyu alarak düşmüş olduğu bildirilen Anayasa 
teklifi hakkında, Millet Meclisi Başkanının bu 
beyanını esas almak suretiyle bâzı arkadaşları
mız, bu teklifin Cumhuriyet Senatosunda görü
şülemeyeceği tezini de ileri sürmüşlerdir. 

Halbuki, Millet Meclisi, Anayasamız gereğin
ce, Cumhuriyet Senatosunun görevi dahilinde bu
lunan veya yetkisi içerisine giren hususlara mü
dahale etme yetkisinde değildir. Aynı şekilde 
Cumhuriyet Senatosu da oranın yetkilerine gi
ren hususlarda bir müdahale hakkına sahip de
ğildir. Böyle olunca, Millet Meclisi Başkanının 
oturumu hemen takip eden anda beyan etmiş ol
duğu bu sözünü metnin düşmüş olduğu mâna
sında kabul etmeye de kesinlikle imkân göremi
yoruz. Buna dair; yani bir metnin nasıl düşece
ğine dair Anayasanmın 92 noi maddesinde sa
rih hüküm vardır. 

«Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya 
teklif, (ki burada müzakere mevzumuz olan hu
sus tasarıdır) Cumhuriyet Senatosunca, da red

dedilirse düşer.» Cumhuriyet Senatosunca da 
reddedildiği takdirde düşen metin, reddedilme-
d:ği, kabul edildiği takdirde ne olacak? Ona dair 
prosedürü de, biraz sonra inceleyeceğimiz üzere, 

j 92 nei madde müteakip fıkralarında tayin etmiş-
j tir. 
j Bu sebeple, sayın Meclis Başkanının beyanını 
ı esas almak suretiyle Anayasa dışında ve Anaya

sa hükümlerinin ihlâli mahiyetinde olan görüş 
istikametinde beyanda bulunmayı isabetli gör
müyoruz. 

I Üçüncü husus; Anayasanın 155 nci maddesan-
! deki, her iki Meclisin ayrı ayrı 2/3 oyu ile kabul 
! şartı Millet Meclisi iradesi aleyhte tecelli etmiş 
\ olduğundan teklif yine de reddedilmiş sayılır, 
| denmektedir. 

Muhterem üyeler, şayet Anayasamız 92 nci 
j maddesinde, Millet Meclisinde reddolunan bir 
\ metnin Cumhuriyet Senatosunda müzakere edi

lemeyeceği hükmünü getirmiş olsa idi, bu tıakdir-
i de, Anayasanın bütünü ile kabili telif olmayan 
j bir hüküm vazetmiş olacaktı. Çünkü o zaman, 
i Cumhuriyet Senatosunun fonksiyonunu ortadan 
J kaldırma durumu bahis konusu olacaktı. Halbu

ki Anayasa bütünü ile çift meclis esasına göre 
tedvin edilmiş ve bunun neticesi olarak da şu 
anda Yüce Senatomuz faaliyet halindedir. Mil
let Meclisinin maddelere geçmeden reddetmiş ol
duğu bir metnin Cumlıuriyet Senatosunda gö-

I rüşülmeyeceği şeklinde ileri sürülen bu beyanla
rı biraz, Senatonun manevî şahsiyeti ile kabili 
telif görmek mümkün değildir. 

Millet Meclisinin iradesi aleyhte tecelli etmiş 
olduğu ve ikinci defa müzakereye tabi tutulma
dan Cumhuriyet Senatosuna sunulmuş bulundu
ğu için bu teklifin burada görüşülemeyeceği hu
susundaki iddiaya gelince; 

Şimdi muhterem üyeler, Millet Meclisi kendi-
j ne mahsus bir İçtüzük ile müzakerelerini yürü-
j tür. Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğü de ayrı

dır; ama bunların müşterek olduğu, müştereken 
birleştikleri tek nokta, Anayasadır. Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 105 nci maddesi metninde şu 
şekilde bir hüküm vardır: 

«Heyeti umumiye müzakeresi bittikten sonra 
maddelere geçilmesi reye konur. 

Reye iktiran etmezse lâyiha veya teklifin 
I reddedilmiş olduğunu Reis tebliğ eder.» 
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Buradan sayın MeClis Başkanının, «düşmüş» 
olduğu yolundaki ibaresini yanlış kuLLandığı nok
tasına da işaret etmek suretiyle bir sonuca var
mak istiyorum. Aynı İçtüzükte bunu tamamla
yan bir ikinci hüküm vardır. 

«Madde 107. İkinci müzakerede lâyiha ve 
telklifin heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
cerayan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil tejklifleri üze
rinde müzalkere cereyan eder.» 

Muhterem üyeler, neden bir tek görüşme 
ile Cumhuriyet Senatosuna teklifin sevk edil
miş olduğunu işte bu madde sarahata kavuş
turmaktadır. Zira, tümü üzerindeki müzake
reler sonunda yapılan oylamada Anayasanın 
öngördüğü 2/3 oyu toplayamayan metin, yine 
Meclis İçtüzüğünün 105 nei maddesinin ge
reği olarak reddedilmiş sayılacağı, maddelere 
geçilmesi mümkün olmadığı ve ikinci müza
kerede de ancak üzerinde değişiklik önergesi 
verilen maddeler müzakere edilelbilcği için, 
madde ortada olmayınca üzerinde değişiklifk 
önergesi verilen husus da meveudo'lmayacağı 
cihetle, tümü üzerindeki reddi Anayasamız ve 
İçtüzüğümüz kâfi saymış ve ondan sonra da 
Millet Meclisinden Cunıhuriyat Senatosuna 
sevk m<eüburiyetini tahmil etmiştir. 

Bir iddia da; Anayasamın 92 nei maddesin
de gösterilen usuller Anayasa değişikliklerin
de uygulanamaz iddiasıdır. 

Muhterem üyeler, bu iddiayı da yine 
155 nei ve 92 nei maddelerin ışığı altında ince
lemekte fayda görüyorum. 

155 nei madde ne diyor; «Anayasanın de
ğiştirilmesi, Türkiye Büyüik Millet Meclisi 
üye tamsayısının en az üçte biri tarafımdan 
yazıyla teklif edilebilir.» Birinci şart 1/3; 
teklif şartı. 

«Anayasanın değiştirilmesi hajkkındaki tek
lifler ivedilikle görüşülemez.» İvedilikle görü-
şülememe ikinci şart. 

«Değiştirilme teklifinin kabulü, Meclisle
rin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki 
çoğunluğunun oyuyla mümkündür.» Neclisle-
rin ayrı ayrı ('bilhassa dikkatinizi çekerim) 
üçüncü şart ve üçte iki oy dördüncü şart. 

Şimdi, Millet Meclisinde tümü müzakere 
edildikten sonra, Anayasamın bu maddesi ge
reği olaraik Cumlmriyet Senatosunun konuyu 

i müzalkere etme hakkı, bu madde metninde 
zikredilen «ayrı ayrı» kelimelerinin de medlu
lünde mevcuttur. 

Bu sebeple, bize gelen metnin, Cumhuri
yet Senatosunda görüşülmesi halinde, uygu
lanması "'cabeden usuller nedir? Bunu da yine 
Anayasanın 155 nei maddesinin ikinci fıkrası 
gayet sarih şekilde ve hiçbir itiraza mahal 
vermıeyecek tarzda saymıştır. Biraz evvelde 
zaten bunun geçirdiği safhaları, üzerinde 
vâki o'ian itirazları, değiştirmeleri izah ettiği
me göre, Muhterem Heyetinizin burada da 
bir tereddüdünün kailmayacağma kaniim. 

İkinci fıkrasında, «Anayasanın değiştiril
mesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi...» 
ibaresi vardır. Bunu, 92 nei maddenin buraya 
uygulanamayacağı şeklindeki itirazı yapan 
arkadaşlarıma bilhassa hatırlatmak isterim. 
Bundan daha vazıh bir hüküm olabilir mi? 
«Anayasanın değiştirilmesi hajkkındaki teklif
lerin görürşüimesi...» Ne diyecekti burada baş
ka? «ve kabulü, 1 nei fıkradaki kayıtlar dı
şında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hak
kındaki hükümlere tâbidir.» Kanunların görü
şülmesi hakkındaki hükümler nerededir? 
92 nei maddede gayet teferruatlı, gayet vazıh 
şekilde zikredilmiştir. 

Şimdi, 92 nei maddenin bu hâdisede ııygu-
92 nei maddeye göz atmak suretiyle incele
mekte fayda görüyorum. Konuya taaillûlk eden 
92 nei maddenin fıkralarını aynen okuyaca
ğım : 

«Millet Meclisinin reddettiği bir tasan veya 
teklif, Cumhuriyet Senatosunca da reddedi
lirse düşer.» 

Burada da Cumhuriyet Senatosunda görü
şülme mecburiyeti tahmil edilmiştir beyefen
diler.». «Cumhuriyet Senatosunca da redde
dilirse düşer.» Millet Meclisinin reddettiği bir 
metin, Cumhuriyet Senatosunda kabul edilirse, 
o hakle uygulanacak hüküm başkadır. Onu da 
şu şekilde izah ediyor : 

«Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya 
teklif, Cumhuriyet Senatosunca olduğu gibi 
veya değiştirilerek kabul edilirse...» Olduğu 
gibiden kasıt; her halde Anayasa değişikliği 
hakkında sayın üyeler tarafından imzala
narak verilmiş olan metin olmak icabeder. 
Bunun dışında bir şey düşünmek mümkün de-
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Bu -olunca, « ... Cumhuriyet Senatosunca ol
duğu gibi veya değiştirilerek kabul edilirse, 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metni yenliden görüşür...» Bunu baş
ka türlü anlamaya imkân yok. Artık bundan 
daha vazıh şekilde izahı mümkün değil : 
«Yeniden görüşür...» 

155 ncıi maddenin ikinci fıkrası da buraya 
atıf yaptığına göre, Millet Meclisinin red
dettiği metni, Yüce Senato tetkijk edecek; gö
rüşecek, bir karara bağlayacak ve bu karar 
ısonunda tekrar müteakip prosedürü takibe-
ıder tarzda, Millet Meclisine iade edecek ve 
orada görüşülecektir, aıma oradaki görüşme; 
denebilir ki, birinci müzakeresi yapılmıştır, 
itiraz götürebilir veya götüremez, onun mü
nakaşasını burada yapamayız. Mecliste; iti
raz eden arjkadaşlar buyursunlar, orada yap
sınlar bu itirazı. 

ikinci defa görüşülür mü, görüşülmez mi 
meselesi?. Bu, görüşülür kanaatindeyim ben 
esasında. Aynı prosedür; birinci görüşmede 
mevcudolan prosedür, ikinci görüşmede de 
mevcuttur ve ona göre 92 nci madde şümulü 
dahilinde ve 155 nci maddenin üçte iki esası 
aranmak suretiyle iki defa görüşmeye mevzu 
olaibilecek durumdadır. 

Muhterem üyeler tarafımdan ileri sürülen 
bir itiraz da, Anayasa ve Adalet Komisyo
nundaki görüşme usulüdür. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda fazla te
ferruata girmek istemiyorum. Yalnız bir hu
susu da belirtmeden geçmek isabetsiz olacak 
kanaatiyle , arz etmejk istiyorum. 

İçtüzük, 
«Madde 28. — Komisyonlar, acele işler ha-

rioolımak üzere, kendilerine havale edilen işle
rin görüşülmesine ancak kırk sekiz saat sonra 
başlarlar.» Acele işler haricolmak üzere kay
dı mevcudolduğuna göre ve Anayasanın 
155 nci ve keza Cumhurbaşkanının seçimi ile 
ilgili 101 nci maddelerinin gereği olarak me
seleyi âcil kabul etmeye 'mecburuz. 

«Madde 101. — Cumhurbaşjkanıni/n görev 
süresinin dolmasına onbeş gün kalınca veya 
Cumhurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanını seçer; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanık de
ğilse, hemen toplantıya çağırılır.» 

Buradaki «hemen» tabirine de lütfen dik
kat buyurmanızı istirham ediyorum. Hemen 
toplantıya çağırılması, ki, önümüzdeki konu 
Tüıjkiye Büyük Millet Meclisimin heınıen top
lantıya çağrılmasını icabettiren bir konudur. 

Niçin gelmişiz bugüne? Onutn da biraz 
sonra izahını yapacağımı. Meselenin esasına gir
diğim zaman, onun da izahını yapacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oy
lamalar sonunda bir Cumhurbaşkanı seçimi 
ikmal edileıme-miş ve turların sonunda teza
hür eden oyların mâna ve ınıahiyeti artık 
bu turlara devamla fayda bulunmadığını or
taya koymuş; bunun neticesi olarak da bir for
mül olmak üzere Saym Cumhurbaşkanı seçi
minim iki sene ertelenmesi hususu Anayasa 
değişikliği teklifi halinde huzurunuza geti
rilmiştir. 

Bu sebeple, mevzu, âcildir ve âcil olduğu 
nispette de sürate ihtiyacı vardır. Çünkü, 
süıat gerelkıtirımesinin sebebi de şuradadır; 
Mart 28'de süresi dolan Cumhurbaşkanının 
yerine, şayet yeni bir Cumhurbaşkanı; ister 
Anayasa değişikliği suretiyle süre uzatılması 
yolu ile ister seçim suretiyle yeni bir Cum
hurbaşkanı seçilmek suretiyle vâki olsun, se
çilmediği veya getirilmediği takdirde, müd
deti sona eren Cumhurbaşkanının görevini 
terk etmesi ve onun yerine de Yüce Parlâ
mentonun tasvibine mazhar olmayan ve daha 
doğrusu yeterli oyu toplayamayan Saym Cum
huriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun'un 
vekâlet etmesi bahis 'konusu olur. 

Böyle bir durumda, herhalde muhterem 
Heyetinizin seçimlere 'kadar Türk Devletini 
başsız bırakma gibi bir sonuca müncer olan 
bu davranışı tasvibetmeyeceği kanaatinde
yim. 

Meselenin esası yönünden bir izah zarure-
retini de hissediyorum. Bâzı arkadaşlarıımız, 
Anayasanın 95 nci maddesine göre, Cumhur
başkanı yedi yıllık bir süre için seçilir, teklif 
bu âmir hükme aykırıdır, şeklinde bir iddiada 
bulundular. 

Muhterem üyeler, Anayasa değişikliği yap
ma yetjkisi bizzat Anayasanın 155 nci maddesi 
ile Yüce Parlâmentoya verilmiştir. Yüce Par
lâmento bu -yetkisini kullanarak, Anayasada 
mevcut maddelerden birini veya birkaçının ve
ya Anayasanın büyük bir kısmını tadil, töbdil 
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etme imkânına sahiptir. Bu, Anayasanın 155 nci 
maddesi hükmü icabıdır. Böyle olunca, Anaya
sayı değiştirme yetkisini sahip bulunan bir Par
lâmentonun 95 nci maddeye aykırı bir teklifi 
kabul etmesi halinde, teklif 95 nci maddeye ay
kırı ise, onun yerine kaim olur, yeni kabul edi
len metin eskisinin yerine geçer ve yeni metin 
uygulanır. Bu suretle Anayasanın eski metnin
de mevcut olan 95 nci maddedeki bu hükmün, 
bu suretle bir tadili bahis mevzuu olduğuna ve 
155 nci madde sarahati dairesinde bu yetki de 
Yüce Parlâmentoya ait bulunduğuna göre, bu 
konuda bir itiraz veya bir şüphe ileri sürmeye 
hacet yoktur kanaatındayız. 

Teklifin kişisel maksatlı okluğu ileri sürül
dü. Bu da meselendn esasına taallûk eden bir 
husustur. 

Muhterem üyeler, bu görüşte isaJbet olmadı
ğını ifadeye meöburum. Zira, teklif şayet kişi
sel dücüncede bir teklif olsa idi, Sayın Cumhur
başkanımızın süresinin uzatılması şeklinde ted
vin edilerek gelirdi; fakat dikkat buyurulur-
sa, yapılamayan seçimlerin ertelenmesi tarzında 
bir tedvin ile huzurunuza gelmiştir.. 

Yapılamayan seçimlerin ertelenmesinin zaru
retini şurada bulmak icap eder : Cumhurbaş
kanlığı seçimini ertelediğimiz takdirde, önü
müzdeki süre içerisinde belki eski Cumhurbaş
kanımız bu görevine devam imkânını bulacak
t ır ; ama hiç olmazsa Parlâmentonun bugünkü 
terekküp tarzına müessir 1973 yılı seçimlerinin 
yapılması sonunda tezahür edecek yeni bir Par
lâmento terekküp tarzı ile bu seçimin yapılma
sında her türlü fayda mülâhaza etmek müm
kün, hattâ mecburidir. Bugün, kim ne derse de
sin, Parlâmentoda yapılan turlarda üç aday 
seçilme girmiştir. Bundardan en çok oyu topla
yan üye Sayın Anlburun; 1 nci turda 282 ve 
diğer turlarda 284, 285, 276, 293, 292 ve aza
mî oy 293. 

Sayın Gürler; 175, 176, 186, 200, 149, 165 ve 
azamî oy 200. 

Saym Bozbeyli; 45, 47, 47, 48, 48, 48 ve aza
mi oy 48. 

Boş; 11,11, 9,10, 8,11. 
İptal ; 4, 1, üçüncü turda yok. Dördüncü tur

da 1 ve altıncı turda 2 olmak üzere bir sonuca 
bağlanmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, buradan, 
Cumhurbaşkanı seçilemedi, şeklindeki görüşü

müzü teyidedecek bir fikre varmak istiyorum. 
Muhterem üyeler, eğer Demokratik Parti 

bir aday ile ortaya çıkmamış olsa idi ve Cum
huriyet Halk Partisi seçimlere iştirak etmeme 
kararı almamış olsa idi, bu oyların birleşmesi 
ve Adalet Partisinden iltihaklar ile Sayın Gür-
ler'in Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün idi. 
Çünkü, Adalet Partisinden 35 veya 38 civarın
da oy Saym Gürler'e veya saym başka bir ada
ya gitmiştir; gerçektir. 

Serbest irade kullanmak üzere grupiarımız 
hiçbir karaır almamıştır. Bu karar almamanın 
sonucu olarak da, üyelerimiz tam bir hürriyet 
içerisinde oylarım kullanmışlar ve bu suretle 
azamî 35 veya 38 civarında oy diğer bir aıdaya 
gitmiştir. Bu oyları da diğer grupların oyları 
ile birleştirdiğiniz ve 'müstakillerin iltihakı ile 
toplam yaptığınız zaman, Saym Gürler'in veya 
Saym Bozbeyli'nih (Arııburun dışında, çünkü 
Adalet Partisi olduğu için belki allerjik bulu
nabilir düşüncesiyle söylüyorum bunu) seçilme
si mümkün idi; fakat bu yola girilememiştir. 
Bunun sebebini de izah mecburiyetindeyim : 

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü turları 
takip eden ertesi günü (ki, o turlarda Adalet 
Partisi mensubu bulunan Saym Senato Başkanı 
Arıburun'un almış olduğu azamî oy 285 olmuş
tu.) Saym Arıburun'un ve diğer üyelerin aldık
ları oyları hesaba katan gruplarımızın yöneti
cileri, diğer partilerle bir formül üzerinde bir
leşme teşebbüsünde bulunmuşiardır. 

Bize verilen cevapları, detayına taallûk eder 
tarzda izah etmeyi isabetsiz bir davranış olarak 
kabul ediyorum. Bu sebeple diyorum ki, bize 
verilen cevaplar özet olarak ret olunmuştur. 
Bu takdirde Adalet Partisi ne yapardı? 

Adalet Partisinin burada yapacak hiçbir işi 
yoktu. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Daha samimî parti sizsiniz. 
Samimî olarak söylüyorum. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN KÜRÜM-
OĞLU (Devamla) — Evet, en samimî parti bi
ziz. Teşekkür ederim teveccühünüze, sağ olun. 

Adalet Partisinin burada fonksiyonu kal
mamıştı. Kendi oyu ile bir adayı destekleyip, 
Cumhurbaşkanı seçemiyordu. Diğer parti grup
larının veya müstakillerin oyu da iltihak etmi
yordu. Bu şartlar içerisinde tek başına ve bü
yük ekseriyete sahip bir parti olarak seçimi 
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neticelendiremediğine göre, (ki, beşinci turda I 
azamî 25 oya ihtiyacı kalmıştı) 293 oya 25 da
ha ilâve edilirse, 318 eder; 25 oyu Adalet Par
tisine reva görmeyen veyahut onun safında bu
lunan bir üyeye tevcih etmeyen arkadaşlarımı
zı zorla getirip, bu istikamette oy kullanacak
sın deme hakkına da sahip değiliz. Zira, Ana
yasa buna mânidir. 

Bugüne kadar Anayasa hudutları içerisin
den dışına tek adım atmamış bir parti olarak, 
burada da yine bu sadakatimizi gösterdik. Bu
nun .neticesi olarak da rahatça ifade ediyorum; 
şayet adaylardan birine bütün oyların tevcihi 
veya Adalet Partisi dışındaki oyların tevcihi 
suretiyle sonuca varılması temayülü belirmedik-
çe, seçimlerin sonuca bağlanması mümkün değil 
idi. Bunun neticesi olarak da, ilânihaye bu tur
lara devamda fayda görmediğimiz için, bende
niz de dahil olmak üzere, Anayasa tadili teklifi 
Yüce Heyetinizin huzuruna gelmiştir. Burada 
memleket hayrına bir iş yaptığımız kanısında
yız, bir. 

İkincisi, memlekette bir çıkmazı ve Parlâ
mentonun içine girmiş bulunduğu bir çıkmazı 
halletme gibi bir sonuca varacağı cihetle, fay
dalı bir iş yaptığımıza kanıyız. 

Bütün bu izahlardan sonra, sonuç olarak şu 
hususları maddeler halinde tasrih en zabıtlara 
geçirmekte zaruret hissediyorum : 

1. Millet Meclisi ivedilik kararı almamış
tır. Bir defa görüşme hususu Millet Meclisi İç
tüzüğünün 105 ve 107 nci maddeleri icabıdır. 
Ret halinde iki defa görüşme şartı aranamaz. 

2. Millet Meclisi, ret olunan metni Cumhu
riyet Senatosuna göndermek mecburiyetindedir. 
Aksi hal, Anayasanın 155 nci maddesinin ayrı 
ayn görüşme hükmüne ve 92 nci maddenin 2 
nci fıkrasına aykırı olur. 

3. Millet Meclisince maddelere geçilmeden 
ret ile sonuçlanan metnin, Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edildiği takdirde, yeniden Mil
let Meclisinde görüşülmesi, Anayasanın 92 nci 
ve 155 nci maddelerinin gereğidir. 

4. Millet Meclisi Başkanının, teklifin düş
müş olduğu hakkındaki beyanını yerinde kul-
nılmamış bir söz olarak kabul ediyoruz. Cum
huriyet Senatosunun Anayasa ve İçtüzük ile 
tayin olunan fonksiyonunu ortadan kaldırıcı 
görüşlere mesnet alınmamalıdır. 

o. Cumhuriyet Senatosunda tekliflerin gö
rüşülmesi yetkisi, Anayasa gereği olduğu için 
Millet Meclisinin vizesine tabi tutulamaz. 

6. Bir teklifin düşmüş sayılması, geliş şek
li ne olursa olsun Cumhuriyet Senatosunun ret 
hususunda irade izhar etmesine bağlıdır. 

7. Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi 
mahiyetinde olan teklifin başka türlü tefsire ta
bi tutulması isabetsizdir. Cumhurbaşkanının 
şahsı ile ilgisi yoktur. 

8. Cumhurbaşkanı seçimine Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin terekküp tarzı mâni olmuştur. 
1973 yılında yapılacak seçimler sonunda teza
hür edecek millet iradesine göre Türkiye Bü-
3Tük Millet Meclisinin terekküp tarzında vâki 
olması muhtemel tebeddüllerden sonra ve ko
laylıkla Cumhurbaşkanı seçimi yapılabileceği 
gözönüne alınarak, sadece bir tehir mahiyetin
de olan teklifi başka şekilde izah etmeyi uygun 
bir davranış olarak kabul etmek mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; bu izah
larımızla Anayasa değişiklik teklifi hakkındaki 
Adalet Partisi Grubunun görüşlerini arz etmiş 
oluyorum. Yüce Heyetinizin oylarına mazhar 
olur ise, öyle ümit ediyorum ki, Parlâmentonun 
içine girmiş bulunduğu çıkmazı halletme istika
metinde bir sonuç sağlayacağı için memleket 
yararına bir karar almış olacaksınız. 

Bu itibarla, teklife Yüce Heyetinizin iltifat 
buyurmasını ve Parlâmentonun bu çıkmazdan 
kurtarılmasını bilhassa arz ve istirham eder, de
rin saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Salih Tanyeri. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Görüşmekte bulunduğumuz Anayasa değişik
liği teklifi üzerindeki Grubumuzun esas ve usul 
üzerindeki görüşlerini beyandan evvel, birkaç 
noktaya kısaca değinerek mütalâalarımı arz et
mek istiyorum. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşlarım
dan ikisi, Anayasa değişikliklerinin batıda ne 
şekilde yapıldığını, ne kadar rijit olduğunu, ne 
kadar güç koşullar altında gerçekleştirildiğini 
ifade buyurdular. Bir arkadaşım da eski Ro-
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mada kanunların ne şekilde yürürlüğe girdiğini 
ifade etti. 

Şüphe yok ki, mütalâalarının büyük ağırlı
ğı vardır. Nitekim bizde de, 1960 larda yeni bir 
Anayasa yapma çalışmaları başladığı zaman bu 
görevle vazifeye başlayan İstanbul Üniversitesi 
Anayasa Komisyonu, teklifinde çok rijit koşul
lar ileri sürmüştü. Demişti ki; Anayasa deği
şiklikleri Meclislerde şu. şu, şu şekillerde görü
şülür. Değişiklik kararı verilirse Meclis yenile
nir. Gelecek Meclis, değişiklik kararını yeniden 
görüşerek bir sonuca bağlar. Bu, gerek Tem
silciler Meclisinde gerek Kurucu Mecliste ilti
fata lâyık görülmemiş ve bugünkü 155 nci mad
de tedvin edilmiştir. Şu halde, görüş ve müta
lâalarımızı bugün yürürlükte olan Anayasamı
zın 155 nci maddesi üzerine teksif etmek duru
mundayız. 

Bâzı arkadaşlarımız, teklifin bir «Sunay for
mülü» olarak iki parti tarafından ortaya atıldı
ğı mütalâasını ileri sürdüler. Komisyonun eli
mizde bulunan raporunun tetkikinden de anla
şılacağı üzere, Anayasa değişikliği teklifi 303 
Parlâmento üyesi tarafından verilmiş ve Cum
hurbaşkanlığı seçimlerinin belirtilen gerekçey
le ertelenmesi teklifinden ibaret bulunmuştur. 

İvedilik, 155 nci maddenin 92 nci madde ile 
olan münasebeti. Millet Meclisinde reddedilen 
Anayasa değişikliğinin Senatoya gelip görüşü
lüp görüşülemeyeceği hususlarını bil âhara ya
pacağım konuşmamda belirteceğim için geçiyo
rum. 

Yalnız, bir değerli arkadaşım, «Cumhuriyet 
Halk Partisi secime iştirak etseydi. Adalet Par
tisinden bâzı oylar diğer bir adaya gidebilir
di.» şeklimde bir beyanda bulundular. 

Bildiğimiz kadarıyle Anayasalınıza göre Cum
hurbaşkanlığı seçimi gizli oyla yapılmaktadır. 
Şu halde, bu gizli oyların ne şekilde tecelli et
tiği, diğer bâzı şartlar yerine gelseydi nasıl bir 
istikamette değişeceği hususunda gizli oylar 
muvacehesinde nasıl bir yargıya varmaktadır
lar, bunu anlamak güçtür? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türki
ye Büyük Millet Meclisi, Anayasanın 95 ve 101 
nci maddeleri gereğince, 13 . 3 . 1973 tarihinde 
Cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanmıştır. 
Anayasa, Cuumhurbaşkamnm nasıl seçileceğini 
açıkça ifade etmiştir. Yapılan turlar sonucun

da bir neticenin alınaımayacağı ve Anayasanın 
öngördüğü 15 günlük süre içinde Cumhurbaş
kanının seçilemeyeceği ihtimali kuvvetle belir
miştir. Gruplar arasında yapılan temaslardan 
durumun değişebileceği umudu uyanmamış, 
her grup, tutumunda bir değişiklik yapmak ola
nağının bulunmadığını kesin olarak ifade et
miştir. Bu kesin olarak ifade eden gruplarara-
smda, demin burada değerli mütalâalarını din
lediğimiz Adalet Partisi Grubu da vardır. Bu 
vaziyet esasen bir bunalım içinde bulunan mem
leketin yeni bir Anayasa bunalımı içerisine gir
mek üzere olduğunu göstermiştir. Oysa Anaya
salar, Devleti bunalıma sürüklemenin değil, bu
nalımdan çıkarmanın, Devlet hayatında esas 
olan istismar ve istikrarın yol gösterici dokü
manlarıdır. Bunun içindir ki, Devlette bütün 
çözümler Anayasa içinde aranır ve bulunur. 
Anayasalar, ne kadar rijit olurlarsa olsunlar, 
Devleti çıkmazdan çıkaracak çözüm yolunu da
ima metinlerinde mevcut tutarlar. Bu çözüm yo
lu, onların lâfzında olur, esprisinde olur, ge
rekçesinde olur. 

28 Mart'ta görevi devir alması gereken ye
ni Cumhurbaşkanının Parlâmentonun bugünkü 
kompozisyonu sebebi ile sekilememesi ihtimali 
demokrasiyi, parlamenter rejimi yaşatmak so
rumluluğu içinde bulunan parlamenterleri yeni 
bir çözüm aramaya sevk etmiş ve huzurunuza 
gelen biçimde bir öneri hazırlamalarında âmil 
olmuştur. Bu öneriye karşı olan partiler ya da 
parlamenterler bunun Anayasaya, özellikle, 
onun, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
vargı organlarını, idare makamlarını ve kişile
ri bağlayan temel hukuk kurallarıdır, hükmü
ne aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Anayasa hükümlerinin bütün organları bağ
layan temel kurallar oldukları doğrudur. Ya
sama organlarını da bağlar. Fakat, yasama or
ganının, yani T. B. M. M. nin iki sıfatı vardır. 
Bunlardan birincisi, yasama organı olması; ikin
cisi, Anayasa yapımcısı hüviyetinde bulunma
sıdır. Bu, ona Anayasanın 155 nci maddesi ile 
verilmiş bir yetkidir. 

Anayasa, ihtiyaç karşısında değiştirilebiliıne-
ceğini 155 nci maddesi ile kalbul etmiş ve bunun 
şart ve usûllerini göstermiştir. Meclisler, kanun 
yapar veya kanunları değiştirirken 8 nci mad
deye göre Anayasa kurallarına uygun hareket 



C. Senatosu B : 48 25 . 3 . 1973 O : 1 

etmek zorunluluğundadır. Bu, aynı zamanda 
hukuk Devleti ilkesinin de zarurî ve tabiî bir 
neticesidir; fakat Anayasanın 155 nci maddesi 
ile Anayasanın değiştirilmesine ehil kılınmış 
olan aynı Meclislerin bu görevlerini ifa ederken 
ilham kaynaklan ne olacaktır? Eğer Anayasa 
hükümleri olacaksa, bu takdirde değişiklik yap
maya imkân yoktur. O halde, 155 nci maddenin 
uygulama kabiliyeti yoktur. Binaenaleyh, Ana
yasa değiştirilemez. 

Halbuki bizzat Anayasanın kendisi değiştiri-
löbilineceğini hükme bağlamıştır. Bu da bir 
Anayasa hükmüdür ve 8 nci maddeye göre, bu
nun da organları bağlayıcı temel hukuk kural
ları olması lâzımdır. 

O halde Anayasa, ihtiyaçların zarurî kıldı
ğı, karşılaşılan meseleye başka çözüm buluna
madığı takdirde değiştirilebilinecektir. Değişti
rilemeyecek, hattâ değişiklik teklifi dahi verile
meyecek olan husus, «Türkiye Devleti bir Cum
huriyettir», hükmü ve kanımızca onun ayrılmaz 
bir parçası olan, «Türkiye Cumhuriyeti, insan 
haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkele
re dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk Devletidir.» niteliğidir. 

Bu biçim ve nitelikler ve onların vücuduna 
imkân veren Anayasa üstü prensipler gözönün-
de tutulmak şartı ile aynı zamanda Anayasa 
yapıcı durumunda olan Meclisler değişiklik 
için belirtilen koşullar içinde ihtiyaçların zaru
rî kıldığı değişikliği, Anayasanın bütünlüğünü 
bozmadan yapmaya ehildir. 

Anayasamız; bünyesinde rejimi, temel hak ve 
ödevleri, sosyal ve iktisadî hak ve ödevleri ve 
nihayet rejimin işlemesine müteallik prosedürü 
dhtiva eden hükümler sevk etmiştir. Rejime 
müteallik olanlar, birinci kısımdaki «Genel esas
lar» ile üçüncü kısımdaki «Cumhuriyetin temel 
kuruluşu.» dur. Anayasa, üç bölüme ayırdığı bu 
kısımda yasama, yürütme ve yargı fonksiyonla
rını ele alıp organlarını belirtmiş, yetki ve gö
revlerini, kuruluş biçim ve koşullarını işaret et
miştir. Kuruluş biçimleri, 2 nci maddenin, Cum
huriyetin demokratik niteliği ile ilgilidir. Biçimi 
gerçekleştirecek koşullar ise, ehliyet ve sürelere 
ilişkindir. 

Anayasa, organların görevleri için çeşitli sü
reler öngörmüştür. Örneğin milletvekilleri için 
dört, Cumhuriyet Senatosu üyeleri için altı ve 

i Cumhurbaşkanı içıin de yedi senelik bir süre 
kabul edilmiştir. Fakat, bu süreleri tespit eder
ken katı bir durum almamış, bunların kesin ol
duğu, sürenin dolmasında behemahal seçimlerin 
yapılması gerektiği, seçimlerin ertelenmesinin 
ya da öne alınmasının caiz olmadığı hakkında 
menedıici bir hüküm sevk etmemiştir. Aksine, 
69 ncu maddesinde Meclislerin süreleri dolma
dan seçimin yenilenmesine karar verilmesini tec
viz ettiği gibi, zaruret halinde seçimlerin erte
lenmesinin kabil olduğunu da 74 ncü madde
sinde özellikle işaret etmiştir. 

Hukukun genel esasları ve hukuk mantığı, 
menedici hükmün bulunmadığı ahvalde cevazın 

[ var olduğunu kabul edegelmiştür. Nitekim, 
Cumhuriyet Senatosu üyeliği süresinin altı yıl 
olduğunu belirten 73 ncü madde bu sürenin uza-
tılamayacağı hususunda kesin bir mâni hüküm 
taşımadığı için, Cumhuriyet Senatosu üyeliği se
çimleri Senato Başkanlığı seçimleri bir neticeye 
bağlanamaymca, Başkanlık seçiminin devre ba
şına ertelenmesi karara bağlanmıştır. Oysa ki, 
Anayasanın 84 ncü maddesi, Başkanlık süresini 
iki yıl olarak tespit etmiştir. 

Gerek 95 nci ve gerekse 101 nci maddelerde 
de seçimdn ertelenemeyeceği hakkında kesin ve 
menedici bir hüküm yoktur. 95 nci madde, se
çimin biçim ve koşullarını, 101 nci madde de 
zamanını öngönııeıktedir, fakat ne birinde ve 
ne de ötekisinde Cumhurbaşkanı seçiminin erte
lenemeyeceği hususunda bir mâni hüküm yok
tur. 

Bu itibarla, girişimin Anayasanın temel ku
rallarına aykırılığı, başka bir deyim ile Anaya
sanın bütünlüğünü, Cumhuriyetin niteliklerini 
bozacağı iddiası varit değildir. Aksine kabul; 
yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesinin 

I Cumhuriyetin niteliğini bozacağını kabul, Ana
yasanın Cumhurbaşkanı seçimlerini de kapsayan 
üçüncü kısmının birinci bölümünde yer alan, 
Cumhuriyet Senatosu üyelermin seçimlerinin de 
ertelenmesinin bu nitelikte olmasını gerektirirdi. 
Yani, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimleri
nin ertelenmesinin de Cumhuriyetin, Anayasanın 
2 nci maddesinde belirtilen niteliklerini bozucu 
mahiyette olması lâzımgeldiğinin kabulü gere
kirdi. Oysaki, Anayasa Mahkememiz, 147 nci 
maddenin değiştirilmesinden önce; yani Yüksek 

i Mahkemenin Anayasa değişikliklerini şekil ba-
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kınımdan olduğu kadar, esas bakımından da 
Anayasanın üstünlüğüne ve temel kurallarına 
aykırı olup olmadığını murakabe yetkisinin bu
lunduğu tarihlerde bu ertelemeyi sağlayan 1254 
sayılı Kanunun esas yönünden Anayasaya aykırı 
olmadığına karar vermiştir. Yüksek Mahkeme
nin bu kararı, gerek Anayasanın 155 nci mad
desi ile 92 nci maddesinin ilişkisini, gerekse yi
ne 155 nci maddesinin ivedilikle görüşme yasa
ğının Dâhili Nizamnamenin 76 ve Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 75 nci maddeleriyle mü
nasebetini ve sonra da secim sürelerinin Cumhu
riyetin niteliklerini belirten 2 nci maddenin de
mokratik hukuk devleti ilkesi ile alâka derece
sini vuzuha kavuşturacak biçimde meydana koy
ması noktasından çok değerli ve yol gösterici 
olmuştur. 

Anayasanın, Cumhuriyetin niteliklerini be
lirten 2 nci maddesindeki konumuzla ilgili de
mokratik hukuk devleti, her şeyden önce genel 
oyu, yargı bağımsızlığını, insan haklarını ve 
Anayasanın üstünlüğü kanunların Anayasaya 
uygunluğunun mahkemelerce denetlenmesini ve 
idare makamlarının mahkemelere tabi olmasını 
gerektirir. 

Müzakere edilmekte olan Anayasa değişik
liği bunların hiçbirini ortadan kaldırmakta de
ğildi]'. Aksine, Anayasanın üstünlüğü prensi
bine sadık kalınarak, seçimin ertelenmesi bir 
kanunla değil, Anayasa değişikliği suretiyle öne
rilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın yargı bağımsızlığı ve kuvvetler 
ayrılığı prensiplerini kale almadan Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kuruluşunu kabul edenlerin, 
bu öneriye, «Anayasanın bütünlüğünü bozmak
ta» demelerini anlamak güçtür. 

Eğer bu değişiklik teklifi bilfarz, Cumhur
başkanının hayat boyu vazife göreceği biçimin
de olsaydı, bir taraftan seçim olanağını yok 
edeceğinden, seçme ve seçilme hürriyetinin özü 
zedelenmiş ve dolayısiyle insan hakları çiğnen
miş ; diğer taraftan rejim adı Cumhuriyet olmak
la beraber, seçim olmayacağı için demokratik 
olmak niteliğini kaybetmiş olur ve böyle bir tek
lif Anayasanın bütünlüğüne ve Anayasanın il
ham kaynağı olan doğal kurallarına aykırı bu
lunurdu. Halbuki, teklif bu nitelikte değildir. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminin erte
lenmesinin, seçme ve seçilme hakkını zedelediği 

ve böylece Anayasanın 10, 11 ve 55 nci madde
lerinde yazılı, kişinin temel haklarına ilişkin 
hükümlere aykırı davranıldığı iddiasına karşı 
Yüksek Mahkeme sözü geçen kararında şöyle 
demiştir; «Senato üyeliği süresinin sadece bir 
dönem için geçici olarak 1 yıl 4 ay uzamış bu
lunmasının, sözü edilen temel hakların özüne 
olumsuz bir etki yaptığı kabul edilemez.» Bu 
içtihadın, seçmek ve seçilmekle ilgili mümasil 
olaylar için de geçerli olduğunun kabulünde isa
betsizlik olmayacağı kanısındayız. 

Kaldı ki, Cumhurbaşkanı seçimleri Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde devam etmekte, seçme 
ve seçilme özgürlüğü varlığını korumaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı sıra
larda bu konu; yani Cumhurbaşkanlığı seçimle
rinin ertelenmesi konusu kamuoyunda çok tar
tışma konusu olmuş, çeşitli alternatifler ortaya 
atılarak tartışılmıştır. Bu alternatiflerden bi
risi de, Cumhurbaşkanı seçimlerinin bir süre er
telenmesi biçiminde ortaya atılmıştır. 

Meselâ Sayın Başbakan kendisine sorulan, 
«Cumhurbaşkanı görev süresinin uzatılması ko
nusunda daha önceden edindiğimiz fikir konu
sunda bir bilgi verir misiniz1?» sorusuna; «Ha
yır. Bu konuda bir görüşüm yok. Bu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkisi içindedir. Bu 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararma 
bağlıdır.» cevabını vermiştir. 

25 . 1 . 1973 tarihinde İzmit'te konuşan bir 
Demokratik Parti yetkilisi, «Mevcut Anayasa
mız bugünkü şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Su-
nay'm tekrar seçimine mânidir. Bizim, parti 
olarak Parlâmentodaki bugünkü mevcudumuz 
tek basma Cumhurbaşkanı seçmeye ve Anayasa 
tadili yapmaya müsait değildir. Bu meselenin 
her türlü tesirden uzak, münhasıran Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin meselesi olduğu ve zamanı 
gelince bir çare bulunacağına inancımız tamdır.» 
demiştir. 

İstanbul'da yayınlanan bir gazetenin sayın 
başyazarı 27 Ocak 1973 tarihli baş makalesine; 
«Anayasa değiştirilmeden uygulanacaksa.» diye 
başlanmakta ve böylelikle bu alternatifin de 
mevcudiyet ve meşruiyetine işaret etmektey
di. 

Ankara'da yayınlanan haftalık bir haber der
gisi, 22 Ocak tarihli sayısında; «Cumhurbaş
kanlığı seçimi tehir edilmeli..» başlığı altında 
fikirlerini söylüyordu. 
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Görülüyor ki, bu konu daha iki ay önceden 
ele alınarak kamuoyuna sunulmuş, lehinde aley
hinde tartışmalar olmuş, resmî çevreler bunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde ol
duğu, onun kararma bağlı bulunduğunu söyle
mekle yetinmişlerdir. 

İşte bugünkü teklif, seçimler devam ederken, 
seçmen durumunda olan 303 Parlâmento üyesi
nin çıkmaza girmiş meseleye bir çözüm yolu ola
rak önerdikleri bir alternatiftir; kabul edilir, 
ya da edilmez. 

13 Mart'tan beri seçimle meşgul olan Türki
ye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanını, par
lâmento aritmetiği sebebiyle henüz seçememiş, 
seçim kilitlenmiştir. Şu halde, her ihtilâfta ol
duğu gibi, bir hâkeme ihtiyaç vardır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin müracaat edeceği ha
kem, hiç şüphesiz ki, hâkimiyetin kayıtsız şart
sız sahibi olan millettir. İşte bu alternatif, Cum
hurbaşkanlığı seçimini genel seçimlerin sonu
na ertelemek ve milletten yeni güç almış ola
rak gelecek Meclise seçtirmek olanağını öner
mekte ve bu suretle de meşruiyetin ta içinde 
bulunmaktadır. 

Esasen bugün karşılaştığımız durum, me
selenin Temsilciler Meclisinde müzakeresi sıra
sında da öngörülmüş bulunmaktadır, örnee-nı; 
Savm Fahri Belen şu endisevi izhar etmiştir: 
«7 sene sonra herhangi bir iktidar yıpranmış
tır, seçim zamanı gelmiş, seçim sathı mailine 
girilmiştir. Mecliste partisi ekseriyetten düş-
müs+ür. Bu partinin; yani Meclisin yenilenmesi 
arefesinde bir Cumhurbaşkanının seçilmesinin 
mahzuruna dikkatinizi çekmek isterim.» diyor 
Savın Fahri Belen. 

Yine örneğin; Sayın Atalay şöyle diyordu 
Temsilciler Meclisinde; «Bâzı zaruretler iş ba
şında bir süre kalmasını gerekli kılacaktır, ü 
zaman çaresizlik içinde kıvranırız. Bugünkü tür
den olan olağanüstü şartlar dışında daha vahim 
şartlar da olabilir. Bilfarz, Devlet bir harp için
dedir, ya da harp ihtimali çok yakınlaşmıştır. 
Böyle bir kritik anda Cumhurbaşkanının süresi 
bitmiş olur. Millî Güvenlik Kurulunun da başı 
olan Devlet Başkanının o anda değiştirilmesin
de büyük sakınca olabilir. 7 yıldan beri iç ve 
dış politikayı yakından izlemiş, hattâ tavsiyele
riyle ona yön verebilmiş bir zattan mahrum ka
lınması, o anda Devletin alî menfaatleri yö

nünden tehlikede de olabilir. O takdirde ne ya
pılacaktır?» 

işte konuşmamızın başında işaret ettiğimiz 
gibi, Devleti bunalıma sürüklemenin değil, bu
nalımdan çıkarmanın,. Devlet hayatında esas 
olan istimrar ve istikrarın yol gösterici belge
si olan Anayasamız, 95 nci ve 101 nci madde
lerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hiç bir 
halde ertelenemeyeceği kesin hükmünü vazetme-
miş olmakla; bu alternatifin önerilmesine im
kân \e geçerliliğine meşruiyet vermiş bulun
maktadır kanısındayız. 

Esas hakkındaki fikirlerimizi tamamen hu
kuk içinde kalmak suretiyle bu şekilde açıkla
dıktan sonra, usul üzerindeki görüşlerimizi de 
Sayın Başkan, müsaadenizle kısaca sunmakta 
yarar görüyoruz : 

Anayasa, 92 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
da, «Millet Meclisinde kabul, değiştirilerek ka
bul veya reddedilen tasarı ve teklifler Cumhu
riyet Senatosuna gönderilir.» kesin hükmünü 
koymuştur. 

6 nci fıkrasında ise, «Millet Meclisinin red
dettiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Sena
tosunca da reddedilirse düşer.» dedikten sonra, 
7 nci fıkrasında, «Millet Meclisinin reddettiği 
bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Senatosunca 
olduğu gibi veya değiştirilerek kabul edilirse, 
Millec Meclisi, Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metni yeniden görüşür.» diye devam et
mektedir. 

Şimdi mesele, Anayasada değişiklik yapılma
sına ilişkin hükümler ihtiva eden 155 nci mad
de ile, 92 nci madde arasındaki münasebeti kur
maktır. Anayasanın 155 nci maddesi şu unsur
ları ihtiva, etmektedir : 

1. Değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tam sayısının en az üçte biri tarafından 
yazı ile teklif edilebilir. 

2. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki 
teklifler ivedilikle görüşülemez. 

3. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclislerin 
ayrı ayrı üye tam sayılarının üçte iki çoğunlu
ğunun oyu ile mümkündür. 

4. Tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, yu
karıdaki kayıtlar dışında, kanunların görüşül
mesi ve kabulü hakkındaki hükümlere; yani 
92 nci maddeye tabidir. 
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155 nci madde bir dâva sebebiyle Anayasa 
Mahkememiz tarafından yorumlanmış ve uy
gulamada içtihada mesağ bırakmayacak biçim
de açıklığa kavuşturulmuştur. Yüksek Mahke
me 1970/41 esas ve 1971/37 karar sayılı kara
rında görüşünü şöyle belirtmektedir : 

«Anayasanın 155 nci maddesinin ilk fıkra
sında, Anayasanın değiştirilmesi hakkında tek
liflerin ivedilikle görüşülemeyeceği hükmü yer 
almıştır. Bununla birlikte, gene aynı maddenin 
2 nci fıkrasında usul yönünden anakural göste
rilmiş ve tekliflerin görüşülmesi ve kabulü 
için 1 nci fıkradaki kayıtlar içinde kanunların 
görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümle
rin uygulanacağı açıklanmıştır. Demek ki. Ana
yasa esas itibariyle kanunların görüşülmesi için 
öngördüğü usul ilkesini, Anayasa değişiklikle
ri için de benimsemiş, yalnız bu görüşmelerin 
ivedilikle yapılamayacağını belirtmiştir.» diyor 
Yüksek Mahkeme. 

Yüksek Mahkeme aynı kararında ivedilik 
hususundaki görüşünü de şu şekilde açıklamış 
bulunmaktadır: 

«Teklif Anayasa Komisyonuna 8 . 4 . 1970 
gününde havale edilmiş, bu Komisyonca hazır
lanan 9 . 4 . 1970 günlü rapor 10 . 4 . 1970 günün
de Başkanlığa verilmiştir. Teklif, Meclisin 
13 .4 .1970 günlü 68 nci Birleşiminin günde
minde iki kez görüşülecek işler bölümünün 18 
nci sırasında yer almıştır. Bu Birleşimde Anaya
sa Komisyonu Başkanı tarafından verilen bir 
önerge ile, teklifin seçimlerle ilgisi ve önemi 
belirtilerek öncelikle görüşülmesi istenmiş ve 
bu önerge kabul edilerek birinci görüşme ta
mamlanmıştır. 

Ertesi günkü; yani 1 4 . 4 . 1970 günlü 69 nen 
Birleşimde gene Anayasa Komisyonu Başkanı 
tarafından aynı gerekçe ile bir önerge verilini'-
ve İçtüzüğün 76 nci maddesinde öngörülen 5 
günlük süre geçmeden ikinci görüşmenin ya
pılması istenilmiştir. 

«Görülüyor ki...» diyor Yüksek Mahkeme. 
«izlenen görüşme usulü ivedilik niteliğinde de
ğildir. Çünkü, İçtüzüğün 72 nci maddesinde ive
dilik niteliği gösterilmiş ve ivedilik halinde 
kanun lâyiha ve tekliflerinin sadece bir defa 
görüşülebileceği belirtilmiştir. Böyle bir işle
min varlığı tutanaklarda tespit edilmiş değil
dir. Şu halde yapılan işlemlerde gerek Millet 
Meclisi, gerek Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü

nün yukarıda açıklanan hükümlerine herhangi 
bir aykırılık söz konusu olamaz. Davacının ive
dilik konusuna ilişkin iptal isteği yersizdir ve 
reddedilmiştir.» 

Yüksek Mahkememizin bu açık yorumu kar
şısındaki iddiaların geçerli olmayacağı şüphe
sizdir. 

Bütün bu nedenlerle Grubumuz, teklifin ye
rinde olduğu, yüce Senatoda görüşülmesi ge
rektiği, bunun, 155 nci maddenin Meclislerin 
ayrı ayrı üye tam sayılarının üçte iki çoğunlu
ğunun oyu ile mümkün olduğu, 92 nci madde
nin 2 nci fıkrasının Millet Meclisinde kabul, 
değiştirilerek kabul veya reddedilen tasarı ve 
tekliflerin Cumhuriyet Senatosuna gönderile
ceği; 63 ncü maddesinin «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosundan kuruludur.» hükümlerinin kaçı
nılmaz Anayasal zorunluğu olduğu görüşü ile 
teklife beyaz oy verecektir. 

Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ol
ması dileği ile yüce Senatoyu Grubum ve şah
sı m adına en derin saygılarımla selâmlar, te
şekkür ederim, (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Grup sözcüleri birer defa gö
rüştüler. 

İkinci defa söz talep eden gruplar var. Cum
huriyetçi Güven Partisi adına Sayın Pırıltı ve 
Millî Birlik Grubu adına Sayın Ahmet Yıldız 
ikinci defa söz almışlardır. 

Şimdi. 35 dakika var Sayın Pırıltı, konuş
manız yetişir mi? 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Yetişir 
efendini. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. G. P. GRUBU ADTNA MEHMET PIRIL

TI (Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Alelacele yüce Senatoya bugün getirilen ve 
müzakeresine başlanılan Cumhurbaşkanlığı se
cimi ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay'ın görev süresinin uzatılması tek
lifinin hukukî ve siyasî sakıncalarını Cumhu
riyetçi Güven Partisi Senato Grubu adına özet 
olara-k arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

Türk Devletinin ve Cumhuriyetin yaşaması, 
belli bir kişinin belli bir makama seçilmesine 
veya belli bir kişinin, belli bir makamda kalma
sına- bağlı gösterilemez. 
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Cumhurbaşkanlığı görevini liyâkatle ya
pabilecek, Cumhurbaşkanı yemininin icaplarını 
sadakatle yerine getirecek ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde gerekli oy çoğunluğunu sağ
layabilecek bir zatı Devlet Başkanlığına seçmek 
için gerekli gayret gösterilecek ve bu yolda 
demokratik bir çözüm aranacak yerde, Anaya
sayı zorlamakta ısrar edilirse normal düzene 
yaklaşılmış olmaz; yeni bunalımlara zemin ha
zırlanır. 

Bâzı partilerin kendi siyasî hesapları açısın
dan uygun olacağını zannederek ve Anayasa 
kurallarını hiçe sayarak bugünkü Cumhurbaş
kanın süresini uzatma formülünde direnmeleri 
Türkiye'yi ve rejimi sarsıntılara uğratabilecek 
bir tutumdur. 

Yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek Anayasa 
emridir. Anayasa, «Cumhurbaşkanının görev 
süresinin dolmasına onbcş gün kalınca vcva 
Cumhurbaşkanlığı boşalınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yeni Cumhurbaşkanını seçer; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanık değilse, 
hemen toplantıya çağırılır.» diyor. 

Anayasa, süresi dolan zatın yerine yeni Cum
hurbaşkanı seçilmesini emrettiği halde, bu seçi
mi yapmamak çıkar yol değildir. Anayasa, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanık değilse, se
çim yapmak üzere hemen toplantıya çağırılır 
dediği halde; Türkiye Büyük Millet Meclisini 
toplanık iken. birleşimleri yaptırmamak, salonu 
boşaltmak, hattâ seçimi engelleyecek grup ka
rarları almak Anayasaya uygun bir davranış 
değildir. 

Savın Suna^'m kişiliğini ve hizmet dönemi
ni ta^t]sraa konusu yapmak istemiyoruz; fakat 
dü^e kadar Sayın Simav'a en ağır hücumları 
yöneltenlerin, bugün Anayasaya rağmen ve 
Anavasa kurallarını hiçe sayarak onu iş başın
da tutmak için sarfettikleri çabayı anlayamı
yor ve bu çabava katılamıyoruz. 

Anayasanın 95 nci maddesindeki yaş ve öğ
renim gibi şartları haiz Türk yurttaşları ara
sından şu anda Cumhurbaşkanlığı görevine ge
tirilmesi ve bu görevde tutulması Anayasa ile 
yasaklanmış olan tek bir yurttaş vardır, o da 
Saym Sunav'dır. Çünkü, Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 95 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı, 7 yıllık süresi dolan bir şahsın, bu şahıs han
gi vasıflara sahip olursa olsun, tekrar Cum

hurbaşkanlığına getirilmesini açıkça menetmiş-
tir. Bu hükmün sebebi açıktır. Cumhurbaşka
nı hem 7 yıl için Anayasada belirtilen haller dı
şında görevden düşürülemeyeceğini, hem de 
süresi dolunca .partilerin kararı ile Meclisle
rin oyları ile bu görevde kalamayacağını bile
cektir. 

Ancak, bunu bildiği takdirde görevlerini, 
96 nci maddede belirtilen tarafsızlıkla yapa
bilecek, herhangi bir partiye taviz vermek, sü
re uzatımını veya tekrar seçimi düşünerek su
nunla veya bununla müzakereye girmek yolu
na gitmeyecektir. 

Yürürlükteki Anayasamız makamının yet-
V e r i n i ve gücünü kendi şahsî hesabına kul
lanmasın dive Cumhurbaşkanının görev süresi
ni sınırlamış ve yeniden seçimi menetmistir. 

Anayasa. Cumhurbaşkanının emrindeki Dev
let kuvvetlerini, siyasî partileri veya tek tek 
Parlâmento üyelerini kendi görev süresinin uza
tılması yolunda tazyik etmesin diye bu hükmü 
koymuştur. Cumhurbaşkanının, Kontenjan Se
natörlerini seçerken gerekirse Cumhurbaşkanlı
ğı görevini liyâkatle yapabilecek çapta birçok 
/'eğerleri seçmekte tereddüt göstermemesi için 
bu hüküm Anayasaya konmuştur. 

Anayasamız bir Cumhurbaşkanının, seçildi
ği andan itibaren artık bir daha kimseden oy 
istemeye muhtaç olmaması gerektiğini düşün
müştür. Böylece Anayasamız, Cumhurbaşkanı
nın .partilere karşı bağımsız, tam mânasıyle 
tarafsız, tam mânasıyle tavizsiz bir tutum izle
yerek sadece Devletin yüce menfaatlerini dü
şünmesine imkân sağlamak istemiştir. 

Eski Cumhurbaşkanlarının Cumhuriyet Se
natosunun Tabiî Üyesi olmaları yolundaki hü
küm bile, süreleri dolan Cumhurbaşkanlarının 
siyasî hayata devam için bir partiden adaylık 
veva oy istemek gibi hesaplara girmemeleri 
içindir. Bugün yapılmak istenilen süre uzatıl
ması ile Anayasanın bu temel hükmü ve Ana
yasanın güttüğü amaç çiğnenmektedir. Cförev 
başmda bulunan Cumhurbaşkanına bâzı parti
ler süre uzatma vadinde bulunabildikleri andan 
itibaren yürürlükteki Anayasanın özü ve sözü 
zedelenmiş, gelecek için karanlık ihtimallere 
kapılar açılmış olur. Bir defa bu yol açılırsa 
bundan bövle bâzı Cumhurbaşkanlarının, bulun
dukları makamın bütün gücünü kendi süreleri-
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ni uzatmak için seferber edebilecekleri hesaba 
katılmalıdır. Bütün millî kuruluşlar, bütün par
tiler, Hükümet üyeleri, Kontenjan Senatörle
ri, hattâ tek tek Parlâmento üyeleri üzerinde 
Cumhurbaşkanlığı makamının sağladığı tesir 
imkânları, vaad imkânları harekete geçirilebi
lir. 

Son günlerde şahit olduğumuz bâzı olaylar 
bütün bu sakıncaların nazarî ihtimaller olma
dığını göstermeye kâfidir sanırım. 

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilir. 
Sayın Sunay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği, Anayasanın 95 nci maddesinin son fık
rasına göre Cumhurbaşkanı seçildiği anda so
na ermiştir. Cumhurbaşkanlığı da sona ermek 
üzeredir. Anayasa, kendisinin bu göreve yeni
den getirilmesini açıkça menetmiştir. Şu halde. 
süresi uzatılmak istenen muhterem zat, bu gö
revde kalması veya göreve yeniden getirilmesi 
Anayasa ile açıkça menedilmiş olan bir Türk 
vatandaşıdır. 

40 yaşını bitirmiş ve yüksek öğrenim gör
müş sayısız yurttaş arasında şu anda Cumhur
başkanlığı görevine yeniden getirilmesi Ana
yasa ile menedilmiş olan tek kişi Sayın Sunay' 
dır. 

Anayasanın gizli oy emrine rağmen ihraç 
tehdidi altında açık oya gidilişini eleştirmek 
isteriz. Anayasa. Cumhurbaşkanlarının tarafsız
lığını ve seçimi yapan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ürelerinin vicdan serbestliği ile hareket 
etmelerini sağlamak için bu konuda açık oyu, 
parti sultasını reddetmiş ve gizli oy esasını 
getirmiştir. Halbuki Sayın Sunay grup karar-
larıyle ve açık oy ile 2 yıl daha Cumhurbaş
kanı yapılmak isteniyor. 

Açık oylamada Sayın Sunay'a «Evet» diyen
leri «Hayır» diyenleri bizzat Sayın Cumhur
başkanı dinleme âleti ile tek tek izleyebildiği 
gibi, parti yöneticileri de elde kalem tek tek 
tespit-ediyorlar. Kimin nasıl oy kullandığı res
mî tutanaklara geçiriliyor. 

Daha fenası, «Sunay formülü»ne oy vermeyi 
sağlamak için grup disiplini işletiliyor. Emre 
uymayanlar için partiden ihraç mekanizması 
harekete geçiriliyor. Hattâ vicdanlar üzerinde 
baskıyı artırmak için Cumhuriyet Halk Partisi 
yöneticilerince alelacele parti yönetmeliği de-
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ğiştiriliyor. Anayasanın gizli oy emrederken 
güttüğü amaç böylece ayaklar altına alınmış 
oluyor. Bu usullerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisine de, Cumhurbaşkanlığı makamına da, 
süresi uzatılmak istenen Sayın Cumhurbaşka
nına da itibar kazandırmayacağı aşikâr değil 
midir ? 

Usulleri aykırı Anayasa değişikliği gayretiy
le karşı karşıya bulunuyoruz. Anayasanın 155 
nci maddesi Anayasa değişikliği tekliflerinin 
ivedilikle, yani acele olarak görüşülmesini ya
saklamıştır. Hal böyle iken Cumhurbaşkanının 
görev süresini uzatan teklif bugüne kadar ka
nunlarda bile eşine rastlanmamış bir telâş ve 
acelecilikle yürütülmektedir. 

Anayasa, teklifin ancak her iki Mecliste ay
rı ayrı 2/3 çoğunlukla kabul edilebileceği ku
ralını koymuştur. 

Kanunların müzakeresinde ve kabulündeki 
diğer kurallar ancak bu temel hükümlerle sı
nırlı olarak uygulanabilir. Bu bakımdan Millet 
Meclisinde tümü reddedilmek suretiyle madde
lere geçilmesi, ikinci defa. görüşülmesi, yeniden 
Meclise teklif olunması imkânsız hale gelmiş bir 
Anayasa değişikliği metnini Senatoya, gönder
mek, gece komisyon toplamak, alelacele gün
deme alma teşebbüslerine girişmek, bu konuda 
daha önce dikkati çektiğimiz Tüzük dışı, Ana
yasa dışı davranışlara yenilerini eklemekten 
başka anlam taşımaz. 

Bundan önceki Anayasa değişikliğinde Mil
let Meclisinde tümü kabul edilmiş bir teklifin 
1 nci müzakerede 300 oy toplayamamış mad
delerinin bile 2 nci defa görüşülemeveceğini, oy-
lanamayacağmı, kabul edil emeveceğini ve Sena
toya gönderilemeyeceğini iddiaya kalkışmış 
olan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün tümü red
dedilmiş bir teklifin bile Senatoda görüşülmesi 
gayretlerine katılması hayret vericidir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin hiç bir ada
yı ve hiç bir aday üzerinde ısrarı yoktur. Aylar
dan beri tekrarladık ki, bizim için önemli olan 
seçimin Anayasa kuralları içinde yapılmasıdır. 
Kimin Cumhurbaşkanı olacağı konusu kadar, 
seçimin nasıl yapılacağı önemlidir. Devletin ve 
Cumhuriyetin herhangi bir kişi ile kâim oldu
ğuna inanmıyoruz. Biz kişilerin yanılmazlığı
na ve vazgeçilmezliğine değil, Türk Milletinin 
büyüklüğüne ve Anayasanın üstünlüğüne ina-
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nıyoruz. Parlâmento çoğunluğuna olduğu ka
dar bütün Millete ve millî kuruluşlara da gü
ven verecek bir aday üzerinde yeterli oy çok
luğu toplanmalıdır. Her adaya bir kusur bul
mak yerine; müesseselere, kanunlara, demokra
tik mekanizmaya güvenirsek normal usuller ve 
Anayasadaki süre içinde bir Cumhurbaşkanını 
seçebileceğimize inanıyoruz. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. 
(C. G. P. Grubu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, buyurunuz. 
Savın Yıldız, vakit de az, 25 dakika var. Ko

nuşma. r ıü^' : ,p^ni7P kafi g^lir mi?.. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Uzatma tak

ririmiz vardı. 
BAŞKAN — Efendim, akibeti daha belli ol

madı. Uzatma takriri var. 19.00'dan sonra 
aralıksız devamını isteyen bâzı sayın üyeleri
miz oldu. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bunu şimdi 
oylayın da, netice belli olsun. 

BAŞKAN — Soruşumun sebebi başkaydı, 
neyse. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Hiçbir demokraside, şimdiye değin de Tür
kiye'de örneğine rastlanmayan bir girişim kar
şısındayız. Atatürk gibi tüm Ulusun kendisi
ne borçlu olduğu bir yüce kişi için dahi baş
vurulmayan bir girişim Cumhurbaşkanımızın 
Anayasada kesin olarak belirtilen görev süresi 
2 yıl daha uzatılmak istenmektedir. 

Konuşmamızın başında geçerli bir karşı tez 
bulamadan görüşleri yaftalama suretiyle önle
mek isteyen herhangi bir eğilime fırsat verme
mek için, bir iki nokta üzerinde durarak ko-
nuşmama başlayacağım. 

Arkadaşlarım, bizim özgürlükçü demokra
si ile bağdaşmayan hiçbir görüş ve eylemle her
hangi bir ilgimiz olmamıştır, olamaz. Bun
dan yararlanmak isteyen ya da bö^le göstermek 
isteyenler her zaman hayal kırıkhğıyla karşı
laşmışlardır. Kendi sivasal kişiliğimizin de bir 
onur belgesi saydığımız Anayasanın öngördüğü 
düzenin gerçekleşmesini ülkü edinmiş insanlar 
olarak, Anavasa dışına taşan her türlü eğili
min karşısındayız. 

Anayasamızın öngördüğü gerçek demokra
tik, halkçı düzeni gerçekleştirmek isteyen bü-

| tün çabaları da gönülden desteklemekteyiz. 
I Hukukun egemenliği ve yazılı hukukumuzun 

baş kaynağı ve odak noktası saydığımız Ana-
1 yasanın üstünlüğüne kesin olarak inanırız. Bü

tün eleştirilerimiz, konuşmalarımız bu ilkelerin 
ışığı altında yapılmaktadır. 

Arkadaşlarım, karşımızdaki değişiklik öne
risinin gerekçesi bile, aklın kabul edemeyece
ği nitelikte bir mantığa dayanmaktadır. «Hiç
bir aday yeter sayıda oy toplayamadı ve top-
layanıayacağının anlaşılmasına karşı Devleti 
başsız bırakmamak için bu girişime başvurul
maktadır.» Bu gerekçeye sanırız ki onu yazan
lar bile pek inanmazlar. Dünyada rastlanma
mış ve hukukçuları şaşırtıcı bir gerekçe bu. 
Demek bir seçim yapılamazsa, örneğin Cum
huriyet Senatosu Başkanı ya da başka bir ku-

I runıun başkanı seçilemezse yasalar, . anayasa
ları değiştirip, süresini uzatmalıymış... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Neredeymiş 
o yoğurdun bolluğu? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir gerek
çe de; genel seçimlerden sonra seçmenin eğili
mi yeniden ortaya çıkacağından Cumhurbaşka
nı seçiminin ertelenmesine zorunluk varmış. Ne
den şimdiye değin bu hiç kimsenin aklına gel
medi? İki yıldan bu yana her derde çare sa-
yıhreasma sık sık başvurulan Anayasa değişik
liklerinin bu sonuncusunda, da gerekçelerden 
başka başvurulan yöntem de Anayasamızın ke
sin hükmü, İçtüzük hükümleri ve Parlâmento 
geleneklerini altüst etmektedir. Hattâ Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanlığa sunuş 
yazısında, «acele ve gündemdeki öbür işlere 
takdimen»; yani ivedilik ve öncelikle görüşül
mesine karar verildiğini yazıyor. Oysa Ana-
vasamn 155 nci maddesi ivedilikle görüşülenıe-
yeeeğini emrediyor. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, ivedilik kara
rı alınmadı. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim 
yazıda var, arz ettim. 

B AŞKAN — Ha n gi ya.zıda. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Meclis Baş

kanlığının sunuş yazısında, «Acele» diyor. Yok
sa acelenin, ivedinin Osmanlıcası olduğunu 
sayın Komisyon bilmiyor muydu? 

Arkadaşlarım, yıllarca uygulanan kuralla-
I rı neden acaba çiğnemek zorunluğu doğmuş-
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tur? Bir yasanın tümü görüşülüp, maddelere 
geçiş kabul edilmeyince, yasanın düştüğü, dü
şeceği tüzüklerde ve şimdiye kadarki uygula
malarda tartışılmasız kabul edilmektedir. Şim
diye değin hep böyle olageldi. Hattâ iki kez 
bütçeler görüşülürken, bütçenin tümü üze
rinde görüşmeden sonra maddelere geçiş oylan
dığı zaman, oy alamayınca bütçeler düştü, 
Sayın İnönü döneminde ve Sayın D em ire 1 döne
minde. 

Çok daha önemli olan bir bunalım dönemini 
açan böyle bir durum karşısında bile hiç kim
se, «Bu yasa düşmemiştir» düşüncesini savun
madı. Parlamenterlerin özgü iradelerine ve 
vicdanlarının sesini oylarına yansıtmalarına 
bu ölçüde karışıldığı, parlamenterlerin bu öl
çüde baskı altında tutulduğu izlenimini yara
tan bir girişim olmamıştır. En azından bir iz
lenim karşısındayız. 

Sayın arkadaşlarım, en uygun ve benimse
mesini sağlayan bir ulusal sözleşme niteliğinde
ki Anayasamızın, çok iyi hazırlanmış Anaya
samızın böyle geçersiz gerekçelerle ya da ha
zırlıksız hattâ çelişkili ifadelere dayanan is
temlerle değiştirilmesine elbette gönlümüz razı 
olamaz. Aslında reddolunmuş bir yasanın, na
sıl olur da burada şimdi görüşüldüğünü de an
lamış değiliz. Saym konuşmacıların inandırı
cı bir görüşünü göremedik. 

Türkiye'de böyle bir örneğe sanıyorum ilk 
rastlıyoruz. Bunu söyleyen arkadaşlarıma bi
raz daha derinliğe gittiğim zaman daha açık 
Anayasa hükümlerine dayanarak karşılık ver
meye çalışacağım. 

Arkadaşlarım, konunun hukuksal yönüne 
değinmeden önce bu Anayasa değişikliğinin 
gerçek gerekçesi ve kaynağını aklığı siyasal ve 
hattâ duygusal nedenlere de değinmek gerekli
dir. Bu bakımdan tarihin aydınlanması zorun-
luğu ile kimi gerçeklere değinmek, olayların 
temelindeki asıl nedenleri gxm ışığına çıkarıp 
Yüce Senatonun tutanaklarına geçirmeyi önem
li bir görev saymakla birlikte, kişilerin eylem
lerini de tartışma konusu yaparak yüksek olan 
siyasal gerilimi artırmada bir yarar gömediği-
miz için bu yönüne fazlaca değinmeyeceğiz. Bu 
amaçladır ki, kimi olaylar üzerindeki örtüleri 
kaldırmaya çalışırken, ilgili kişileri inciltmek 
ya da karşılıklı «dedim, dedi» gibi bir diyaloga 

meydan vermek suretiyle bugün çok gerekseme
sini duyduğumuz siyasal barış ve toplumsal 
huzur ortamına olumsuz bir etkide bulunmak 
istemiyoruz. 

Şimdilik değinmediğimiz kimi önemli ne
denlerin gerçeklerin varlığına işaret ederek, 
gelecek siyasal araştırıcılara bir uyarıda bulun
makla yetiniyoruz. Hiç bir siyasal amacımız 
olmadan konuyu sanıyorum ki görüşlerini sa
vunanlardan çok daha yan tutmayan, taraf 
tutmayan bir davranışla değerlendirme çabasın
da olduğumuzu takdir edeceksiniz. Bugünkü 
anlaşılması güç şaşırtıcı çelişkiyi, neden bu 
noktaya düştüğümüzün hepsini arz ettiğim gi
bi ancak gelecekte «Ay! var bir şeyler» demek
le geçiyoruz. Her ortama ve yaşanılan koşul
lara göre durumu tartışan, tartışma yapan 
ve gelişmelere olumlu katkılarda bulunma gele
neğimize uyarak belirttiğim nitelikleri de kap
sayan konuşmamıza bu yönden biraz kısıtlı 
olarak devam edeceğiz. 

Sözlerimizin başında bu girişimle çok önem
li bir gerçeğe dokunmak istiyoruz. İki yıldır 
girişilen, şimdiyedek de hiçbir yararı görül
meyen bütün Anayasa değişiklikleri Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin isteği olarak gösterilmek 
istenmektedir. Bu, gerçek değildir. Ordunun 
geleneklerine de aykırıdır. Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin yönetime karıştığı ya da el koyduğu 
her dönemde var olan düzenden daha gerisini 
savunduğu hak ve özgürlükleri kısıtladığı gö
rülmemiştir. Bir Silâhlı Kuvvetler devrimi 
olan 27 Mayıs ve onun Anayasasına da herkes
ten önce Türk Silâhlı Kuvvetlerinin saygılı ol
duğu inancını sanırım ki, herkes paylaşır. 
Bizce çağdaş sosyal ve ekonomik çözümleri kap
sayan, dünyada bugün çözüm yolu olarak gös
terilen felsefeyi temel alan ve iyi uygulandığı 
takdirde 12 Mart bunalımları gibi bulanımlara 
Türkiye'nin gidemeyeceği bir Anayasaya sahip 
olduğumuz inancındayız. Türk Silâhlı Kuv
vetleri de bu görüşte olduğunu ta başından be
ri belirtmiştir; fakat Devlet yönetiminde yeter
siz ya da Anayasa isteklerini yapmaya istek
siz olanlar değişiklikleri yapmak için böyle bir 
desteği kullana gelmişlerdir. Onun için, üze
rinde sakıncalı bulduğum için duruyorum. 
Böyle bir istek, ne muhtırada vardı ne de hiç
bir şeyde; ama sonra böyle oldu. 
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Arkadaşlarım, böyle bir isteği ileri sürmek 
aslında Orduyu politikanın içinde bulundurma 
arzusunu yansıtır. İllâ böyle istiyor diye söy
lemek Orduyu politikaya itmektir; oysa Ordu 
yetkilileri içine düşülen çıkmazdan çıkılması 
için politikaya yardımcı olmak istiyor. Biran 
önce Devlet yönetiminin yörüngesine oturtul
duğunu görerek huzur içinde asıl görevine dön
mek istiyor. Nitekim sıkıyönetimin uzatılması
na ilişkin Hükümet önerisi geldiği zaman, ora
da bu gerekçeyi sayın Hükümet de açıklamıştı. 
Bu isteği özel girişimlere destek yapmayı sa
kıncalı buluyoruz. Bugün tüm politik kişi ve 
örgütlere en önemli bir görev de, Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin bu isteğinin gereğine uyarak, 
onu politikadan sıyrılıp kutsal görevlerine dön
mesini sağlamaktır. Aslında önemli ve olduk
ça güç bir görevdir. Bu yüzden, politikaya 
karışan Orduyu böyle bir durumdan sıyırıp 
asıl görevine döndürülmesi büyük bir siyasal 
ibeceri ve öngörü ister. Bu becerinin reçetesi 
27 Mayıs Anayasasında yazılıdır. O uygulan
madığı için Türk Ordusu politikaya karışma 
zorunluğunda kalmıştır, değiştirilmesi isteği 
ile değil. Bütün geçmiş örnekler de göstermek
tedir ki, Türk Ordusunu politikaya iten kötü 
politikacılar olagelmiştir. O halde, bugün ya
pılacak şey kötü politikayı düzeltmektir. Oy
sa tersine, bu isteğin dahi oradan geldiği sa
vunulmaktadır. «Ordu kışlaya» özlemi ve çağ
rısının eylemdeki parolası şudur; kötü politika 
yerine iyi politika, Anayasamızı değiştirme 
yerine onu bütün ruhu ve felsefesiyle uygula
mak. 

Sayın arkadaşlarım; en büyük üzüntüleri
mizden biri, toplumda sakıncalı bir kötümser
lik yaratan geçmişten ders alınmayışıdır. Bu
nun sonucu Ordunun her türlü çaba ve iyi ni
yetine karşın, onu politikadan çıkarma yeri
ne, daha da içine itme gibi çabalarla karşılaş
maktayız. Cumhurbaşkanı süresi uaztılmasımn 
Ordu isteği gibi gösterilmesi böyle bir örnek
tir. Hegel'in «İnsanların, hükümetlerin tarih
ten ders almadıkları ve tarihin getirdiği ilkele
re uymadıklarına ilişkin uyarısı, son iki yılda 
Türkiye için yalanlanamaz örnekler vermiştir. 
Emorson'un «Tarih yok, biyografi vardır» sö
züne yemi bir örnek veriyoruz. Gerçekte kar
şısında bulunduğumuz girişim, çok az sayıda 
insanın özlemini temsil eden bir girişimdir, bi

yografidir bu. Öbür asıl büyük üzüntümüz de, 
bugüne kadar tüm itibar ve değerlerin aşınma
ya bırakıldığı ve bunda da onları koruması ge
rekenlerin bile katkıda bulunduğu izlemini ver
dikleridir. 

Arkadaşlarım, bizi es'kü askerler ve demok
rasiye gerçekten inanan politikacılar olarak en 
çok kaygılandıran durum da Devlet Başkanın
dan en yüce ve baş kurumumuz olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk Silâhlı Kuvvetleri, 
politikacı ve politik örgütlere ve bu arada 
umutlar yaratan kimi politikacılara değin, tüm
den bir itibar yitirmesi- karşısında bulunmala
rı bu çabaların onlara yönelmesine fırsat ve
rilmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, konuşmanız bir 
bölüm noktasında ise, zaman meselesini oyla
yayım efendim, takrirler var. Müsait mi? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki buyu
run. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Anaya

sa değişikliği teklifinin, konunun ehemmiyeti
ne binaen ve oturum açıldığında Umumî Heyet 
48 saat geçmeden görüşmeye karar vermiş bu
lunduğundan, müzakerelerin hitamına kadar 
oturumun devamına karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa tadili hakkında

ki kanun tasarısının bitimine kadar, oturuma 
devam edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsnü Dikeçligil 

Kayseri 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan ve Sayın 
Salim Hazerdağlı'nm takrirleri de aynı mahi
yettedir. Bu takrirlerle Birleşimin aralıksız 
olarak devam edilmesi istenmektedir. Aleyhin
de söz isteyen sayın üye?.. Yoık. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Savın arfca-

, daşlarım; yani bütün kurumlara, kişilere ve 
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örgütlere yönelen yıpratıcı durumun ve sert 
eleştirilerine gerekçe vermemek için bu konu
ya dokundum. Sayın Devlet Başkanından arz 
ettiğim gibi, Türkiye'de bütün kurumlara yay
gın bir eleştirme kampanyası mevcuttur. Bun
da 'haklı ya. da haksız olunduğu değil; bir ger
çeği belirtmek istiyorum. 

«<Sayın Cumhurbaşkanı daha önce bunlara 
çözüm bulurdu» eleştirmeleri gibi lâflar orta
da vardır, belki de öyle olurdu. Biz 21 Şubattan 
sonra yayılan bildirideki yazımızda bunu be 
lirtmiştik; ama olmadı diye eleştirilerin haklı 
olduğu kanısını paylaşmıyoruz ve 'böylece eleş
tirilerin bir yarar sağladığına inanmıyoruz. 

İşte bu amaçladır ki, arz ettiğim gibi, Silâh
lı Kuvvetlerden politikacılara kadar her yere 
yönelen 'böyle bir davranışa gerekçe vermeliyiz. 
Hele, bir gün ara ile birbirlerinin tersini söy
lüyor diye politikacıları yermelere fırsat ver
me, toplumdaki güveni sarsar. 

Uzatmayacağını, birçok kişilerin böyle dav
ranışların toplumlara neler yarattığına ilişkin 
sözlerini bilenler, okuyanlar elbetteki Türki
ye'deki itibar yarışmasına yıpratılmasma faz
laca gerekçe bulabilirler. İşte bundan ötürü çok 
önemli saydığını bu yıpratmaya gerekçe ver
memeliyiz. Bu nitelikleri olan kimseleri olan 
kimselerin, bizim istediğimiz herhangi bir kişi 

. ya da gruptan eski siyasal bağlantısını düşü
nerek aday seçme gibi bir görüşümüz yoktur, 
böyle bir arzumuz yoktur. İsteğimiz; arz et
tiğim gibi, karşılaştığımız duruma gerçekçi çö
zümler bulabilecek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin özgür iradesini gerçekten temsil edebi
lecek bir kimsenin Devlet Başkanlığına geti
rilmesidir. Bu nitelikte olan kimselerin Türki
ye Büyük Millet Meclisinde az olmadığı kanı
sında olduğumuz gibi, böyle bir kimsenin siya
sal bağlantılarının da bizce önemi yoktur. 

Yetenekli ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin özgür iradesinin simgesi bir Cumhurbaş
kanı istiyoruz. 'Türk Ulusu da bunu istiyor. Böy
le Ibir Devlet Başkanının seçilmesinde hiçbir 
tertibe 'başvurulmamalıdır. Demokratik kural
lar ve içinde 'bulunduğumuz durumun gerekleri 
esas alınmalıdır. Sayın Sunay'dan sonra da se
çiliş biçimi ve kişiliği söylentilere, rahatsız 
edici eleştirilere konu olacak bir kimseyi Dev
letin başına getirmenin Atatürk koltuğuna oturt

manın sakıncaları, rejim aleyhine kullanılışını 
tüşünerek titizlikle bu görüşleri sunuyorum. 
Bu çok önemli gereğe karşı bugün uğraştığı
mız hususlar çok düşündürücü ve hattâ kuş
ku yaratıcı niteliktedir. 

Bakın şimdi, esasa girerek bunları belirt
mek istiyorum. 

Arkadaşlarım, Millet Meclisinde reddolun-
mıış bir yasaya yeniden bir geçerlilik kazan
dırmaya çalışıyoruz. Biz işte bunu anlayamı
yoruz. Neden? 

Önümüzdeki yasa tasarısı gelmemiş bir ta
sarıdır. Görüşmesi bitmeden gelmiştir. İkinci 
görüşmesi yapılmadığı gibi birinci görüşmesi 
bitmeden reddolunmuştur. Bu reddolunmuş ya
sa, her Meclis bunda iradesi bağımsız ve özgür 
olduğuna göre, orada bitmiş sayılması gerekir. 
Soruyorum; eğer bu yasayı bugün biz kabul 
edersek ne olacak? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Hiç. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Orası tek

rar kabul edecek. E, yok Tüzüğünde, yok böyle 
bir şey, düşmüş. Peki biz reddetsek oraya mı 
gidecekti? Biz kabul etsek nasıl olacak? 'Gö
rülüyor ki, bu çelişki, gidip gelmesi olmayan, 
mekiğin işlemediği bir örnektir arkadaşlarım. 
Mekik bunda işlemiyor ki. Mekik var; ama me
kik işleyeceği yasalarda, var, bunda yok. 

«Millet Meclisinden geliş biçimi bile görüşül
mesine engeldir» dedim. Anayasa ve İçtüzüğe 
>öre görüşülmesi tamamlanmamış ve reddol-
mıış, biz de konuşuyoruz. Arkadaşlarım belirt
ti, inanamadım. Daha önce birinci görüşülmesi 
^apılıp kabul edildiği halde ikinci görüşülme

sinde reddolan maddelerin burada görüşüleme
yeceğini savunan arkadaşlarımız vardı. Acaba 
onların görüşleri, ondan çok daha yadırgana
cak nitelikte olan bu kanun hakkında nedir? 
Onu da merak ettim. O zaman ben de kalktım; 
«görüşülemez» dedim. Şimdi de «görüşülemez» 
diyorum. O belki, bir ölçüde görüşülemezdi; 
ama bir ölçüde. Bu ise hiç görüşülemez. 

Sonra, bütün bu aykırılıkları da adaylık 
hakkı bile olmayan, dikkat buyurun, bütün bu 
aykırılıkları bugün adaylık hakkı bile olmayan, 
Anayasaca bu hakkı yasaklanmış bir sayın ki
şiyi iki yıl daha Devletin başında tutmak için 
yapıyoruz. Anayasa hükmü kesin. Adaylık hak
kı dahi yoktur. İlerisi için çok kötü bir örnek 
olabileceğini bile düşünemiyoruz. 
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Anayasaya göre Cumhurbaşkanı için yan 
tutmazlik, taraf tutmazlik temel kuraldır. Bu
günkü değişiklik gerçekleşirse, ilerisi için bir 
örnek niteliği kazanabilir; gelecekte bir Cum
hurbaşkanının süresinin uzatılması için yan tut 
mazlığını bozabilir. Bu, başka kurumlara da 
kıyaslama yollu çözümler aranması yolunu 
açar. Bütün 'bunlar ne için yapılıyor ve kime 
yarayacak? Açılacak gedikten daha kimler ge
çecek? 

Arkadaşlarım, bir kez aptessiz namaz kılı-
nırsa binamazlığa yol açacaktır. Bugünkü Dev
let Başkanlığımız için ise, bu yan tutmazlik ko
nusu çok önemlidir. Sayın Başkanımız bugüne 
kadar birçok kez de yan tutmuştur. Anayasa 
değişikliklerini istemeyenleri suçlamış, Anaya
sanın bâzı partilerin görüşlerine kapalı olduğu
nu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Bu örnek
le, böyle bir Devlet Başkanının görev süresinin 
uzatılması yapılırsa, ileride bu örnek daha da 
iyi uygulanma fırsatı bulur. 

27 Mayıs Anayasasına saygı ile anageldiği-
miz katkıları olan, onu gönülden savunageleıı 
ve Anayasanın öngördüğü düzenin savunucu
ları saydığımız kimi sayın politikacıların bu 
tertibe karışmalarından bekledikleri amacı da 
ıgerçekten anlayamıyorum. Bu gibilerin Anaya
saya karşı olanlarla birlikte olmalarını da an
layamıyorum. Onların sözlerimize, dost acı söy
lerin ötesinde bir anlam vermemesini, bu anla
yışı göstermesini önemle rica etmek isterim. 

Arkadaşlarım, altı yıl önce aotıkları yolu 
bugün çok sakıncalı bulanların mantığını da an
layamıyorum. Gerçekten iSayın Sunay Genel
kurmay Başkanlığından alınarak burada bir
kaç dakika durduktan sonra, törensel bir du
ruş ve birkaç dakikalık konuşmadan sonra Sa
yın Devlet Başkanlığı makamına çıkarılmıştı. 
Şimdi de onun süresinin uzatılmasına karşı, 
uzatmaya başvurulan yöntemin sakıncalarını be
lirtenleri, bu gibilerin yermeleri, sanırım ki, in
safla pek bağdaşmaz. Çünkü bu yol o zaman 
böyle açılmıştı, sakıncalı idi, yeni örnekler ver
di. Şimdi bütün ibu sakıncalardan armalım diyor. 
Böyle sakıncalı yolların kusurunu belirtirken 
verilmemenin gerektiği inancındayız. 

Arkadaşlarım, önemli bir noktaya daha do
kunmak istiyorum. Bir sayın lider «cülusa kar
şı olanlar» diye kendini gösterdi. Bu saygı de

ğer bir ifadedir; ama karşımızdaki girişim cü
lustan kötüdür. Çünkü cülus bir kuralın uygu
lamasıdır. Bir memlekette bir sisteme dayanak 
olur. Biz sistemi değiştiriyoruz. Sistem değil. 
Cülusta gelen yeni bir kimsedir, denenmemiş 'bir 
kimsedir. Biz var olanı uzatıyoruz. O halde gö
rülüyor ki; karşımızdaki, cülusu yerenlerin yer
mesinden de daha sakıncalı bir girişimdir. 

Sayın arkadaşlarım; Anayasanın metninde, 
gerekçelerinde ve görüşülmesinde kimsenin 
aklına gelmeyen bir yol açılıyor ve Anayasanın 
çok sakıncalı saydığı görüşlerin gerçekleştiril
mesine çalışılıyor. 

Bakın, 95 nci maddeyi bir de ben değerlen
direyim. «Bir kimse arka arkaya iki kere seçi
lemez» diyor, Efendim, hilei şeriyye yapıyoruz; 
seçmiyoruz, uzatıyoruz veya atıyoruz denemez. 
Bir kimse yedi yıl süreyi bitirince bir daha se
çilemez. Bu yapılan nedir? Ancak bir hilei 
şer'iye olabilir. Bir hükmü, bir Anayasa hük
münü, böyle kesin bir Anayasa hükmünü bir 
geçici madde ile de değiştirenleyiz. 

Bir arkadaşım ifade ettiler; Anayasanın 
«seçimi >esas alan» ilkesi değişmedikçe, biz 
onun temel ilkesini yok eden bir geçici madde 
ekleyenleyiz. Çünkü, bu madde «Cumhurbaş
kanı yedi yıl için seçilir» diyor. «Süresi uzatı
lır, atanır» d&miyor. «Seçilir». O halde seçimi 
esas alan bir madde varken o ilkeyi bir ge
çici madde ile değiştiremeyiz. 

101 nci madde görev süresi sona erince ya 
da boşalınca yenisinin seçileceğini yazıyor. Na
sıl olur? Süresi biter. Sonra? Rahmetli Gürsel 
gibi ölür, yerine birisi seçilir. Bu maddeye 
uzatma nasıl girer? Yok, böyle bir şey düşü
nülmemiş. Uzatmaya veya vekâletin uzatıl
masına da bu Anayasada bir gerekçe buluna
maz. Başka yol düşünülmesi halinde zaten Ana
yasanın kendi mantığı ile çelişkiye düşmek 
olurdu. Süresi biten derhal ayrılsın ve desin 
ki; artık ben yan ıtutmam, ben Anayasanın ver
diği bu süreyi bitirince bir daha burada bulu
namam, benden sonra birisi daha gelip süresi
ni bitirinceye kadar bir daha seçilemem. O hal
de yerim de Cumhuriyet Senatosunda bellidir. 

; Tüm tarafsız, hiçbir görüş ve partiye yan tut
madan görevimi yapayım, ruh rahatlığı içinde 
çalışayım. İşte bunun için bu hüküm konmuş
tur. Bu hükmü böyle bir ikinci hükümle bozar-
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sakj Anayasanın öngördüğü tarafsızlık, yan 
tutmazlık ilkesine karşı bir yol açmış oluruz. 
«Türkiye'de demokrasi yoktur» «Sandıksal de
mokrasi» ıgibi lâflar söyleyenlere böyle tertiple
rin gerekçe vermesini iyi düşünmek gerekir. 

Arkadaşlarım; gizli oyla grup kararı ser
best irade.. Grup kararı, serbest irade kullan
maya ceza ve uzatmalı Cumhurbaşkanı ve de
mokrasi... Bunlar yan yana gitmez efendim. 
Gizli oya grup kararı, özgür oya grup kararı, 
uymayana ceza, sonra uzatmalı Cumhurbaşkanı 
ve adı demokrasi. 

Arkadaşlarım; biz bunu söylerken niye par
tilerin kararlarına dokunuyorsunuz denemez. 
Partiler demokrasinin vaz geçilmez unsurları, 
ulusal kuruluşlardır. Bütün eylemleri toplu
mun denetimine ve eleştirilerine açıktır. Bu 
yönden, bu sözleri söylerken partili demokrasi
ye olan inancımız ve partilerden beklediğimiz 
davranışın niteliğini de belirtmek istiyoruz. 

Arkadaşlarım, görüşümüzü özetlersek : 

1. Parlâmento, Türk Sil;hlı Kuvvetlerinin 
ilgisini de hesaba katarak gösterdiği anlayışı 
ve saygıyı değerlendirerek bir çözüm bulabilir. 

2. Böyle 'bir anlayışa dayanan Parlâmen
tonun kararma her zaman olduğu gibi Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinin de gereken saygıyı gös
tereceği kuşkusuzdur. 

3. Bu durumda en kısa zamanda parti ve 
gruplararası görüşmeler sonucu Parlâmentonun 
oyuna sunulacak bir Cumhurbaşkanı adayı ya
rın seçilip öbür gün görevine başlayabilir. 

Bu suretle içine itildiğimiz bunalım da en 
akılcı bir çözümle sona ermiş olur. 

Bizim önerimiz ve bir ölçüde eleştirici sa
yılacak görüşlerimiz Sayın Devlet Başkanının, 
Devlet Başkanlığı katma yükselmiş Sayın Su-
nay'm da herhangi bir eleştiriye hedef olması
nı inleme amacını gütmektedir. O da böyle bir 
durumda kurtulmuş olur. 

Bu durumu yaratanları, yani bugünkü buna
lıma gelen durumu yaratanları herhangi bir şe
kilde eleştirmek gereksiz olmakla beraber, on
ların isteklerini geçerli kılmakta da bir yarar 
bulamayız. 

Bu iki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Si
lâhlı Kuvvetler arasında anlayışı sağlayabilecek 
böyle bir çözümün en kısa zamanda gerçekleşe
bilmesi içten dileğimizdir. 

Arkadaşlarım, aslında en büyük sakıncayı, 
gördüğümüz ve biraz rahatsızlık duyduğumuz 
böyle bir çelişkinin sürdürülmesi veya varlığı
nın gösterilmesidir. Aynı Ulusun evlâtları olan 
insanların, kaderleri bir olan insanların el ele 
birlik olmasına çalışmak, politikacıdan bekle
nen basiretli bir davranıştır. 

Şimdi bir soru sorarak bu konunun bize yö
nelttiği ,görevi belirtmek istiyorum. Ne zaman 
Ordu politikaya karışmıştır? Xe zaman kötü po
litika ile karşılaşmışsa. Gerekçe yaratılmadığı 
zaman da asla karışmamıştır. 

Arkadaşlarım; geriye dönüp, gelecekte tuta
nakları okuduğumuz zaman bir pişmanlık, bir 
mahcupluk duymamak için görüşlerimizi açık
lıkla belirtiyoruz Hele bu teşebbüslerde bulu
nanların tarihin ve gelecek kuşakların yargıla
rına şimdiden dikkatleri çekenleri yermemeleri 
onların olgunluğundan beklenir. 

Girişimin zamanı da çok yadırganacak du
rumdadır, Anayasa değişikliğinin zamanı. Se
çim başlamış, seçim mekanizması işliyor ve iki 
sayın aday da sonra adaylıktan çekilmiş. Baş 
başa politika kadrolarının tanışıp yeni bir çö
züm bulmaları fırsatı açıldığı anda, hepsi unu
tularak bu yola sapılmıştır. İşte bundan dolayı 
zamanı da çok kötü seçilmiştir. 

Arkadaşlarım, elden geldiğince hiç bir kişi 
ya da örgütü hedef almadan bir kişi için ya
pılmak istenen bir Anayasa değişikliğinin de
mokrasiye ve geleneklerimize aykırılğmı, yara
tacağı sonuçları belirtmeye çalıştım. Görüşleri
ne saygı duyduğumuz karşı görüş sahiplerinin 
de bizi anlayışla karşılamalarını, beğen
mediklerini görüşlerimize dost acı söyle
rin ötesinde anlam vermemelerini önem
le rica ederiz. Davranışlarından düş kı
rıklığı duyduklarımızdan, Anayasa değişiklik
lerini her derde çare sananların da, olaya aday
ların ve Saym iSunay'm kişiliklerini de aşan 
bir önem verdiğimizi, konuyu bu önemle ele al
dığımızı ve herşeyden önce de kurulmasındaki 
katkılarımızı çocuklarımıza bırakılabilecek en 
şerefli kalıtım, miras saydığımız demokratik 
düzene en iyi hizmetten başka bir kaygı besle
mediğimizi anladıkları inancındayız. Amacımız 
bu ilkelere hizmettir. 

Bu inançla her sayın senatörün bir kez da
ha bir vicdan muhasebesi yaparak, dostça bir 
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uyarıdan yararlanarak ilerideki sakıncalara ge
rekçe vermeden ve en kısa sürede Türkiye'yi 
bunalımdan kurtaracak çözüme ulaşmaları di
leğiyle saygılar sunarım. (C. G. P. ve Millî Bir
lik Grubu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Yıldız. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri.. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Bakan, söz istiyorum. Komisyon adına 
görüşme yapacağım. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurunuz, 
Sayın Rende ci. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bütün konuş
malar olsun, ondan sonra. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hepsine bir
den cevap versin. 

BAŞKAN — Kişisel konuşmalar uzun süre
cek efendim. Müsaade ederseniz cevap versin. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Birkaç noktayı aydınlatmak zaruretiyle kür
süye çıktım, fazla vaktinizi almayacağım. 

!Bu ivedilik meselesi üzerinde bir türlü ar
kadaşlarımızla karara varamadık, bir mutaba
kat sağlayamadık. 

Cumhuriyet Senatosu Tüzüğü ivediliğin ne 
olduğunu tarif etmiş. Hangi hallerin iki müza
kereye tabi olacağını ,hangilerinin tek müza
kereyle halledileceğini tüzüklerimiz hallettiği 
halde, arkadaşlarımız Komisyonu da itham eder
cesine ve biraz da saygı hudutlarını aşarak bir 
kastın altında meseleyi kötü istikamete götür
düğümüz yolunda ithamkâr konuşmalarda bu
lunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünün sarih maddeleri var. Evvelâ 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ve Millet Mecli
si İçtüzüğü Anayasaya uygundur, Anayasa 
Mahkemesinin tetkikinden geçmiş, bâzı madde
leri iptal edilmiş ve Anayasa Mahkemesinin ka
rarlarında gösterilen gerekçelere göre Tüzük
ler sonra tadil edilmiş, düzenlenmiştir. 

O halde Tüzüklerin Anayasaya uygunluğu 
açı'k iken ve Tüzüklere göre alman kararların 
da Anayasaya uygun olması gerekirken, kendi 
kanaatlerine uymuyor diye Komisyonun Anaya
saya aykırı hareket etti gibi bir ithamın içeri
sinde bulunmaları haksızlık. 

Şimdi Sayın Karaman arkadaşımız daha ileri 
gittiler. Ben hiraz da onun için söz aldım, özür 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; İçtüzüğümüzün mad
delerini bir kere daha okumakta fayda müta
lâa ediyorum. Arkadaşımız diyor ki; «Komisyon 
48 saatlik süreye riayet etmedi, Anayasaya ay
kırıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım; arz ettim, bu Tü
zük Anayasaya aykırı değildir. O halde Tüzük 
Anayasaya aykırı olmadığına göre, Tüzüğe göre 
alınmış karar da Anayasaya aykırı olamaz. 
Evvelâ bu ciheti bileceğiz. 28 nci maddesinde 
ne demiş? «Komisyonlar, acele işler hariç olmak 
üzere, kendilerine havale edilen işlerin görüşül
mesine ancak 48 saat sonra başlarlar.» Demek 
ki, Tüzük bize bu yetkiyi vermiş, acele iş oldu
ğu zaman kullanın demiş. Komisyona da tak
rir verilmiş bu işte acelelik vardır, bu sebep
lerle bunu 48 ,saaıt süreye tabi tutmadan görü
şün. Biz de hu karara uygun olarak karar al
mış. Komisyonda görüşmüşüz. Şimdi hunun 
Anayasaya aykırı noktası nerede? 

Arkadaşımızın karıştırdığı bir nokta var, o 
ciheti bir türlü öğrenememişler yahut öğrenmek 
istememişler. 

Muhterem arkadaşlar, 155 nci madde «Ana
yasa değişiklikleri ivedilikle görüşülemez» diyor. 
Bu ne demektir? İvedilikle görüşülemez de
rnek; bütün tüzüklerimizde kanunlar 2 defa gö
rüşülür, her Mecliste kanunun görüşülmesi mut
laka 2 defa yapılır; ama bunun istisnaları var
dır. Hangi hallerde 2 defa görüşülemez? Gerek 
komisyonlarda, gerekse umumî heyetlerde ivedi
lik önergesi verilmek suretiyle 2 müzakere tek 
müzakereye indirilir. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa değişikli
ğinde bu teklif yapılamaz, yani 2 müzakere 1 
müzakereye indirilemez. 155 nci maddenin mat-
labı, maksadı, arzusu, amacı budur ve bu mad
dedeki bu şekil, Anayasa Mahkememizin birçok 
kararlarıyle de kesin olarak açıklığa kavuşmuş
tur, Anayasa Mahkemesi müzakerelerini yap
mıştır, bu maddedeki ivedilikten ne kastedildi
ğini ortaya koymuştur. 

Gene bu maddeyi açıklığa kavuşturan bir 
maddeyi daha okumama izninizi rica ediyorum; 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü 6 nci bölüm 
69 ncu madde, kanunların görüşülmesi; «Cum-
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huriyet Senatosunun ilgili komisyonlarınca in
celendikten sonra Genel Kurula gelen kanun 
tasarıları veya teklifleri iki defa görüşülmek su
retiyle sonuçlandırılır.» Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğünün 69 ncu maddesi iki defa görüşeceksi
niz diyor. 

71 nci maddede ise «Bir defa görüşülecek 
kanun tasarı ve teklifleri şunlardır : 

a) İvedilikle görüşülmesine karar verilen 
tasarı ve teklifler.» İvedilikle görüşülmesine, ya
ni bir defa müzakere ile görüşülmesine karar 
verilen teklifler. 

b) Gelir ve gider bütçesiyle kesinhesap ka
nununa bütçe bölümlerinde aktarma veya ola
ğanüstü ödenek isteklerine ait tasarılar; 

c) Cumhurbaşkanı tarafından iade olunan 
kanunlar; 

d) Reddedilen kanun tasarı ve teklifleri» 
denmektedir. 

Bunlar, 1 müzakereye tabidir. Bunun dışın
daki müzakereler 2 defa yapılır. 

Bundan evvelki konuşmamda meselenin gün
deme almmasıyle ilgili olarak 70 nci maddeyi 
izah etmiştim. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 70 nci maddesine göre dağıtılan ve basılan 
evrakın 48 saat beklemeye tabi tutulma süresi 
kısaltılabilir. İçtüzük bize bu hakkı vermiş. İç
tüzüğün verdiği hakkı kullanmak Anayasaya 
aykırı değildir muhterem arkadaşlarım. Her se
ferinde çıkıp bu şekilde «Efendim Anayasaya 
aykırı bir tutumdur» denmemelidir. 

Ben birinci olarak bu meseleyi vuzuha kavuş
turmak için tekrar huzurlarınızı işgal ettim. 

Tekrar ediyorum muhterem arkadaşlar; ön
celikle, acelecilikle, bir işin çabuk görüşülme
siyle, ivedilik kararı alınamayacağı yasağını bir
birine karıştırmamak lâzımdır. 155 nci mad
dedeki «ivedilik kararı verilemez» in kasti, iki 
müzakere usulü kaldırılamaz manasınadır. 

Muhterem arkadaşlarım; daha sonra şahıs
ları adına konuşacak arkadaşların da aynı mev-
zuya temas edecekleri düşüncesiyle bir noktayı 
daha açıklığa kavuşturmakta fayda mülâhaza 
ediyorum, o da şu ; Anayasa Komisyonunun tarzı 
terekkübü. Muhterem arkadaşlar, Anayasaya 
uygun olarak kuvvetleri oranında komisyonların 
terkibi, teşkili Danışma Kuruluna ve Başkanlık 
Divanına verilmiş bir vazifedir. Bizim Komisyo
numuzun vazifesi bu değil. 

Buna rağmen Anayasa ve Adalet Komisyonu 
olarak ne yapmışız? Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Senatosunda partilerden partilere 
geçişler, istifalar dolayısıyle hakikaten oranlar 
çabuk değişiyor. Komisyon seçimi 1,5 seneyi 
bulmuştur. 1,5 sene içinde aşağı yukarı 10 - 12 
civarında üyemiz değişmiştir Komisyonda. İlk 
seçildiği güne göre 10 - 12 civarında üye deği
şikliği olmuştur. Üyemiz, Komisyondan istifa 
eder, partisini değiştirir, bağımsız olur, bir par
tiye girer... Biz, bunları Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına intikal ettiririz. Falan üye bizden 
ayrılmıştır, yahut da falanın partisi değişmiştir, 
partiler oranının değişmesi lâzımdır deriz. Bun
ları bildiririz ve bildirmelerimize göre meseleler 
Başkanlıkça halledilir. Umumî Heyetlerde seçim
ler yapılıyor. 

Şimdi, bununla ilgili yazılmış olan bâzı tez
kereleri kısaca arz etmek istiyorum. 20 . 1 . 1973 
tarihinde demişiz ki, «Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda, Cumhuriyet Senatosundaki siyasî 
rupi arın kuvvet oranı esasında tespit olunan 
kontenjanlarında Sayın Salih Türkmen'in ve 
Sayın Turgut Ccbe'nin çekilmeleri nedeniyle boş
luklar meydana gelmiştir.» Bu çekilmelerde 
Sayın Turgut Cebe Adalet Partisine intisap et
ti. Sayın Salih Türkmen'de o zaman C. H. P'den 
istif a etmişti. Birisi bağımsızlar kontejanm-
dan, bir tanesi de C. H. P. kontenjanından se
çilmişler idi. Bu sebeplerle istifa ettiler. «Ana
yasanın 85 nci maddesi gereğince gerekli işlem
ler ikmal edilerek komisyonumuz çalışmalarının 
eksiksiz yürütülmelerine delâletlerinizi saygı 
ile arz ve rica ederim.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 20 Ocak 
günü durumu hildirmişiz. Ne olmuş sonra? 15 
Şubat tarihinde Cumhuriyet 'Senatosu Sayın 
Başkanı komisyonumuza hitaben; 
«Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Turgut 
Cebe'nin komisyonunuzdan istifa ettiğine dair 
15 . 2 . 1973 tarihli yazı Genel Kurulun 15.2.1973 
tarihli 33 ncü Birleşiminde okunmuştur. Bilgi
lerinizi rica ederim» diyor. 

23 Şubatta gene Sayın Başkanlık 'Komisyo
numuza hitaben; «Cumhuriyet Senatosu Yoz
gat Üyesi Sadık Artukmaç ve Ağrı Üyesi Salih 
Türkmen Genel Kurulun 22 . 2 . 1973 tarihli 
ve 36 nci Birleşiminde Komisyonunuza üye se
çilmişlerdir» demektedir. C. H. P.'den bâzı is-
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tifalar sebebiyle, bağımsızların adedinin artma- ] 
sı neticesinde C. H. P. kontenjanından bir kısıt
lama yapılmış, bağımsız adedi artırılmış. Tur- j 
gut Cebe'niıı yerine bir arkadaş ve diğer ba- i 
ğımsızları temsilen de bir arkadaş, iki tanesi 
de bağımsız olmak kaydıyle, komisyonumuza 
üye seçilmişlerdir. Ondan sonra yine bu üyele
rin partilere girmeleri ve saireleri dolayısıyle 
ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin Cumhuriyet 
Senatosundaki üye adedinin artması sebebiyle 
hağımsızlıklardaki kontenjanın Cumhuriyetçi 
Güven Partisine verilmesi takarrür etmiş, onun 
üzerine Salih Türkmen arkadaşımız istifa etmiş, 
ayrıca da kendisinin Cumhuriyetçi Güven Par
tisine girmesi sebebiyle oranlarda yine değişik
lik olmuştur. 

iRu oranlardaki değişiklik ne vakit olmuş? 
23 . 3 . 1973 tarihinde Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı oranlarda değişik olduğunu bize bil
dirdi. Bunu da biz nereden öğrendik bilâhara? 
Danışma Kurulu toplanmış, bir karar almış ye
ni üyelerin durumlarına göre bir hesap yapmış 
ve bir cetvel tanzim etmiş, Anayasa Komisyo
nunda Cumhuriyetçi Güven Partinin 2 tane 
üyelik hakkı olduğu karara bağlanmış; ama 
23'ünde bu hâdiseler cereyan ediyor, Danışma 
Kurulu da bundan bir gün evvel toplanıyor. 
Biz ne yapacaktık? Komisyonumuzda bir üye
lik münhal, bu münhal üyelik Cumhuriyetçi 
Güven Partisine verilmiş. Seçim yapma yetki
si Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyetine ait, 
Mesele buraya kadar tamam. 

Anayasa Komisyonuna âza almak veyahut 
da âza almamak hakkı komisyonun değil ki. 
Umumî Heyet zamanı geldiği zaman kontenja
nını ayırır, seçimini yapar. Komisyonda bir 
üye münhal diye Anayasa ve Adalet Komisyo
nu topLaunrayacak mı? Muhterem arkadaşlar 
İçtüzüğümüz bunu da tayin etmiş. İçtüzük di
yor ki, «Çoğunluk olduğu zaman komisyonlar 
toplanır ve çalışmalarına devam eder.» Biz de 
bu gerekçe ile toplandık. Bir münhal vardır, bu 
da Cumhuriyetçi Güven Partisine verilmiştir. 
Umumî Heyet bunu seçinceye -kadar toplantı
yı tehir etmek çıkar yol mu? Olmaz. Niçin ol
maz? Cumhuriyet Senatosu Başkanı bu geçici 
23 ncü maddenin eklenmesi hakkındaki teklifi 
komisyonumuza havale ettiği zaman bize 5 gün
lük süre vermiş. Diyor ki, bunun komisyonda 
görüşme süresini 5 gün olarak tayin ettim ve 
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bunun tayin yetkisini de İçtüzük Cumhuriyet 
Senatosu Başkanına vermiştir. Umumî Heyette 
bir seçim yapılacak diye ben 5 günü taşacak 
bir zaman içerisinde komisyonu toplamamazlık 
edemezdim; evrak bana geldi topladım. Bir 
münhal vardı 10 kişi ile toplandık meseleyi ka
rara bağladık. Çoğunlukla karara bağlanmış
tır. Bu balkımdan komisyonunun teşkili tarzın
da usulsüzlük vardır, Anayasa Komisyonu Baş
kanı bir tertip, bir kasıt altında bu komisyo
nu Cumhuriyet Güven Partisinin konptenjanı
na seçim yapılamamasına rağmen toplantı yap
mıştır ve usulsüzlük yapmıştır, bu da Anayasa 
aykırıdır gibi sözler İçtüzüğümüze, Anayasa
mıza, arz ettiğim sürelere uygun değildir. 

Bu meselede konuşma yapacak arkadaşların 
bu mevzuları bilmelerinde fayda olduğu kanaa
ti ve gerekçesi ile evvelâ bu cihetleri açıklama
yı uygun bulduk. Diğer konuşmacı arkadaşla
rımın sözlerine topu hakkında konuşmak gere
kirse, birlikte cevap arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

NECİP M İ R K E L Â M O C T L U (İzmir) — Bir 
sual soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «'Sayın komisyon, sual soracak
lar. 

Buyurun efendim. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkanım. Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun, Mecliste maddelere geçilmeden reddolu-
nan, birinci müzakeresi bile yapılmayan Ana
yasa tadil teklifinin Mecliste reddolunan her
hangi bir kanun prosedürüne tabi olarak Cum
huriyet Senatosuna gönderileceği kanaatmda 
olduğu anlaşılıyor. Öyle değil mi efendim? Sa
yın Komisyondan evvelâ bu noktanın tavzihini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Sayın Mirkelâmoğlu bu cihet bizim Komisyon 
raporumuzda var. Biz, Komisyonda bunun 
münakaşasını yaptık; kanunî, hukukî mesnetle
rini ve gerekçelerini Komisyon raporunda gös
terdik. Hangi suretlerde gelir, nasıl görüşü
lür, niçin görüşülürün münakaşasını da yap
tık; ama bu görüşmelerin sonunda ayrıca o 
cihete de cevap arz edeceğim. Mamafih ister
seniz simdi arz edebilirim. 
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NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Teyi
dini istirham ediyorum «Evet» olarak tespit 
«diyorum. 

İkinci sualim; o halde şimdi konuşulan Ana
yasayı tadil teklifi faraza Mecliste kabul edil
miş olsa idi ve yine farazıa Senatoda reddolun-
muş olsa idi, durum ne olacaktı ? Diğer ka
nunlar gibi yeniden Meclise gönderilecek mi 
idi? Bu sualin cevabını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, cevap verin. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; ben bu mevzuun 
sonunda cevaplandırılmak istiyordum. Arka
daşım mademki sual sordular, kısaca bu mev-
zudaki görüşümüzü arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ şu ciheti ke
sinlikle tespit etmekte fayda var. 

Meclislerin çalışmalarını her Meclis kendi 
İçtüzüğüne göre tanzim eder. Bu sabit, zaten 
kabul edilmiş ve böyle yapılır ve böyle ya
pılması lâzım. 

Şimdi, Anayasa değişikliği Anayasamızın 
155 noi maddesinde şartlara bağlanmış. Nedir 
şartlar? Diyorki 1 nci fıkrasında 1/3 üye tek
lif edecek. Balktık, elimizdeki teklifte 1/3 
üyenin imzası var. Teklif usulüne uygun ya
pılmış. 

İki ; ne yapılacak? İvedilikle görüşülemeye
cek; yani iki müzakere usulüne tabi olacak. 
İkinci şart bu. 

Üç; ayrı ayrı Meclislerde 2/3 reye iktiran 
e^efpik, altında da bir fıkra «bu Anayasa de
ğişiklikleri bu üç kaydın dışında kanunların 
tabi oldııshı usullere tabi olacak»:. 

Şimrli bunu nerdeen çıkardınız? Bir arkada
şım da konuşmaları sırasında kürsüde izah et
tiler. 

Muhterem arkadaşlarım: biz 1961 Anay^n-
sınm kabulü hakkındaki zabıtları da genişliği
ne tetkik ettik, fakat fazla malzeme 155 nci 
madde üzerinde bulamadık. Acaba ne yapıl
mış, nasıl yapılmış, müzakerelerde neler söy
lenmiş, neler söylenmemiş; buna dair fazla 
bir şey bulamadık. Yalnız Temsilciler Mecli
sinde ikinci müzakeresinde Alp Kuran, Kuru
cu Meclis üyesi bulunan arkadaşımız o zaman 
bir endişede bulunmuş. Bu endişeye Anayasa 
Komisyonu Sözcüsünün de bir cevabı var. Şim

di endişe ne? Temsilciler Meclisinde 155 nci 
maddenin 2 nci fıkrasının ikinci müzakeresinde 
Alp Kuran'm Temslciler Meclisi Başkanlığına 
verdiği takrirde; «155 nci maddenin 2 nci fık
rasının çıkarılmasını arz ve teklif ederim» di
yor ve takririni izah için de söz alıyor ve bu 
2 nci fıkradaki kanunların tabi olduğu prose
düre tabi olmasını ve bâzı eksikliklerini beyan 
ediyor. Çıkarılma gerekçesinin hepsini okuma
ma lüzum yok; fakat Komisyon Sözcüsü «Alp 
Kuran'in vermiş olduğu takririn kabulü müm
kün değildir. Buna katılmıyoruz. Madde sa
rihtir ve zaruridir.» diyor ve Meclis Alp Ku
ran'm takririni, yani 2 nci fıkranın metinden 
çıkarılması talebini reddediyor. Bu reddedin
ce ne oluyor? 2 nci fıkra kalıyor, kanunların 
tabi olduğu prosedüre tabi olacaktır. 

Şimdi buradan kanunların tabi olduğu pro
sedür meselesine geliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonunda geçici 23 ncü maddenin 
kabulüne dair teklif kabul edilmiş Millet Mecli
si Umumî Heyetine gelmiş. Millet Meclisi 
Umumî Heyetinde tümü üzerinde müzakere 
açılmış. Müzakerelerin sonunda bir oylama 
yapılmış. Müzakerelerin sonunda yapılan oyla
mada Anayasanın 155 nci maddesinde gösteri
len çoğunluğun sağlanamadığı Başkan tarafın
dan beyan edilmiş. Şimdi Millet Meclisi ne 
yapacaktı? Demin arz etmiştim, her Meclis 
kendi İçtüzüğüne göre, İçtüzüğünün çerçeve
si içinde karar vermeye mecburdur, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 105 nci maddesi var. Di
yor ki «Kanunların tümü üzerinde müzakere 
vapılır. Müzakerelerin sonunda maddelere ge
çilip geçilmeyeceği hususu oya sunulur. Mad
delere geçilmesi kabul edilmez ise, tasan veya 
teklif reddedilmiş sayılır.» 

Şimdi arkadaşlarımın takıldıkları bir nokta 
var. Yine o ciheti açıklığa kavuşturmak istiyo
rum. Nokta şu, arkadaşlar; iki müzakere usulü 
tümü hakkındaki müzakereler bittikten sonra
dır. İçtüzüklerde, gerek Millet Meclisi İçtüzü
ğünde, gerekse Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğün
de iki müzakere maddeler üzerinde olur. Tümü 
üzerinde iki müzakere olmaz. Tümü üzerindeki 
müzakere biter, kabul şeklinde ise maddelere 
geçilir, birinci müzakere maddelerde yapılır, 
ikinci müzakere açılırken artık tümü üzerinde 
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müzakere yapılmaz, maddelerden devam edilir. 
Değiştirge önergeleri üzerinde görüşmeler ya
pılarak maddeler üzerinde görüşme devam etti
rilir. 

Şimdi •arkadaşlarım derlerfci, Millet Mecli
sinde mesele iki defa müzakereye tabi olmadan 
Cumhuriyet Senatosuna gelmiştir. Arkadaşla
rım Millet Meclisi İçtüzüğüne göre tümü redde
dilirse, iki müzakere yapma imkânı yoktur. Ta
sarı bu haliyle, teklif bu haliyle, reddedilmiş 
muamelesi görür ve ret edilmiş sayılır. O halde 
oradan da bu ret muamelesini 92 nci maddeye 
tabi tutmak gerekir. Biz Komisyonda meseleyi 
böyle anladık; bu izah tarzı içerisinde tuttuk 
ve bu tutuşun, bu gidişin Anayasava, İçtüzük
lere uygun olduğu netice ve kanaatine vardık. 

Şimdi bu noktayı bir daha tekrar ediyo
rum : Niçin Millet Meclisinde iki müzakere ya-
pılmamıştırm cevabı şu : Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 105 nci maddesi, tümü üzerinde yapılan 
igörüşmelerden sonra maddelere geçilmesi kabul 
edilmez ise, tasarı veya teklif reddedilmiş sayı
lır, der. Bu madde açık iken, Millet Meclisi iki 
defa oylamaya ve iki defa müzakereye gidemez 
idi, gitmesi mümkün değil idi; giderse Tüzüğe 
ve Anayasaya aykırı hareket ederdi. Bu haliy
le Millet Meclisinde ret muamelesine tabi tu
tulmuştur. 

Şu ciheti de tekrar edeyim, muhterem arka
daşlarım. İki müzakere gerek Cumhuriyet Sena
tosu İçtüzüğünde, gerekse Millet Meclisi dahili 
nizamnamesinde (ki, halen meriyettedir.) on
da da aynı hükümler var. Tümü üzerinde mü
zakereler bitip, maddelere geçilmediği takdirde 
iki müzakere bahis mevzuu olamaz. Komisyonu
muz bu kanaattedir ve bıı görüşün Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine uygun olduğu kanaatin
dedir. Bu görüş içerisinde tasarının Millet Mec
lisinde iki defa müzakere edilmemesi noksan 
sayılmaz gerekçesiyle kabul ettik, müzakere et
tik. 

Mevzu açılmışken tekrar bir hususada işa
ret edeyim, sonunda tekrar etmeye lüzum kal
masın. 

Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisinin vazifeleri Anayasa ile 
tayin edilmiştir. Millet Meclisi bir tasan veya 
teklifi görüşür, bir karara bağlar. Biz Cumhu
riyet Senatosu olarak, Millet Meclisini muraka-

| be etme yetkisine sahip değiliz. Millet Meclisin-
den gelen teklifi ya reddederiz ya değiştiririz 
ya da kabul ederiz. Bu teklife karşı siz oylama
da yanlışlık yaptınız; falan noktayı usulsüz 
yaptınız demeye hakkımız yoktur. Evvelâ bu 
ciheti arz edeyim. Bu murakabe vazifesi olur. 
Anayasamız bu murakabe vazifesini, usule ait 
diğer murakabe vazifelerini Anayasa Mahke
mesine vermiştir. Anayasa Mahkemesinin vazi-

I fesi cümlesinden olan bir işi, Cumhuriyet Sena
tosunun tetkike hakkı yoktur. Bize, Millet Mec-

I lisinden bir tasarı veya teklif Meclis Başkanın 
imzası ile geldiği zaman, bunun oylamasında 
yanlışlık vardır, usulsüzlük vardır, biz bu tasa
rı veya teklifi size iade ediyoruz demeye hakkı-

I mız yoktur. O zaman biz, Millet Meclisinin üze
rinde onu murakabe edici bir durumun içerisi
ne girer. 

Esasa dair değiştirilecek noktalar varsa, 
şekli demiyorum, Tüzük tatbikatında şunu yap
tınız diyemeyiz; ama gelen kanunda değişiklik 
yapabiliriz, tamını kabul ederiz veya reddede-

I riz. Vazifemiz budur; bu anlayış içerisinde ge
len metni kabul ettik. 

Arkadaşımızın sualinin son kısmını arz edi-
I yorum. Diyor ki arkadaşım, bu teklif, Cumhu

riyet Senatosunda kabul edilirse, Millet Mecli-
I sine tekrar gider mi? Gider. Onun da yerini arz 
I edeyim... 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Be-
I nim soru o değildir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 

I Ben öyle anladım. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın Komisyon Başkanını boşuna yor-
I duğum için özür dilerim. Demek ki ben, suali-
j mi kâfi vuzuhla soramadım. Sorumu tekrar edi

yorum. 
Bu teklif, Millet Meclisinde iki müzakeres;. 

de yapılıp, kabul edilmiş olsa idi; Yüce Senato
da müzakere edilip reddedilmiş olsa idi, durum 
ne olacaktı? Bu sualimin cevabını istirham ede-

I ceğim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Devamla) — 
Ben faraziye üzerine cevap verecek durumda 
değilim ve mütalâa da veremem, sorarsınız ce-

I vap veririm. Komisyonumuzda böyle bir mese-
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le yoktur. Meselâ, Mi'llet Meclisinden bir ret 
'gelmiştir, Komisyonumuz reddi kabul etmiş, be
nimsemiş ve Umumî Heyete tavsiye etmiştir. 
Komisyon olarak yaptığımız bundan ibarettir. 
Diğeri bir mütalâadır, onu ayrıca sorarsanız, 
yetkili bir yer bizden sorarsa, Komisyonun mü
talâasını alır arz ederiz. O mesele ile bizim şim
dilik ilgimiz yok. 

Efendim, teşekkür ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; mü

zakerenin gruplar adına olan kısmı bitmiştir. 
Kişisel söz isteyenleri sıra ile okuyorum. 

Sayın Şükran Özkaya, Sayın Ahmet Yıldız, 
şimdi bir müracaatla Sayın İnönü ile yer değiş
tirdiler. Sayın inönü, Sayın Selâhattin Cizreli-
oğlu, Saym Kâmil Karavelioğlu, Sayın Sırrı 
Atalay, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Orhan Kü-
rümoğlu, Sayın Rıfat Öztürkçine, Sayın Arif 
Hikmet Yurtsever, Sayın Ö. Lûtfi Hocaoğlu, Sa
yın Hüsnü Dikeçliıgil, Sayın Celâl Ertuğ, Sayın 
Cemal Tarlan, Sayın Halil özmen, Sayın Hüse
yin Kalpaklı oğlu, Sayın Salih Türkmen. 

Sayın arkadaşlarım... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
talebim var. 

BAŞKAN — Efendim, hem iki takrir var
dır, hem de aynı zamanda 16 kişi söz istemiş 
olduğu için, Saym Başkanlığın da takdiri be-
yanmdadır. Bu arkadaşlarımızdan ancak lehte, 
aleyhte ve üzerinde olmak üzere ikişer arkada
şa sıra ile söz vereceğiz. 

Şimdi onu sormak mecburiyetindeyim. 
Sayın Şükran özkaya, leihte, aleyhte?.. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) 
— Aleyhte. 

BAŞKAN — Saym İnönü?.. 
İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Saym Selâhattin Oizrelioğlu?.. 
SELÂHATTİN CİZRELIOĞLU (Diyarbakır) 

— Üzerinde. 
BAŞKAN — Saym Kâmil Karavelioğlu?.. 

Yok. 
Saym Sırrı Atalay?.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde. 
BAŞKAN — Saym Mehmet Hazer?.. 
MEHMET HAZER (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Saym Kürüm>oğlu, Sayın Ünal-

dı ile yer değiştirmiştir. Saym Ünaldı?.. Yok. 

Saym Rifat öztürkçine?.. Yok. 
Saym Arif Hikmet Yurtsever?.. Yok. 
-Saym Ömer Hocaoğlu?.. 
Ö. LÜTFI HOCAOĞLU (Trabzon) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Saym Hüsnü Diikeçligil?.. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üzerin

de. 
BAŞKAN — Saym Celâl Ertuğ?.. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Cemal Tarlan?.. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Aleyhin

de. 
BAŞKAN — Saym Halil özmen?.. Yok. 

Aleyhte istemiş efendim, zaten işaret var. 
Saym Hüseyin Kalpaklıoğlu?.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — 'Sayın Salih Türkmen?... 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aleyhinde, 
BAŞKAN •— Kişisel konuşmalar üzerinde 

bir takrir var, okutuyorum efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 231 S. Sayılı kanun tek

lifi hakkında grup sözcüleri ikişer kere söz al
mış ve süresiz olarak yapılan grup konuşmala
rı ile konu genişliğine ve derinliğine Yüce Se
natonun dikkatine sunulmuştur. 

Kişisel konuşmaların onar dakikalık süre 
ile sınırlandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demire! 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Aleyhinde. 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Efendim iki arkadaş birden is
tedi, Saym Hocaoğlu ile Saym Kalpaklıoğlu. 
İkiniz aynı anda ellerinizi kaldırınız. 

Ö. LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Kal
paklıoğlu daha evvel efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun Saym Kalpaklıoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 

Başkan, söz sırası tespit edilirken bendeniz bu
rada değildim. Lehinde rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, 
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Görüyorsunuz ki, Devletin kaderi, rejimin 
istikbaline müessir olacak çok mühim bir mese
le ile ilgili olan Parlâmentomuzun bir kanadı 
fikrini açık ve sarih olarak beyan etmiş ve Ana
yasaya tamamen aykırı olan bu teklifi, ikinci 
müzakereye dahi tabi tutmadan ve maddelere 
dahi geçmeden reddetmek suretiyle tarihî ka
rarını vermiştir. Meselenin böylece kapanması 
iktiza ederken, bunu açık ve kesin beyan eden 
Meclisin Sayın Başkanı her nedense bâzı üye
lerin veya Divanın bizce pek de anlaşılma yan 
esbabı mucibesi ile «Buradan böyle geçti; ama 
bakalım ilerisi ne diyecek?» düşüncesi ile me
suliyeti de üstünden atmak suretiyle Senato
muza bu talihsiz teklifi göndermiştir. 

Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz yalnız 
Parlâmanterler değil, bütün memleket, 36 mil
yon bunun neticesini heyecanla, endişe ile bek
lemektedir. Nasıl oluyor da 10 dakikanın içeri
sinde fikrimizi beyan edeceğiz. Millet adına 
şu kürsüde konuşacağız ? 

Görüyorsunuz ki, mesele hepinizin kafasın
da ve ruhunda bütün heyacanı ile yaşamakta-
tır ve «Memleketin kaderine tesir edecek bu 
teklif» diye sözüme başladım. 

Muhterem arkadaşlar; esasına girmek iste
miyorum, ama eğer bunun burada bir talihsiz
liğe uğraması seuretiyle; yani yanlış bir karar
la tahdidederek, bâzı kimseleri konuşturup, 
bâzı kimseleri konuşturmazsanız hele hele bu 
kadar mühim bir meselede on dakika gibi kısa 
bir zaman içerisinde bize konuşma imkân ve 
fırsatım vermezseniz; iki partinin grubu adı
na ikişer kişi konuşursa (ki, zaten onların tek
lifleri ile buraya gelmiştir) karşıdaki partiler. 
partisizler ve diğer üyeler ve bunların temsil 
ettiği fikirler nerede kalacaktır? 

Muhterem arkadaşlar, memleketin kaderi 
çok tehlikeli bir noktaya sürülmektedir. Eğer 
buradan çevrilmez de. bir yanlış anlayışla tek
rar iki defa müza.kereye tabi olmayan bu teklif 
Meclise gider de, yeniden bir kanunlaşma yolu
na fırsat ve imkân verilirse, üstünde konuştu
ğumuz o makam ve o makamı bugün burada 
temsil eden kişi hakkında bugüne kadar söyle
nenler yetmeyecek muhterem arkadaşlarım. Ook 
daha ağırları söylenecek; ama biz bu müessese
nin yıpranmaması için uğraşıyoruz. Yanlış an
lamayın, şahıslar üzerinde bizim diyeceğimiz 
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yok; ama o müesseseye lâyık insanların gelmesi, 
o müesseseyi yıkmamak, orada oturan insanla
ra lâyık veya değildir gibi bir münakaşa mev
zuuna Parlâmentoyu sokmak istemediğimiz için
dir. 

Muhterem arkadaşlar bu teklif kanunlaşır -
.•'a, memleket Cumhuriyetten uzaklaşacak, mem
leket bir meşrutî idareye doğru gidecek. Siz 
istediğiniz kaçlar adına «Cumhuriyet» deyiniz, 
Cumhuriyet kalmayacak. Bugünkü Reisicum
hur, bir defa uzamasına diyecek, bundan son
raki gelen üç defa uzamasına diyecek. Biri iki 
sene uzatmasını isterken, biri oniki sene uzat
masını isteyecek; ama bu yol olacak. 

Anayasanın 92 nei maddesini nasıl anladı
ğımızı izah için, Anayasanın 155 nci maddesini 
::e şekilde düşündüğümüz için, hukukçulardan 
aldığımız fikirleri, tatbikatını, yanlışlığını 
arizamik sövlemek hie olmazsa ^ÜDheli zihin
lerde tereddütleri gidermek için, müsaade edi
niz fikirlerimizi söyleyelim. Onun için istirham 
ediyorum, rica ediyorum rey ekseriyetine daya
narak, parmaklarla bu meselenin halline gitme
yiniz. Bu memlekette muhterem arkadaşlarım, 
değil kırmızı oy \Terdiıı diye, niye oylamaya gel
me din diye partilerden insanlar ihracedilirse ve 
ihraç, mekanizması dün olduğu gibi bugün ve 
bugün olduğu gibi yarın da işlerse, o zaman bas
kı askerden mi geliyor, içten mi geliyor mesele
lerini hiç münakaşaya lüzum yok. Baskı içiniz-
len geliyor, diyecek millet. 

Muhterem arkadaşlarım; manevî baskının 
nerelerden nerelere kadar gittiğini görüyoruz, 
duyuyoruz. Buna tarih de şahit olacaktır; ama 
bu meselenin kötü şekilde neticelenmesine mü-
şebbiholanları ne kendi vicdanları ve ne de 
Türkiye'nin tarihi affetmeyecektir. Onun için 
istirham ediyorum, rica ediyorum bir yanlış 
noktaya gitmeyelim. Madem ki bu meseleyi 48 
saatlik düşünme fırsatı ve imkânını dahi ver
meden reylerle buraya getirdiniz; zararı yok, 
rrr'!si.n( madem ki İçtüzük müsaittir, buna da 
<^Evet» diyorum ; ama Millet ve memleket adına 
bir kısım arkadaşlarımız fikirlerini söylerken, 
°;ÜÎLÜ1 öbürlerinin de aynı şekilde fikirlerini söy-
1 emecini istiyor ve bunda fayda vardır. 

Tekrar ediyorum; bu meseleyi bu kadar dedi
kodudan sonra, bir oldu bittiye getirmek sure
tiyle kısa tarafından halletmeyelim. Herkes ne 
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biliyorsa şu kürsüde söylesin. Tarih şahit ol
sun, zabıtlar şahit olsun, bugünün yararına ola
caktır. Yanlış yola gitmemek için müsaade bu
yurunuz, kısa kesmeyelim; madem ki bu işin 
içine girdik, sabaha kadar Millet adına, onların 
karşısına ak yüzle çıkabilmek için bildiklerimizi 
söyleyelim ve ona göre de hâsıl olan kanaat is
tikâmetinde reylerimizi kullanalım. 

Hepinize teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalpak-

lıoğlu. 
Sayın arkadaşlarım, yeni gelenler oldu onun 

için arz ediyorum; verilen önerge kişisel görüş
melerin onar dakika ile tahdidi içindir. Aleyhte 
konuşulmuştur. 

Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Büyük bir ekseri
yetle kabul edilmiştir, efendim. 

Lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere kişi
sel görüşlerini açıklayacak sayın üyeleri sırayla 
okuyorum, efendim. 

Lehte, Saym Sırrı Atalay; birinci aleyhte, 
Sayın Şükran Özkaya; birinci üzerinde, Saym 
Selâhattin Cizrelioğlu; ikinci lehte, Sayın Meh
met Ünaldı; ikinci aleyhte, Saym İnönü; ikinci 
üzerinde, Sayın Hüsnü Dikeçligil. 

Buyurun; Saym Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun saym üyeleri; 
Anayasaya geçici bir madde eklenmesi tek

lifi üzerinde düşüncelerimi takdim etmeye çalı
şacağını. 

Görev süresi 28 Mart günü saat 24,00'te sona 
erecek Cumhurbaşkanı yerine yenisini seçmek 
üzere yasama organında yapılan seçimlerden so
nuç alınamaz şekle gelince çözüm çareleri aran
ması gerekliydi. Cumhurbaşkanı seçiminde se
çici heyet olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin oyları toplu olarak üç istikamette 
kutuplanmış hale geldi. Devam eden turlar belli 
sayıda artış ve azalışla olumlu sonuca götürme 
umudunu vermedi. Ciddî bir çözüm yolu veya 
yolları aramadan sonuç alınmayacağını görülen 
turlara devamda ısrarın en doğru yol olacağını 
söyleyenler vardır ve olacaktır. 

Kutuplaşmış adaylar arasında seçim turları 
yapılırken başka çözüm yolları aramanın de
mokratik kuralların ve Devlet hayatının doğal 
ve kaçınılmaz gereği olduğunu nasıl unutabili
riz?.. 

Cumhurbaşkanlığı seçimini demokratik ku
rallar içinde yasama organının serbest iradesini 
esenlik ve müessiriyet içinde kullanması, 
12 Mart Muhtırasının muhteva ve amacına uy
gun olarak yerine getirebilmek için muteber ve 
münasip çözüm yolları arama, siyasî partilerin 
ve grupların temel görevi sayıldığı kadar sorum
luluklarını da taşır. 

' Belli bir noktada işlemesi güçleşen sosyal 
olayları, yeni çözüm şekillerine götürmeyen top
lum hayatı ancak ilkel, toplumlardadır. Ya da 
demokratik hayat tarzını kabul etmemiş toplum
ların inat veya zor kurallarının ölçüsüdür. Yasa
ma organı, Cumhurbaşkanı seçimi görevini ye
rine getirmede, güçlüğü elbette ve mutlaka ye
necektir. Demokrasi; fazileti, üstünlüğü, insan
cıl karakteri yanında güçlükleri de olan idare 
sistemidir. Devlet hayatımda güçlükler daima 
olur ve daima olacaktır. Bu güçlükler akılcı, 
demokratik, geçerli çözüm yolları içinde yen-

; meşini bileceğiz. Güçlükler olacak; uğraşaca-
I ğız ve işin içinden çıkacağız. Bir şeyi unutma-
; yacağız: Demokratik çözüm yollarına ulaşma-
' da çabalarımız demokrasimize gölge düşürmez. 

En iyi şekilde en isabetli sonuç için muhkem 
mesnetlere oturmak gayretlerini demokrasinin 
.mevcudiyet ve geleceği için güçlülük olarak 
göstermek zorundayız. Her şeyden önce berrak 
bir şekilde ifade etmeliyim ki, Ordumuz demok
ratik rejimin sarsıntılardan kurtularak, sıhhatli 

j bir işleyişe kavuşma özlemi içindedir. Türk Or-
» duşunun politikada belli bir noktaya varan ilgi

sini çekmekteki açık kararlılığı, ülkenin ve de
mokrasinin selâmetinin başlıca güvencesidir. 
Herkesin saygı ile karşılaması gereken gurur ve
rici bir davranıştır. Ne var ki, bâzı politikacı-

j lar, Ordunun bu içtenlikle duyduğu özlemin, bu 
] değerli davranışın karşısmdadırlar. Demokratik 
! sistemin güçlüklerine alışma olanakları olmayan-
! lar ve tükenmiş olanlar, başkaca umutların pe-
| sinde olanlar, ara rejimi olağan rejim getirnıe-
1 nin çeşitli teşebbüsleri içindedirler. 

Daha dün, Cumhuriyet Senatosu kürsüsünde 
içinde yaşadığımız rejimin ara rejim olmadığını, 

I asıl ara rejimin 12 Mart öncesi rejim olduğunu, 
I bugünkü şekilde devam edilmesinin methiyesini 
: dinledik. Demokratik sistemin bir sarsıntıda 
l, olduğu, bunun sağlıklı bir şekilde işlemesi gerek-
'{ tiğini demokratik rejimden yana olan herkes yü-
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rekten ister. Konu, bunu isteyenlerle istemeyen
lerin görüş açısı içinde değerini bulmaktadır. 

Cumhurbaşkanı seçimi zorlaşan bir noktada 
sonu ne olursa olsun, vakit ne kadar geçerse 
geçsin yeni bir çözüm şekline imkân sağlayacak 
zaman isterse geçsin, devam ettirelim diyenlerin 
sorumsuzluk anlayışıyle, demokratik ve geçerli 
çözüm şekilleri arayanların farklılıkları işte bu
radadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasî parti ola
rak Cumhurbaşkanlığı için oy sayısı yönünden 
aday göstermemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçim
lerinde çeşitli söylenti ve davranışlar içinde, he
le sonuç alınmayan bir durum içinde oy vermeye 
katılmamakla ne görevden kaçmıştır ne boykot 
yakıştırmasına gitmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy
lamasında kutuplaşan oylama sayısı içinde etkisi 
olmayacak oylarını kullanmamıştır. Demokra
tik kuralların içinde olan bu davranışı suçlama
ya uğraşanları ibretle dinliyoruz. Belli bir oy 
sayısı içinde kalan bir siyasî partinin, aday gös
terdiği genel başkanına verdiği oylar. Cumhur
başkanlığı seçimi için çözüm şeklinde midir? 
Olanağı olan bir davranış mıdır? Oysa biz bu
nu o siyasî partinm demokratik kurallar içinde 
hakkı sayıyor ve saygı ile karşılıyoruz. Cum
hurbaşkanlığı seçimi oy dağılımı belli bir nok
tada sabit ve işlemez hale gelince her çeşit sa
kınca karşısında umursamaz rahatlık içinde 
olanlardan farklılığımız işte buradadır. 

Yeni çözüm yolu armayı düşünenlerle, yasa
ma organının iki büyük siyasî partisi içinden 
Anayasaya ek bir hüküm koymayı düşünenler 
bir araya gelmiş ve bir çare bulmuşlardır. Gö
revi başında bulunan Cumhurbaşkanının görev 
süresini iki yıl uzatarak fikir yoğunluğu kazan
mış, yasama organı teklif olarak bunu karşıla
mıştır. Bu çözüm yolunun en son veya en iyi 
çözüm yolu olduğu söylenemez. Ancak, don
muş bir noktadan kurtulmak için düşünülen ve 
daha iyisi bulunmayan bir çözüm yoluna gidile
bilecektir elbette. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Ana
yasaya aykırıdır, bu erteleme teklifi Anayasaya 
uygun değildir iddiaları hukuk bilgisi olsun 
veya olmasın herkesin kesinlikle göreceği şekil
de çok yanlış bir eleştiri ve iddiadır. Anayasa
nın değiştirilmeden önceki 147 nci maddesine gö
re, Anayasa değişikliklerinden ötürü Anayasaya 

t aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi önünde 
iptal dâvası açma imkânı vardı. Bizim itirazı
mıza rağmen bu hüküm değiştirildi. Anayasada 
yapılan değişikliklerden ötürü Anayasaya aykı
rılık talep veya iddialarıyle dâva açma olanağı 

I kaldırıldı. Çok garip bir tecellidir ki, sözü edi
len Anayasanın 147 nci maddesinin değiştirilme
sine önayak olanlar şimdi değişikliğin Anaya sa
ya aykırı olduğunun şampiyonluğunu yapıyor
lar. 

Yasama organları Anayasa madde ve hüküm-
I lerini değiştirme yetkisine sahip bulunmaktadır

lar. Anayasada yapılan değişiklikler için usul 
uygulanmasından dolayı ancak dâva açılabilir, 
şekil yönünden Anayasaya aykırılık iddia edile
bilir. Muhteva, yani esas yönünden Anayasaya 
uygunluk veya aykırılık iddiası şimdiki Anayasa 
hükmü ile söz konusu değildir. Anayasaya ay
kırılık nutuklarını çekenler bunu kulaklarına ve 
zihinlerine iyice yerleştirsinler ve öğrensinler. 

Anayasaya eklenen geçici madde ne ebedî ve 
sınırsız bir uzatma, ne de bir şahsın devamı ile 
ilgili olamaz. Böyle bir noktada biz asla yokuz. 
Yasama organının aradığı, 12 Mart Muhtırasının 
amacına aykırı olmayan bir çözüm şeklidir. Ya
sama organı, halkın kendisinin temsilcisi olarak 
görevlendirdiklerinin yer* değiştirmesi ile müna
sip mutabakatları güçleştiren bir karaktere gel
miş ve saplanmıştır. 

Seçimlere girmemiş, seçimlerde aldığı oyun 
birkaç katı üyeye, halkın iradesine rağmen ve 

I onun dışında sahip olmuş siyasî partilerin, ser
best ve hareket halinde oyları çoğunlukta olan 
ve halkın iradesinde büyük ölçülerde oy gücüne 
dayanan partileri kendi amaçları istikametinde 
zorlamaları başlıca güçlüklerin yığınını teşkil et
mektedir. 

Cumhurbaşkanını, halkın iradesi ile irtibatı 
değişmiş şekle gelmiş, görev süresi aylara inmiş 
bir Parlâmento ile yapma yerine, halkın irade ve 
temayülüne dayalı, bütün İm olanları gören ve 
değerlendiren genel oyun yeni teşkilinden sonra 
yapma daha akılcı, daha demokratik daha âdil 
ve halkçı olmayacak mıdır? Denebilir ve den
mektedir ki, bu çözüm şekli gerçekleşmezse ne 
olacaktır? Bunun cevabını iki büyük partinin 
yetkilileri daha önce ayrı ayrı açıklamışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı At alay, iki dakika-
1 nız kaldı. 

438 — 



C. Senatosu B : 48 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Önemli olan 
husus şudur, Devlet Başkanı yeri için 28 Mart 
akşamına kadar bir çözüm yolu bulmak gerekli
dir. Bu imkânı belirli tarihe kadar sağlayamaz
sak Anayasa kuralları işleyecek, Devlet başsız 
kalmayacaktır. Bu da iyice zihinlere yerleşsin. 
Anayasa değişiklikleri çaresine başvurmadan 
münasip ve ortak anlayış içinde seçme imkânına 
kavuşulmayı içtenlikle isterdik. Paylaşılmış 
olumlu sonuç almamaya ve bunun sorumluluk 
yükünü birbirimize atmaya hakkımız yoktur. Bir 
düğüm çözülmesinde yumak karıştırmak iste
yenleri do suçlamak istemiyoruz. Demokratik 
usullere uygun, .12 Mart Muhtırası amacına ters 
düşmeyen düşünceye sahip insanların temayül
lerine uygun çözüm şekillerine dirsek çevirmek 
hevesinde de değiliz. Yüreğimizin tüm sıcaklığı 
ve açıklığı ile çözüm yolu arıyoruz ve bu teklifi 
de bir yol olarak görüyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2/3 
oyu toplaması veya toplamaması siyasî bir terci
hin ifadesi olacaktır. Kabule bağlı ve 2/3 ço
ğunluk gibi güç barajı çok çeşitli temayüllere 
ayrılmış Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
serbest irade olarak temin kadar, temin etmeme 
de saygılı sonuç olacaktır. 

Çoğunluk sağlama halinde hiç şüphe yok ki, 
aranılan yeni çareler bâzı umutların istikâme
tinde değildir. Milletin iradesine uygun düşe
cek ve Meclislerde halk iradesini gerçekleştiren 
ve gerçekten yansıtan yapı ve nitelikte olan si
yasî partilerin iradesine bağlı olacaktır. 

Sonuç ne olursa olsun, hürriyetçi demokrasi 
sağlıklı yolu er geç. bulacaktır. Sayın Yıldız, 
«dost acı söyler» sitemini yaptılar. Cevabı; dün
ya insanlar arası ve ülkeler arası çok kanlı sa
vaşlara sahne olmuştur; barışla süslemediği in
sanlığın insan olma yüceliğinde hiçbir dargınlık 
ve kavga görülmemiştir. Partilerin, hürriyetçi 
çok partili demokraside siyasî partiler yelpaze
sinde uzak ve yakınlığı ne olursa olsun, ülkenin 
selâmeti ve güvenliği için bir araya gelip bir çö
züm yolu aramalarını kınayanlar çıkabilir. Ba
tıda ayrı uçta zıt programda partilerin önemli 
konularda anlaşma içinde olması olağan sayılır 
ve buna dar örnekler görülmektedir. Halk ço
ğunluğunu temsil eden iki partinin müşterek çö
züm yolu aramalarını yadırgayanların sitemle
rine ben bir ad koymada güçlük çekiyorum. 
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; Çözüm yolunu bulmada güçlükler ne kadar çe-
j ş'tli ve çok olursa, aklımızı tecrübelerimizi kul-
j lanarak yine selâmete ulaşacağız. 
j Saygılar sunarım. (C. II. P. sıralarından al-
| kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Şükran üzkaya, aleyhte buyurunuz 

efendim. 
M. ŞÜKRAN" ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sa-

I ynı Başkan, sayın senatörler; 
! Cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılması ile il-
; gili görüşlerimi hukukî ve siyasal olmak üzere 

iki ana noktada toplayarak açıklamaya çalışaca
ğım. 

Hukukî yönden: Bu sorunu da; konunun 
j Millet Meclisine gelme ve görüşülmesi ile Sena-
| toya gelme yönünden ikiye ayrılması gerekir. 
I Millet Meclisinde görevli konuşmacılar uzatma-
j nın bir Anayasa değişikliği olduğunu ve bunun 
j usulsüzlüklerini açıkça belirttiler. Cumhurbaş-
j kanının, T. B. M. M. üyeleri içinden ve seçilerek 

bu makama gelebileceğini zeminin şart olacağı-
] nı Meclisteki sözcüler ve konuşmacılar açıkladı-
, 1ar. En önemli unsur olan gizlilik ilkesinin ih-
j lâl edildiğini ve vicdanlara baskı yapıldığını be-
; lirttiler. Millet Meclisinde sağduyu hâkim ola-
j rak, Anayasa çiğnenmekten basiretle kurtarıl-
! di. 
ı 
i Sayın senatörler; Anayasanın, Senatoya gel-
! mesi ile ilgili çiğnenmesine gelince : 
i 

i Meclis Başkanı, gazeteler ve TRT ile teklifin 
j düştüğünü dünyaya duyurdu. Böylece Türk 
İ Parlâmentosunun baskı altında bulunduğu şaibe-
\ lerine bir çizgi çekti. Durum böyle iken. Meclis 
j Başkanın 3 - 5 saat içinde bu görüşten ayp'a-
j rak, hangi basme altında buraya geldiğini sor-

mak, Türk Ulusu ve dünyayı aydınlatmak için 
] bir görev olmuştur. 
ş Hukuken' düşen bir teklif, ölü doğan bir ço-
j cuk gibidir. Bu çocuğu yaşıyor gibi göstererek, 
| giysilerle süsleyip nüfusa kaydettirme gayretleri 

başarıya ulaşsa bile, tabiatın hükmü onun vücu
dunu çürütmede insafa gelmeyecektir. 

Sayın senatörler, siyasal yönden eleştirmeye 
j gelince; Parlâmentoda, siyasal olaylarla, hukuki 
' olaylar aynı kökte kuvvet, bulmadıkça, besletı-
! me gücünü yitirirler. Bu yitirmede kazananın 
ı kim olacağı önemli değildir. Önemli olan, parti-
I lcrin, Parlâmentonun, Cumhurbaşkanı müesse-
39 — 
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sesinin ve tüm ulusun kaybedeceğini bilmek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde ve kulislerde günlerdir Türk Ordu
sunun baskısı dile getirilmiştir. Bu ithamların 
haksızlığı ve insafsızlığı ise, bugün Türk tarihi
ne geçmiştir. Her birimizin üzüntü ile dinle
diği, Parlâmento ve partilerin Ordu baskısından 
yakınmalarının günahkârını burada bulmak ve 
Türk Ordusunu bu ithamdan kurtarmak biz Par
lamenterlerin ulvî bir görevidir. 

Ordunun sinesinden ve en yüksek makamdan 
iftiharla çıkardığı ve hepimizin başüstünde ve 
oybirliği ile Çankaya'ya gönderdiğimiz Sayın 
Sunay'ı 7 yıl önce niçin seçtiğimizi düşünmeli
yiz. 

Bu seçim, 22 Şubat ve 21 Mayıstan çıkmış bir 
ülkede Ordu - Parlâmento ve halk ilişkilerini 
Sayın Sunay'm düzenleyeceği inancından doğ
muştur. Eğer 7 yıl süre sonunda bu ilişkiler dü
zeleceğine, tam tersine gelişmiş ve bugün Ordu, 
Parlâmentoda baskı unsuru olarak dile getiril
mişse, bunun tek sorumlusu Sayın Sunay olmuş
tur. 

Bu ilişkiler, ya bir beceri niteliği olmadığı 
veya ilişkiler düzeldiği takdirde 7 yıl sonra baş
ka şartlarla bir başkası geleceği endişesi için
de, yörüngesine bizzat Sayın Sunay tarafından 
oturtulmamıştır. 

Memleket bir 12 Mart bunalımına kadar gel
mişse, bu sorumluluktan Sayın Sunayı azat et
meye ve «Görevini başardı,» demeye imkân 
yoktur. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Cumhurbaşkanının ne sorum
luluğu var; başbakanların yok mu? 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Beyefendi konuşmak istiyorsan, gelirsin kür
süden konuşursun; oradan değil. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin siz efen
dim. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Gelir cevabını verirsin ve cevabını alır gider
sin. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 

— Bugün, Cumhurbaşkanı seçiminde partileri
miz birtakım açmazlar içine girmişlerse, bu aç
mazda Sayın Sunay'ı mâsun ve mazur gösterme
ye hakkımız yoktur. 

7 yıl bitiminde, yerine gelecek kimseyi par
tilerle önceden tespitte, en az bugünkü kadar 
gereken gayreti Sayın Sunay'm basiret ve sami
miyetle gösterdiğine tarih huzurunda tanıklık 
edebilecek misiniz? 

BAŞKAN — 4 dakikanız kaldı efendim. 
MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 

— Görevinin bittiğini ve yorulduğunu söyleye
rek temaslardan kaçman Sayın Sunay'ı... 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Cumhurbaşkanının kişiliği 
hakkında konuşamaz ki... 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Konuşurum; ben konuşurum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. Buyurun efendim. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Sayın Sunay'm... 

NURETTİN AK YURT (Malatya) — Sayın 
Sunay'm müddeti uzatılıyor; niçin gocunuyorsu
nuz 1 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Biz burada oyun oynamıyoruz, bu kürsüde 
her şeyi açık olarak konuşuyoruz. 

Son günlerde yararlı bulduğu kimselerle gö
rüşmeler yapmasmdaki yeniden kazandığı bü
yük enerjiyi tarih, bu millet için yapılmış tarihî 
bir görev diye yazmayacaktır. 

Genelkurmay Başkanlığı gibi, Türk Ordusu
nun en şerefli yerine gelen bir arkadaşını kon
tenjan senatörü yaparak, siyasî alana katan 
Sayın Sunay, 5 gün içinde bu asker arkadaşının 
siyasal başarısızlığına, gerçekten üzülse bile, ka
muoyunda buna kimseyi inandıramayaeaktır. 
Sayın Gürler'in bir ölçüde Sayın Sunay lehine 
feragatinin gerçek sebepleri ise, tarihte meçhul 
kalmayacaktır. 

Bu konunun da Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde tüm açıklığıyle oy veren ve vermeyen üye
ler önünde aydınlığa kavuşturulması, siyasal bir 
görev ve zorunluluk haline gelmiştir. 

Devletimizin tek dayanağı olan ve 7 yıl ön
ce milletin ve Meclislerin güven kaynağı oldu
ğunu ispatladığı şerefli Ordumuz hakkında bu
gün yapılan ithamlar ve çıkarılan dedikodularla 
Orduyu ayrıntılı gösterme ortamı, en azından 
Sayın Sunay'm, 7 yıl sonundaki imtihanının ba
şarısızlığıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Şükran özkaya, Sayın 
Cumhurbaşkanımız burada değiller, kendilerini 
müdafaa etmek imkânı da bu esnada yoktur. 
Lütfen siz konunun üzerinde kalın. Çünkü, şim
diye kadar sözlerinizi daima Sayın Sunay üze
rinde bulundurdunuz. Zatıâlinizden bunu rica 
edeceğim. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Sayın Başkan, zaten konunun esası odur. 

BAŞKAN — Yok efendim. Konu, Anayasa 
değişikliğini yapmaktır. Lütfen. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Dün Sayın Gürler için baskı yapıldığı zeha
bına kapılanlar, bugün onları birlikte görme ne
denini düşünmeli ve bugün Çankaya'ya yapılan 
davetlerle Devlet makamlarının özenti haline ge
tirilmesine göz yunımamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Ordusunun; ba
şarısızlığı sabit, hakkındaki fıkralar ciltleri* bu
lan bir Başkanı, yeniden ve Anayasa kurallarını 
heder ederek müdahale etme arzusuna inanmak, 
şerefli ve vatansever askerlerimizi tanımamak 
olur. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri şahısların peşinde 
değildir. Şerefli Ordumuz, Atatürk ilkelerinin 
uğruna canlarını adamış vatanperver askerlerin 
ocağıdır. 

Türk Parlâmentosu ve partilerimiz de, Ordu 
ve halk ile en iyi ilişkileri kuracak ve «Kendin
den sonra tufan.» demeyecek, bütün bu buna
lımları unutturacak Başkanını ve başkanlarını 
elbette bulacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim, 
lütfen bağlayınız. 

MEHMET ŞÜKRAN ÖZKAYA (Devamla) 
— Bu inanç içinde siz, değerli parlamenter ar
kadaşlarıma saygılar sunuyorum, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Üzerinde Sayın Selâhattin Cizrelioğlu buyu

run efendim. 

(SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Millet Meclisinin, bir balkıma Senatoya bir 
üye kazandırıcı kesin kararma rağmen, Ana
yasa ve içtüzükleri hükümlerine aykırı olaraik 
Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmiş bulunan 
ve Senatoya bir üyenin katılmasını önleyici 
mahiyettepd Anayasaya bir ek madde ilâve

sine müteallik teMif hakkında konuşmak üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Anayasanın 155 nci maddesinin 1 nci fık
rası, Anayasanın değiştirilmesi hususundaki 
özel proîsedürü, açık ve kesin olarak işaret 
etmiş bulunmaktadır. 2 nci fıkrası ise, ancak 
bu prosedür dışında |kalan hususlarda taki-
bedilebilecek prosedürü gösterim ektedir. İşte 
bu zarurî özel prosedüre göre teklif, ilk önce 
hangi Mecliste görüşülüyorsa, a/ncak o Mec
lis tarafından üçte ilki çoğunlukla kabul edil
dikten sonra diğer Meclise sevk edilebilir. 
Aksi takdirde teklif, bir daha getirilmemek 
üzere düşer ve diğer Meclise gidemez. ' 

155 nci madde meseleyi ve 92 nci madde
nin 2 nci fıkrasının meselede tatbikine im
kân bulunmadığını bütün açıklığı ile ortaya 
.koymuş bulunmaktadır. O kadar ki, tekli
fin görüşülen ilk Mecliste reddi halinde, artık 
diğer Meclise gidemeyeceğini ayrıca tasrihe lü
zum dahi hissetmemiştir. 

Kaldı ki, iki defa görüşmeye tabi bir me
selede, bir Meclisin iki görüşmesi arasına di
ğer Meclisi sokmalk ne Anayasa, ne de teşriî 
fonlksiyon ile bağdaşamaz. Bu teklifin Millet 
Meclisinde reddini müteakip Millet Meclisi 
Başıkam teklifin düştüğünü ve bir daha geti
rilemeyeceğini resmen ve alenen beyan etmek 
suretiyle, teklifin, değil Senatoya intikal etti
rilmesinin, hatta Mecliste ikinci görüşmesinin 
dahi yapılamayacağını tescil etmiştir. 

Teklifin reddini müteakip yapılan Türkiye 
Büyü|k Millet Meclisinin 23 . 3 . 1973 günkü 
Birleşik toplantısında, seçime devam edilmiş 
olması da, teiklifin düşmüş bulunduğunun is
ter Millet Meclisince ikinci müzakeresinin ya
pılmasının, ister Sena/toya intikal ettirilmesi
nin artık mümlkün olamayacağının Türkiye' 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantıısmca 
tescil edilmiş olması demektir. Zira düşü
nülsün ki, her şeye rağmen, ya 23 . 3 . 1973 
günkü Birleşik Toplantııda|ki seçimde Cumhur
başkanı seçilmiş olsa idi, durum ne olacaktı? 
Seçim iptal mi edilecekti 1. 

Millet Meclisi Başkanının teklifi Senatoya 
intikal ettirme işimi büyük bir sıkıntı içinde 
yapmış olduğuna gazetelerde çıkan, «Isırganı 
otu içindeyim, alev alev yanıyorum.» şeklinde
ki sözleri de açık bir işaret sayılabilir. Kaldı 

— 441 — 





C. Senatosu B : 48 25 . 3• . 1973] O : 1 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— iSaym Başkan, arz etmek isterim ki, Anaya
saya bir geçici madde ilâvesi halen Cumhurbaş
kanı bulunan sayın Sunay'm müddetinin uzatıl
ması ile ilgilidir. Nelerden bahsedilecek bu kür
süde başkaca bu mevzuda ? 

BAŞKAN — Partiler teklif etmişlerdir. Lüt
fen partilerin üzerinde söyleyin. Teklif doğru
dur veya yanlıştır, deyin lütfen.. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— 31 Ocak 1973 tarihinde bir sayın senatör Cum
huriyet Senatosu kürsüsünden sayın -Sunay'm 
Cumhurbaşkanığı hususunda ileride tekrar kendi
sine ihtiyaç hâsıl olması halinde bir tenakuz teş
kil etmemesi için beyanda bulunmak istemediği
ni ifade etmiştir. 

Bütün bu benzeri tutum ve davranışları 
Anayasaya ek madde ilâvesiyle, varılması düşü
nülen esas hedefin çok önceden tayin ve tespit 
edilmiş; bulunduğunun işaretleri saymak herhal
de ki yersiz ve isabetsiz olmaz. 

Muhterem senatörler, Komuta Heyeti ise; is
temeyerek, bilmeyerek de olsa, işin başından 
itibaren sayın Gürler'in âdeta seçilmemesi 
için elden gelen bir gayretle çalışmış gibi bir 
durum içine girmiş görüntüsü içinden çıkama
mıştır. Evvelâ hiç olmazsa, Cumhurbaşkanı seçi
lini sonuna kadar olmak üzere, Ankara'da kaldı
rılması mümkün örfî idare hususunda Hüküme
te telkin ve tavsiyede bulunmayı hatırına getir
memiştir. 

Saniyen, sayın Demirci'ni bir davete icabet 
etmemiş olmasını hiç mühimsememek yerine, 
bir bildiriye âdeta esas gerekçe olarak resmen 
ve alenen belirtmek durumu içine girmiştir. Ör
fi idare tebliğleriyle, bir taraftan Cumhurbaş
kanı seçimi hususunda konuşma ve yazıları ya
saklarken, diğer taraftan sayın Gürler için vaki 
radyo ve televizyon neşriyat ve gösterileri ile 
sayın Gürlerin lehine olmaktan ziyade, aleyhine 
bir havanın meydana gelmesine, sebep olunmuş. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, lütfen bağ
layınız efendim. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere, 
bâzı Kuvvet kumandanları ve generallerden ınü-
teşe'kkil kalabalık, fakat eksikli bir grup halin
de resmî kıyafetlerle Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin localarında secim günü hazır bulunup, 

oylamaları takip ve akabinde de çeşitli söylen
tilere vesile teşkil eden toplantılar tertibiyle 
yine psikolojik olarak sayın Gürler'in aleyhine 
olan bir durum içine girilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu, rica ederim 
efendim. Bu zevat buraya davet edilmişlerdir. 
Protokol mucibinde haklarıdır. Lütfen bu hu-
hususta eleştirmeyin. Zamanınız bitti efendim 
lütfen bağlayınız. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Şimdilik sayın Gürler'in Genelkurmay Baş
kanlığından uzaklaştırılması ve sayın Sunay'm 
müddetinin temdidi maksadına matuf bulundu
ğu yolundaki yorumlara yol açmaktan başka 
bir netice vermemiş bulunan sayın Sunay ve Ko
muta Heyetinin arz edilen tutum ve davranış
larının esas ve hakikî nedenleriyle izahım ileri
de tarih elbette ki yazacaktır. Fakat her tarafta 
söylendiği gibi, bu tutum ve davranışların neti
cesi olarak Ordu süratle kapanması temenni edi
len büyük ve derin bir yara almıştır. 

Esasen nev'i şahsına münhasır olan Hükümet 
ise, bu seçimde varlığı ile yokluğu eşit bir du
rum içine girmiştir. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim, lütfen. 

'SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— .Sayın Başkan, 4 - 5 sahife konuşmam daha • 
var. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakikayı geçtiniz, 
12 dakika konuştunuz şimdiye kadar. İzin 10 da
kikadır, 2 dakika geçtiniz efendim. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
—• Takdir Heyeti Umumiyenindir sayın Başkan. 

BAŞKAN — Israr ediyorsanız oylarım. 

SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Gayet tabi, gayet tabi. 

BAŞKAN *— Efendim, ısrar ediyorlar. 12 da
kika konuşmuşlardır. Sayın Hatip bitirinceye 
kadar devam etmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. («Yanış oldu»1 seseri, gürültüler.) 

iSELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Devamla) 
— Oylamadınız ki sayın Başkan. Oylamadınız 
ki... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bu tarafını görüyorum efen
dim. Bu tarafını gördüm efendim, rica ederim. 

Buyurunuz efendim. 
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SELÂHATTlN OİZRELÎOĞLU (Devamla) 
— Mersi sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehinde sayın ünaldı, buyurunuz efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; meseleyi Anaya
sa ve Meclislerimizin İçtüzükleri muvacehesin
de geniş bir tetkike tabi tutmuş bulunmama 
rağmen, tahdit dolayısıyle ve benden evvel 
konuşan sayın üyelerin birçok meselelere temas 
etmiş olmaları dolayısıyle konuşmamı kısa kısa 
pasajlar haline ifrağ etmek zorunda kaldım. 

önce, benden evvel konuşan sayın üyenin 
Millet Meclisinde reddedilmiş olan bu meselenin 
Cumhuriyet Senatosuna sureti katiyede gelme
mesi lâzımgeldiği fikrine cevap vermek istiyo
rum. 

Çift Meclisle idare edilen veya bir başka 
deyimle çift meclisi olan memleketlerde hiç bir 
kanun tek mecliste ne kabul edilebilir, ne de 
tamamen reddedilebilir. Biz, bu meselede bâzı 
kavramların kargaşası içine düştüğümüz içindir 
ki, mesele uzayıp gitmiştir. 

Bir kere, Anayasanın 155 nci maddesinin 
koyduğu esaslar, konuşan sayın hatipler tara
fından, kendi anlayışlarına göre tefsire tabi 
tutulmak suretiyle izah edildi. Bu itibarla öyle 
anlıyorum ki, Anayasanın 155 nci maddesinde 
ayrı ayrı Meclislerin 2/3 ekseriyetiyle kabulü
nü şart koşan husus, bir kavram hatasına mâ
ruz bırakıldı. 

Şöyle ki, 155 nci maddenin 1 nci fıkrası tek
lifin nasıl yapılacağını açıkça ifade ediyor. Di
yor ki, «Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üç
te biri tarafından yazıyla teklif edilebilir.» Ya
ni müşterek bir teklif. 

Aşağıda, «...Değiştirme teklifinin kabulü. 
Meclislerin ayrı ayrı üye tamsavılarmm üçte 
iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür.» hük
mündeki «Ayrı ayrı» kelimeleri; Meclislerin, 
teklifte olduğu gibi kabulde de müştereken ha
reket etmemelerini temin sadedinde ve bu ay
rılığı göstermek için kullanmıştır. Ama buraya 
çıkan sayın üyeler bu «Ayrı» kelimesini âdeta 
«Müstakilen» kelimesi ile karıştırıyorlar. 

Meclislerin müstakilen karar vermeleri av-
rı şeydir, ayrı ayrı toplanıp karar vermeleri 
ayrı şeydir. Kanunların müzakeresine ait Ana-
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] yasanın 92 nci maddesi sarahatle; «Kanun tasa
rı ve teklifleri önce Millet Meclisinde görüşü
lür. 

Millet Meclisinde kabul, değiştirilerek kabul 
veya. reddedilen tasarı ve teklifler Cumhuri
yet Senatosuna gönderilir.» 

Âmir hükmünü taşımaktadır. Binaenaleyh, 
bu «Ayrı ayrı» kelimesini «Müstakilen» keli
mesiyle karıştırmak suretiyle sanki Meclisler 
tek başına karar verecekler, bu kararlar birbi
rine uyarsa olacak, uymazsa olmayacakmış gi
bi mütalâa ediyorlar. Sureti katiyede yanlış 
bir kanaattir bu. Anayasa sarih, 92 nci maddeyi 
okudum. Sarahatle söylüyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir de iddia 
ediliyor ki; gene Anayasanın 155 nci madde
sinde «..İvedilikle görüşülemez.» hükmü var-

. dır. İvedilik kararı verilemediği için mutlaka 
2 görüşmeye tabi tutulur. Evet, kanunlar pren
sin itibariyle 2 görüşmeye tabidir. Tüzükleri
miz bunu göstermiştir. Tüzüklerimizin', Cumhu-
nvet Senatosu İçtüzüğünün 69 neu maddesi, 
Millet Meclisi Tüzüğünün 99 neu maddesi bu 
esası koymuştur. Ama bunun istisnaları da var
dır. Bu istisnalar Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 71 nci maddesi, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100. 107, 114 ve 232 nci maddelerindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada da 
mesele bir kavram kargaşalığına mâruz bırakıl
maktadır. Şöyle ki, «İvedilik» bir müessesedir. 
Anavasada bir müessesedir ivedilik; ama «İve
di» kelimesiyle bu müessese karıştırılıyor. Ne 
Anayasada, ne tüzüklerde «İvedi» kelimesi kul
lanılmamaktadır, «İvedilik» kullanılmaktadır. 
«İvedilik» bir müessesedir. Kanunların müzake
resinde ivedilik kararı verildiği takdirde, iki 
görüşme esası bir görüşmeye çevrilebilir. İşte 
iki görüşmenin dışında, gene İçtüzüklerimizin 
kabul ettiği bâzı hususlar vardır. İkinci görüş
me ile birinci-görüşme arasında 5 gün geçecek-

' tir. Meclislere yetki vermiştir; bu 5 gün indiri
lebilir. Binaenaleyh, gene burada birçok arka
daşlar, «İşte şu kadar gün geçmeden komisyon 
gündemine alındı, buraya geldi.» münakaşala
rını da yaptılar. Onların da kabul edilip edil
memesi hususunu yetki olarak Meclislere ver
miştir Tüzüklerimiz, Meclisler kabul ederse, 
gündeme de almak kararı verir, müddeti bek
lemeden görüşme kararı da verir. Bunlar tüzük
lerimizde maddeler halinde yazılıdır. 
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Şimdi bunu da böylece tespit ettikten son
ra, bir hususu ayrıca burada zabıtlara geçtiği 
için söylemek mecburiyetindeyim. Anayasanın 
85 nei maddesine göre siyasî parti gruplarının 
kuvvetleri oranında Meclis faaliyetlerine katıl
malarına dair hükümleri İçtüzüğe koymak mec
buriyeti vardır. Şimdi bir sayın üye burada 
dediler ki, «Komisyonda Anayasanın aradığı 
oran yoktur.» 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi arz ede
yim zabıtlara girsin de, bilâhare üzerinde gö
rüşmek icabederse görüşürüz. Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi 20 . 3 . 1973 tarihinde Başkanlığa 
yazı ile müracaat ediyor: «Komisyonda oranlar 
Anayasanın 85 nci maddesinin icabı şeklinde 
değildir.» diyor. Başkanlık, 22 . 3 . 1973 Perşem
be günü Danışma Kurulunu davet ediyor, siya
sî parti gruplarının komisyonlardaki oranını 
tespit ediyor. Bu Danışma Kuruluna Sayın 
Cumhuriyetçi Güven Partisinin temsilcisi de ge
liyor ve orada alınan karara muttali oluyor. O 
gün Danışma Kurulunun kararı Umumî Heyete 
okunuyor ve Umumî Heyetin tasvibinden geçi
yor. O gün kendilerine verilmiş olan, tespit edil
miş olan kontenjan adayları, Başkanlığa veril
mesi mümkün iken verilmemiştir. Bundan son
ra yetişmemiş olabilir; ama sonra Cumartesi 
günü; yani Komisyonda mesele görüşülmeden 
önce bir ikinci Umumî H<jyet toplantısı daha 
olmuştur. Burada adaylar verilebilirdi, yine ve
rilmemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. Anayasa ni
ye bu hükmü koymuş? Anayasa bu hükmü şu
nun için koymuş: Ekseriyet partileri ekseriyet
lerine güvenip diğer siyasî parti gruplarının 
oranlarını parmakla, reyle yok etmesinler. Onun 
için konmuştur. Yoksa, kendi iradesiyle yapıl
mış olan bir meselede Anayasanın 85 nci mad
desinin iddiası yapılamaz. Çünkü, şöyle de ola
bilirdi: Komisyon toplanacağı gün ekalliyette 
olan iki veya üç parti, neyse adayları yahut ko
misyonun kontenjanında bulunan üyeleri istifa 
edip. çekilebilirler. Bu oldu diye ve komisyo
nun toplanma nisabı muhafaza edilmişse ve o 
komisyon toplanmış ise kabahat komisyona mı 
bulmıacak? Yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — O, ayrı me-
seb>. o halledilmiştir. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Hayır, 
ben fikrimi söylüyorum. 

' BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Siz de
vam buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Fikrimi 
izah sadedinde söylüyorum. Bu itibarla komis
yonlarda Anayasanın 85 nci maddesi gereğince 
aranan nisabın bulunmamış olması iddiası da 
varit değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Millet Mecli
sinde bu teklif neden iki defa görüşülmemiş?.. 
İki defa görüşülmesi lazımmış, iki defa görüşül
memiş... Muhterem arkadaşlarım, bunu Sayın 
Komisyon Başkanı gayet güzel izah ettiler. Bi
zim Tüzüğümüzde istisnalar arasında; «Redde
dilen kanun teklif ve tasarıları bir görüşmeye 
tabidir.» diye sarahaten yazılıdır. Millet Mec
lisi Tüzüğünde de aynen, Komisyon Başkanının 
izah ettiği gibi, bu ikinci görüşmenin ne şekil
de yapılacağına dair maddenin mefhumundan 
bu mâna rahatlıkla çıkanlabilmektedir. Çünkü 
ikinci görüşmede teklifin tümü üzerinde ko
nuşmak mümkün olmadığına, önerge verilmiş 
olan maddeler üzerinde konuşulması gerektiği
ne ve maddelere geçmek de oylama neticesinde 
mümkün olamadığına göre, bu ikinci görüşme 
ortadan kalkmıştır. 

Gelelim Millet Meclisi Başkanının, «Bu ka
bul edilmemiştir, düşmüştür.» tâbirine. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, lüt
fen. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 
(İzmir) — Sayın Başkanım 3 dakika geçiyor. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Tamam
lıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, «Düşme» tâbiri 
Anayasamızın sadece 92 nci maddesinde bir 
meclisin verdiği karar menfi ise, diğer meclis 
de aynı istikamette karar vermiş ise bir kanun 

, teklif veya tasarısı düşer.» diyor. Demek ki, 
; bir mecliste kabul edilmesi veya reddedilmesi 
k şekliyle ne kanunlaşır ve' ne de o kanun düşer 
! mânası çıkar bundan. Binaenaleyh, «Düşme» 

tâbiri budur. «Düşme» ile «Kabul edilmeme» ve
ya «Reddedilme» tâbirlerini de ayırmamız lâ
zımdır. Ret başkadır, kabul edilmeme yine baş
kadır. Burada; yani Millet Meclisinde 299 ka
bule karşı 85 ret oyu, o kanun teklifinin kabu
lüne mütemayil görünen Meclisin nisap dol du
ramaması yüzünden kabul edilmemiş sayılma-
sıdır. Ama Millet Meclisi İçtüzüğünde maddele-
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re geçilmesinde gerekli oy temin edilemediği 
takdirde reddedilmiş sayıldığı için reddedilmiş
tir. 

Bu itibarla «Düşme» tâbiri kullanılmış da
hi olsa yanlıştır. «Düşme» tâbiri, sadece iki Mec
lisin iradesinin aynı istikamette birleşmesi; ya
ni ret istikametinde birleşmesi şeklinde kulla
nılır. Kadük olma yine ayrıdır. O, hükümden 
düşmedir, onunla bunun bir ilgisi yoktur. 

Bu itibarla kavram karışıklığı içerisinde me
seleyi içinden çıkılmaz hale getirmenin yeri ol
madığını arz eder. Yüksek Heyeti saygıyle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ün-
aldı. 

Aleyhte Sayın înönü, buyurun. 
SAMİ TTRAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

Sayın Ünaldı, «Verilmemiştir biz ne yapalım?» 
diye buyurdular. Perşembe günü burada yüce 
Senatoda komisyonlara oranları nispetinde üye 
verileceği okunmuştu, biz ne zaman verebilir
dik? Cuma günü verilseydi o gün Senato yok
tu, Cumartesi verilseydi zaten müddet geçmiş 
olacaktı. Bu bakımdan Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin bir hatası yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Za
bıtlara geçmiştir. 

Buyurun Say m İnönü. 

İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Sayın se
natörler, 10 dakikada meseleleri tahlil etmek 
mümlkün değildir; faîkat 10 dakikada hallolu-
lacak meseleleri saymaya çalışacağım. 

Birde Ordu içi meselesi var, Orduyla siya
set arasındaki münase'bet muamelesi var. Ordu 
içi meselesi. Ordunun siyasetten uzak olması 
meselesidir, siyasete karışmaması meselesidir. 
Ordumun siyasete karışmaması için kumandan
ların çok nüfuzlu, kudretli olmaları lâzımdır 
ve uzun sulh zamanlarında kumandanların 
O Mu üzerinde tesirlerini mu'hafaza edebilme
leri harp zamanında daha güçtür. Sebebine 
bir satırla temas edeyim. Sebebi; har]) zamanı 
kumandanları farklı itibar seviyesine getireni 
düşman vardır. Düşmanla çatışıma Ikumandan-
lar arasında meziyet farkını yaratır. I'zuır 
sulh zamanlarında bu farkı, kumandanlar 
kendi eevherleriyle kendi vazife kudretleriyle 
kazanabilirler. Kazanırlar; Türk Ordusu bu 
tabiattadır, bunu kazanabilir. 

Bir defa. Orduyu siyasetten kurtarmak lâ
zımdır. 

ikincisi, Orduyla siyasî kudret arasında an
laşma lâzımdır. Orduyla siyasî kudretin bir
birine itimait etmez bir vaziyet alması o millet 
için en büyülk felâkettir. İçeride ve dışarıda 
memleketi savunacak olan kudret, milletin or
dusudur. O ondu ile memleketi idare eden si
yasiler arasında, hiç olmazsa itimait bozulursa ; 
o memleketin başıma gelecek felâketlerin sa
yısı olmaz. Bu endişeyi bes'lerinn 

Şimdi ikııei meseleye geliyorum siyasî 
partiler arasındaki münasebet. 

Siyasî partiler arasında, bizim memlekette 
münasebet bir ndktada, aşikâr bir fark gös
terdi. O nokta da şu : İktidarda bulunan, mu
halefette bulunanı düşman sanıyor. Kctidar-
da bulunan iktidardan gütmemek işin, bu ar
zuyu beslediği için kendisinin her gün kusu
rundan bahseden muhalefete düşman gözüyle 
bakıyor. Düşmanlık hissi siyasî hayatı zehirle
yen başlıca unsurdur. Şimdi, geçirdiğimiz za
mandan sonra bir terakki devrindeyiz. Tecrü
beli kaymakamlarla görüştüm, demokratik 
hayatta vatandaşların münasebetinin daha 
normal olduğu kanaatinle vardım. 

Tecrübeli kaymakamların görüşüne göre, 
evvelce partili olanlar birbirleriyle temasta 
bulunmazlardı veya dost teması yapamazlar
dı. Halbuki şimdi bu hava çözülmüştür; muh
telif partilere mensubolan vatandaşlar bir
birlerinin sevimli arkadaşı olabiliyorlar. 
Bunu inanılır kaynaklardan işittim. 

Şimdi siyasete yeniden düşmanlık havası 
yaratılması memleketimizi, milletimizi tekrar 
geçirdiğimiz tecrübelerin daha fenalarına mâ
ruz bırakacaktır. 

Siyasî hayatta birçok gayretler var; Cum
hurbaşkanı seçilecek, işte o taraftarı olacafk 
veyahut aleyhtarı olacak; bundan gocunu
yorlar Cumhurbaşkanları siyasî hayatta dost
luğu temin etmek için büyüjk unsurdurlar. 
Doğru, büyük unsurdurlar; ama düş
manlık daha ziyade vesveseden doğar. Ves
vese, iktidarda olmayan vatandaşları birbirine 
düşman yapaibilir. «O iktidara gelirse bana düş
manlık edecek, ben iktidarda bulunduğum za
man; fırsat verirsem, sonra başına dert açar.» 
vehimleri siyasî hayatın münasebetlerini bozur 
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Şimdi arkadaşlarım, bu bahiste söyleyece
ğim şudur. Bugün sağlanacak olan en mü
him mesele; huzur meselesidir, vatandaşlar 
arasında emniyet meselesidir. Birebirlerimden 
ayrı, birbirleriyle geçmiş meearaları, küskün
lükleri olan insanların birbirini düşman gö
zlüyle görmeyecek bir emniyete sahibolmaları 
lâzımdır. Bu sağlanabilir. Bu, tecrübeli politi
kacılar elinde sağlanabilir. Tecrübeli politika
cılar dediğim zaman, gerek ordu içindeki 
münasebet, gerek ordu ile siyaset arasındaki 
münasebet, gerekse siyasî kudretlerin birbi-
hirine düşman olmamaları meselesinde baş
lıca sorumluluğu Adalet Partisinde görüyo
rum. 

Adalet Partisi senatörleri yüksek vatan his
leriyle meşbu olduklarını, onunla hareket et
tiklerini birc.dk vesilelerle ispat etmişlerdir. 
Onların sağduyusuna güvenirim. Onların, Ada
let Partisi idarecilerinin meseleleri tabiî bir şe
kilde görmelerinde, güçlüklerden kmtıılmaınıı-
zm esaslı bir mesnedi vardır. Bunu sizin dik
katinize arz etmek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu meselelerin her bi
risi için uzun boylu daha anlatacaklar olabilir ve 
tafsilât verme mümkündür; fakat hulasaten si
ze arz ottim. Şimdi önümüzde bulunan geçici 
madde eklenmesine dair olan kanun teklifi, as
lında Cumhurbaşkanlığında bulunan zatın müd
detini uzatmak için bir teşebbüs meselesidir. 
Bunu yapmayınız. Bu, Cumhurbaşkanına iyilik 
değildir. Müddetini dolduran bir insan onu bı
rakmamasını bilirse, şerefle vazifesini ifa etmiş 
olan br insan olur. (C. 0. P. sıralarından alkış
lar. «Bravo» sesleri) 

Ordu içindeki meseleler, günün karışıklıkla
rı; bunları tertiple halletmek hevesi siyasî haya
tın en büyük zehiridir. Bu zehre, Cumlrurbaşka-
ınının istemeyerek de olsa katılmasını kolaylaştır-
mayınız. Müddet dolmuştur, Anayasa acele de
ğiştirilecek, müddeti uzatılacak; ne yapacak? ne 
yapacak?.. Şimdiye kadar yaptıklarına devam 
edecek. Şimdiye kadar yaptıkları çok güç şey
lerdi. Tasavvur ediniz, bizim memleket, ordunun 
Kiyasete karışması meselesinin en büyük 'imtiha
nını vermiş bir memlekettir. 22 Şubat hadise
leri ve ondan sonraki senelerde bütün ordu; An
kara etrafındaki bütün ordu elde silâh, iktidara 
hâkim olmak istiyordu. Bu müşkülât yenilmiştir. 

i Bu halde bulunan ordu sağduyusuna avdet et-
; imiş, sorumlular ıslah olmak kabiliyetlerine göre, 
j az veya daha çok cezalarla kurtulmuşlardır; or-

du tertemiz olmuştur. Bu ordu altı, yedi senede 
i tanınmayacak hale geldi. Kim idare etti de bu 

hale geldi? Ordu, bilâkis bütün bu mecburî 
müdahalesinden, her gün daha çok güçlük içine 
girerek hakikaten eıkınaz bir hale geldi. En kıy-

! metli insanları heder oluyor ve en kıymetli in
sanları siyaset içinde çırpmıyor. Siyaset içinde 

i çırpman Ordunun harp kabiliyeti azdır. Bir. 
I Orduya siyaset girdi mi; bu odada konuşan 
i gayet mahrem konuştuklarını zanneden insanlar, 
| yanındaki odada aynı malkam meselesini gayet 
j mahrem bir surette konuşan insanlar olduğun

dan habersizdirler. Herkes zanneder ki; onunla 
I yalnız kendisi meşguldür. O misali verdi mi, bü

yük - küçük her odada siyaset görüşleri arz edM-
j lir. Bu hal tertiple bertaraf olmaz. Her şeyden 

ovvel, işin başında bulunan insanların bu vazi-
i yete inanması, önayak olması lâzımdır. 

Siyasî hayatta küçük tertiplerle ilânihaye 
muvaffak olmak ihtimali yoktur. Onun için, bu 

j gelen Anayasa değişikliği muayyen bir maksat 
için geliyor; müddeti dolmuş olan Cumhurbaşka-

j nımızm tekrar getirilmesi maksadını sağlamak 
| için geliyor. Müddeti dolmuş olan Cumhurbaşka-
j nımızm tekrar müddetini uzatmaya çalışmak, 

tertiple memleketi idare etmek usulünü teşvik et-
I mek demektir. Buna fasıla vermek lâzımdır. 
i Cumhurbaşkanı için iyilik budur. Kendisi tak-
J dir etmese bile, iyilik budur, şerefi ile ayrılacak-
| ıtır. 
I Bu meseleyi bu tarzda kapatıp, bunları hallet-
| inek lâzımdır. Düşününüz ne hale gelmişizdir ki; 
i «Bu memleketin birinci meselesi, kalkınma», di

yoruz, «!Bu memleketin birinci meselesi, sosyal 
davaların hallidir,» diyoruz, günlerden aylardan 

j beri Cumhurbaşkanı hangi tertiple, nasıl olacak 
j da, nasıl yapılacak da getirilecek, buna çare ara-
| malda, çare düşünmekle meşgulüz. Bir memle-
j ketin bundan daha ziyade acınacak vaziyeti ol-
i m az. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (Cumhuriyetçi 
| Güven Partisi ve Millî Birlik Grubu sıralarından 
l alkışlar) 
I 
j BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın İnönü. 
•; Üzerinde konuşmak üzere Sayın Ömer Lütfi 
I Hocaoğlu, buyurunuz. 
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ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Bayın Başkan, Muhterem senatörler; 

'Konuşmamın esasına geçmeden önce bir 
üzüntüme işaret etmeme müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

Hepimiz Sayın Sırrı Atalay'ı tanırız. Sayın 
(Sırrı Atalay kıvrak zekâsı, tüzük ve Anayasa
lar üzerindeki eleştirileri ile bize kendisini ta
nıtmış bir arkadaşımızdır; fakat sayın Sırrı 
Atalay üzerinde tam kanaate sahip olmak üze
re ilkem bir de bakarız ki, sayın Atalay bir gün önöe 
savunmasını yaptığı, müdafaa ettiği tezin tam 
aleyhinde olarak ters bir durumla karşımıza 
çıkar. Bugün de bunun taze bir örneğini Sayın 
Atalay bize gösterdi. Elbette ki, buna sevinmek 
değil üzülmek gerekirdi. Bir önceki Anayasa 
değişikliği üzerindeki konuşmasını hatırlarsa
nız ve bugün de dinlediğiniz konuşma ile kı
yaslama yaparsanız, bu hususta hiç de müba
lâğa yapmadığımı kabul buyurursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, iş bununla da kalmı
yor. Sayın Atalay bugün kürsüde Anayasaya 
tamamen uygun olarak kurulmuş bir partinin 
veyahut partilerin Anayasa ile ilgili bir değişik
liğe oy kullandığını ileri sürüp, Anayasa dışı 
bir müdafaa durumuna girerek âdeta kınar 
duruma giriyor ve saym Atalay diyor ki; «Bu 
partiler veyahut parti 147 nci maddede yapılan 
değişikliğe oy kullanmıştır.» Kullanmıştır muh
terem arkadaşlar. İsteyerek de kullanmıştır; 
fakat sayın Atalay'ın bilmediği bir husus var, 
»Sayın Atalay'ın partisinin lideri de aynı mad
denin değişikliğine müspet oy kullanmıştır. Bu
nu arz etmek isterdim. 

Şimdi esas konuşmama geliyorum muhte
rem arkadaşlar. Milletimizin millî iradeye hâ
kim kılmak arzusu yıllar boyu devam etmiş, 
milletimiz bu uğurda çetin mücadeleler vermiş 
ve birçok evlâdını feda etmiştir. Nihayet bu is
teğine ve hem de Cumhuriyete kavuşmuştur. 
Bize Cumhuriyeti bırakanlara bu kürsüden min
net ve şükran borcumuzu ödemek vazifemi ya
parken, büyük bahtiyarlık ve gönül rahatlığı 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, millet için, vaıtandaş-
için Cumhuriyet en büyük bir nimettir. Dünya
da bunun hasretini çeken birçok insan vardır. 
Bu insanların çektikleri ıstırapları, iç parçala
yan inleyişlerini görünce, Cumhuriyetimize da

ha candan ve daha sıkı sarılmanın zaruretine 
inanıyorum. Ye yine inanıyorum ki; Cumhuri
yete en ufak bir gölge düşürmemek, vazifeleri
mizin başında gelmektedir. 

Ben de birçoklarınız gibi Cumhuriyet dev
rinde yetiştim. Bizim kuşağın yetişme devir
lerinde kulaklarımızı Atatürk'ün sesi dolduru-
yordu. Atatürk; birinci vazifemizin istiklâlimi
zin yanında Cumhuriyeti korumanın da olduğu 
nu emir ve öğüt vermişti. Bu kürsüye ilk çıktı
ğım günü hatırlıyorum. O gün yine kulaklarım 
o sesle dolu olarak tam bir inançla ve içtenlik
le yemin etmiştim. 

İşte muhterem arkadaşlarını, huzurunuza ge
tirilen Anayasa değişikliğini eleştirirken aynı 
-inancı taşıdığımı ve sorumluluğumu müdrik 
olduğumu ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, teklif önümüzde ve bu
nun Millet Meclisi Anayasa Komisyonunca ha
zırlanmış bir gerekçesi var. Bu gerekçeye gö
re, Anayasa hükmü olan seçimlere geçilmiş, al
tı tur yapılmış, sonuç alınamamış; turlara de
vam edilse sonucun alınamayacağı da anlaşıl
mış. Bu nasıl ve nereden anlaşılmıştır? Bunu 
izah etmek güç oluyor. Biz burada Senato Baş
kanlığı için 58 tur yapıldığını biliriz. O zaman 
57 nci turda dahi bu durumu anlayamamıştık. 
Saniyen, Parlâmentoda bütünlük yokmuş, bu 
sebeple Cumhurbaşkanı seçimini genel seçimler
den sonraya bırakmalıymış. Gerekçenin ruhu 
bu iki temele dayanıyor. İstinat edilen birin
ci nokta, kendimizi inkârın değişik bir yolla 
ifadesi değil de nedir? Cumhurbaşkanlığı se
çimini savsaklamak için birtakım oyunlara gi
receğiz, sonra da; «Meclis vazifesini yapamı
yor.» diyeceğiz... Olur mu böyle iş? «Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bütünlük yok, vazife 
yapamıyor» diyeceğiz; aynı Meclisten Anayasa 
değişikliği yapmasını isteyeceğiz. Bu davranışı 
izah etmek cidden güç olmaktadır. 

Gerekçedeki sebepler, gerçekle ilgisi olma
yan ve fakat kendimizi aldatmak ve buna mil
leti inandırmak gayretinden doğmuş gibi geli
yor bana. Bu sebeple sırıtıyor muhterem arka
daşlar. İnandırıcı olmaktan çok uzak: böyle bir 
gerekçeye katılmak elbette ki mümkün ola
maz. Bu gerekçeyi Senato kabul ettiği takdir
de, kendi kendisini mahkûm etmiş olacaktır. 
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Muhterem senatörler, bu teklif Anayasamı
za göre yedi yıl süre ile, bir defaya mahsus ve 
seçimle 'Cumhurbaşkanlığı makamına getirilen 
muhterem zatın süresinin uzatılmasını hedef 
tutmaktadır. Halbuki, Anayasanınm 101 nei 
maddesinin açık ve kesin hükmü karşısında 
•uzatma, diğer bir deyimle Cumhurbaşkanlığı 
seçimini erteleme mümkün değildir. 

Ayrıca, gelen te'klif düpedüz Anayasanın 
101 nci maddesinin iptalini istemektedir; hem 
de seçim mekanizması işlemeye başladıktan son
ra. 

İşte muhterem arkadaşlar, buna gönlümüz 
razı olamıyor ve olmuyor. 

Üstelik seçimi engelleyici bir kısım yollara 
da sapmakta İsrar ediyoruz. Bu tutum ve dav
ranışların Anayasaya uygunluğunu kime anla
tabiliriz, buna kimi inandırabiliriz?. Bu davra
nışlara, en büyük hakem olan tarihin iyi not 
vermeyeceğinde şüpheniz olmasın. 

Muhterem arkadaşlar, millet Anayasaya 
saygıyı ve bağlılığı ilk plânda Parlâmento ve 
Parlamenterden bekler. Unutmamak lâzım ki ; 
seçim müessesesi, Cumhurbaşkanlığını nitele
yen önemli ve ihmali mümkün olmayan bir hu
sustur. Seçimi ertelemek, Cumhurbaşkanlığı 
makamını seçimsiz dordurmak, Cumhuriyeti ze
deleyen bir yoldur. Bu durum cumhurbaşkanlı
ğı makamını ve manasını gölgelendirecektir. 
İSüre uzatımını tercih edenler, ortada Cumhuri
yet kalmayacağını kabul etmelidirler. Bu hare
ketin, rejime fayda getirmesi yerine tedavisi 
mümkün olmayan yaralar açacağını şimdiden 
kafoul etmeliyiz. 

(Muhterem arkadaşlar, Atatürk'ten Büyük 
Millet Meclisi neyi esirgiyordu? Atatürk, Cum-
Ihurbaşkanlığı yüce makamına hiçbir defa se
çimsiz oturmamış, oturmayı da düşünmemiştir. 
Hatta iki devre için seçilme teklifini kabul et
memiştir. Bunun ifade ettiği kutsal manaya 
dikkatinizi çekmek isterim. Cumhurbaşkanları 
belli bir süre için ve mutlaka seçimle iş başına 
-gelir. Zaten Cumhuriyet, ismini de buradan alır. 
Aramızda birçok hukukçu arkadaşımız var. 
Hepsi 2 yıl uzatma ile 20 yıl, 50 yıl uzatma ara
sında hukuk yönünden fark olmadığı noktasın
da birleşiyorlar. Bu durum karşısında, yarın 
ömür boyu uzatma teklifiyle gelinirse, bunun 
karşısına hangi hukukî sebeplerle çıkılacak
tır? 

ıSayın senatörler, Cumhurbaşkanlığına tek yol 
-gider. Bu yol, seçimdir. Bunun dışında denecek, 
iaraştırılaoak ve itibar edilecek başka bir yol yok
tur. Bugünlerde görüyoruz ki, Cumhurbaşkanlı
ğı mıalkamı entrikaların, oyunların taarruzuına uğ
ramıştır. Cumhuriyeti kuran Türkiye Büyük Mil-
ilet Meclisinin seçme hakkı zedeleniyor ve hatta 
belirli bir süre olsa da, kaldırılmak isteniyor. 
Buna müsaade etmeyelim arkadaşlarım. 

«Sıınay» formülüne bağlı olan arkadaşları
ma sesleniyorum: Atatürk kurduğu Cumhuri
yeti sadece Sayın Sunay'a emanet etmemiştir. 
Atatürk Cumhuriyeti Sunay'a değil, Türk Mil
letine ve Türk (Seneliğine emanet etmiştir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendini. 
Lütfen bağlayın. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Ne yazık ki, Cumhuriyetin 50 nci yılında 
Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasî buhrana se
bep olacak bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. 
Buna dost ağlar, düşman güler muhterem ar
kadaşlar. Ne dostu ağlatalım, ne düşmanı gül
dürelim. 

Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı makamına 
»gölge düşürülmesine razı olamayız. Milletimizi 
ümit kırıklığına düşürmek hakkımız da yok
tur. Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhur
başkanını seçmek görevini başaramamış duru
ma düşürmekten beraberce kurtaralım. Senato
yu bugün için tarihî bir vazife bekliyor. Bu
radan bugün vicdan huzuru içinde, gönül rahat
lığı içinde ayrılalım. Anayasaya ve Cumhuri
yete aykırı olan bu teklife huzuru kalple «ret» 
oyu kullanarak milletimize ve Cumhuriyeti bi
ze emanet edenlere karşı vazifesini yapmış in
sanların huzurunu ve rahatlığını duyalım. 

Hür vicdanlarına Allah'ın iradesinden baş
ka hiçbir kuvvetin hâkim olamayacağına inan
dığım siz senatör arkadaşlarımın, bütün bu 
oyunları bozacağına inanıyorum ve saygılarımı 
sunuyorum. (O. G. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocel
oğlu. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, zabıtlara 
'geçmesi için bir hususu arz etmek mecburiye
tindeyim : 
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«Kendi adına konuşan bir arkadaşımızın 
şahsiyata kaçan sözleri Grabumuzca tasvip gör
müş değildir. Zabıtlara geçirilmek üzere bu 
hususun tarafınızdan açıklanmasına müsaadele
rinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Birlik Grubu Başkanı 

Fahri Özdilek» 
(Alkışlar) 
Bu hususu bendeniz de tasvip ettiğim için 

dileğinizi yerine getirdim. 
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın 

•Sırrı Atalay kendisine sataşma olduğunu mü-
beyyin bir müracaatta bulunmuştur. Benim 
dilediğim kadar, sataşma gocun durucu şekilde 
değildi. Eğer Sayın Sırrı Atalay bulunduğu 
yerden izah ederlerse, zannediyorum kürsüye 
gelip uzun konuşmasına ihtiyaç kalmadan mak
sat hasıl olacak, zabıtlara da geçecektir. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
evvelâ sataşmanın nedenini izah edeyim, sonra 
sataşma için söz rica edeceğim. 

Sayın Hocaoğlu: «Sırrı Atalay dün söyledi
ğini bugün burada gelmiş inkâr etmiştir.» diye
rek şahsiyatla ilgili çok ağır ithamlarda bu
lunmuştur; itham ciddîdir, itham vahimdir. 

Bu sejbeple istirham ediyorum, sataşma do-
layısıyle söz verilmesini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. Lüt
fen kısa olmasını istirham edeceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Biraz önce Sayın Hocaoğlu, herkesin gözü 
önünde geçmiş, hafızalarda taptaze iki olayı 
birbirine karıştırarak, Daha yakın bir günde 
söylediklerini bugün burada inkâr ediyor.» 
şeklinde, bir politikacının dün söylediğini bu
gün inkâr eder bir karakterde olduğunu ifade 
etmeye çalıştılar. 

Olay şudur: Bundan önceki Anayasa deği
şikliğinde Millet Meclisinde iki maddesi yeter
li çoğunluk oyunu sağlamadığı için bir önerge 
vermiş ve bunun Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda görüşülmeyeceğini istemiş idim. 
Genel Kurulda yapılan uzun görüşmelerden 
sonra, başta Sayın Adalet Bakanı olmak üzere, 
görüşümün karşısına çıkıldı ve Başkanlıkça tes-

İ pit edilen 30 oya karşı 104 oyla talebim red
dedildi, bir Genel Kurul kararı haline geldi. 

Yine hatırlardadır, ben uzun yıllar Başkan-
vekili olarak Cumhuriyet Senatosu çalışmaları
na katılma hakkına sahip olduğumu söylerdim 
ve konuşmak isterdim. Başkanlık Divanı bu 
görüşte değildi, aramızda uzun çatışmalar olur
du ve ben hakkımı kullanmak ister, kürsüye ge-

| lirdim. Yine çok iyi bilinir ki, bâzı tatsız olay
lara da sebebiyet verildi, ama bir gün geldi, 

j Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bir karar 
j aldı: «Başkanvekilleri konuşmaz.» dediler. O 

andan itibaren ben artık Başkaııv'ekili olarak 
Cumhuriyet Senatosu kürsüsüne gelmedim. 

Benim hukuk anlayışım şudur ki, kararlara 
j karşı saygı duyacağız. O kararları benimsesek 
I benimsemesek, ondan yana olsak ve olmasak da 
' bir heyet karar verdi mi, o heyetin üyesi o ka-
i rara saygı duymak zorundadır; ama kendi kişi

sel düşüncesini de muhafaza eder. 

j iSayın Hocaoğlu, ben daha önce Anayasa 
değişikliğindeki kişisel düşüncelerimin aleyhin
de bir tek kelime burada söyledim mi? Ben, 

I «Millet Meclisinde reddedilen bir metin bura-
] da görüşülür.» diye konuşmamın içinde tek ke

lime söyledim mi? Hangi hakla bühtanda bu
lunursun? Ya dinlemezsiniz, ya gerçekleri tah
rif edersiniz. Asıl kişiliğin ölçüleri buradadır. 

J Şimdi soruyorum; ben kişisel düşüncemi 
! mahfuz tutmak kaydı ile Yüksek Genel Kuru

lun kararma karşı saygılı olmayacak mıyım? 
Elbetteki kişisel duygularımı muhafaza edece-

I ğinı ki, ben daima onlara sahip çıkmışımdır. 
j Biraz önce Anayasa değişikliği üzerinde konu-
j surken 1961 yıllarında Cumhurbaşkanlığı seçi-
! mi dolayısı ile; 13 - 14 yıl önce bugünkü güç-
İ lükleri belirttiğimi söylemiştim. Bu görüşleri-
I mi bile burada ifade etmedim. Ama ben öner

gemde neyi söylemiştim? «Millet Meclisinde gö
rüşülen ve sonunda oy toplamayan teklif Cum-

s huriyet Senatosunda görüşülemez.» demiştim. 
\ Siz Sayın Hocaoğlu ve Sizin partiniz benim 
| bu görüşümü burada reddetmediniz mi, ret oyu 

kullanmadınız mı? Hem ret oyu kullanacaksı-
j nız, Genel Kurul kararı haline getireceksiniz, 
• bunun hakkında tek kelime konuşmayacağını; 
) ondan sonra geleceksiniz politika pazarını, 
I ucuz kürsü sanacaksınız.. Ama bileceksiniz ki, 
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Sırrı Atalay adamın yakasına yapışmasını çok 
iyi bilir, fikirlerini bu şekilde savunmasını çok 
iyi bilir. 

'BAŞKAN — Sayın Atalay, rica edeceğim 
efendim. 
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ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Aleyhinde. 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Çok muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım 
Yeterlik önergesi. Parlâmento hayatında 

ferden ferda hür vicdanları temsil eden üyelerin 
bir mesele etrafında vuzuha, nihaî fikre kavuş
masına delil olan bir önergedir ki, bir yeterlik 
önergesinin özünde bu yeterliğin hakikaten vic
danlarda sübut bulması halinin ifadesi olmak 
iktiza eder. Halbuki içinde bulunduğumuz ko
nu. yeterliğe vabeste- mânaya henüz ulaşma
mış, üzerinde, maddî hukuk dışında, felsefî 
hukukla ilgili hiç bir yön görüşülmemiş, derin 
endiş - nak ve hakikaten ehemmiyetli bir konu 
mânası taşımaktadır. 

Arkadaşlarımız yeterlik önergesini vererek. 
âdeta «Kanunların Ruhu» isindi eseriyle Montes-
qieu'nun izaha bağladığı bir güze] noktayı bil
meyerek ve istemeyerek dile getirmiş oluyorlar. 
Bu eserde «Louisiana ahalisi kayısı yemek iste
diği zaman, rahat yemenin uğrunda, kayısı ke
sip dallarını yere düşürmeyi tercih eder.» di
yor. 

iBir mesele ki. üzerinde millete ariz - ami'k 
netice sunmak gerekmektedir; fakat yüksek 
Senaatoda, Meclis kanadında ölmüş 'bir mesele
nin sanki oksijen çadırına konma misali hu kür
süye getirilişindeki gerekler, bihakkın millet 
ruhiyatına hakkolunur mânada teslim olunama
mış, tevdi olunamamış mâna içindedir ve hayfa 
ki, .bu durumda yeterlik önergesi huzurunuza 
•gelmektedir. 

Meselenin, görüşülmeye müstehak çok en
gin ve derin cepheleri vardır. İzin veriniz bu 
konular üzerinde üyeler geniş fikirler ortaya 
koyabilsinler ve açık kapılar mevcut iken, kapı
ları (bililtizam setrederek, (kapayarak) başka 
bir kanun prosedürüne sığdırılmak istenen me
selenin özündeki 'hakikati, ülke, yarınki bu kub
beler altında görev verecek Türk çocuklarına 
meseleyi engin hürriyet duygusu, memleketse-
verlik duygusu ve hukuka sadakat duygusu 
içinde intikal ettirebilsin. 

Yeterlik önergesi benim naçiz vicdanımca 
kâfi bir 'belgeyi ifade etmeyen 'bir temenni, bir 
savaktan boşaltılan su misali, muvakkaten ve 
şu anda sadece neticesi mutlak kötü olmaya ma.h-

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi mese
leyi özetliyeyinı. 

G-enel Kurul kararma karşı elbette ki say
gılı olacağım, Genel Kurul bu husufta bağlayı
cı bir karar vermiştir. Nedir bu karar? «Mil
let Meclisinde 2/3 çoğunluk sağkınmasa bile, 
Cumhuriyet Senatosu bu tasarı veyahut tek
lifleri tetkik edebilir, görüşme yapabilir.» Bu
nun aksini savunan benim önergemi reddetmek 
suretiyle bu kabul edilmiştir; ısrarıma rağmen 
Genel Kurul kabul etmiştir. 

Ben bunu burada cerh eden, bunun aksine 
olan bir görüşü konuşmamda söyledim mi; ar
kadaşım geliyor beni burada kınıyor? Benim 
konuşmamı ya dinlememiştir, ya peşin hüküm
le hareket etmiş, yahut sataşma arzusunda bu
lunmuştur. 

Aslında ben sayın Hocaoğlu'ndan bunu bek
lemezdim. Çok dikkatli, çok olgun, çok ağırbaş
lı olan Sayın Hocaoğlu, aslında bu yönle değil, 
benim konuşmam içinde geçen ve bâzı siyasî 
partilerin davranışlarını eleştiren hususu bura
da eleştirmek yolunu bulamadı, bir başka yol
la bunun cevabını burada vermeye çalıştı. Asıl 
oraya gelecektiniz, onların cevabını verecekti
niz. Yoksa benim konuşmamda geçmeyen, be
nim konuşmamda asla dokunmadığım hususları 
buraya getirip söylemeye ne lüzum ve ne de 
ihtiyaç vardı. 

Şu anlaşılıyor; demek ki tarizde bulunmak
ta arkadaşlarımız kararlı ve peşin hükümlü. 
Gelecekler, sataşacaklar ve sataşmalarını gö
rüşmelerin mesnedi yapacaklar.. Ama bunlar 
beyhudedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyetti Anayasasına geçici 28 

ncü madde eklenmesi hakkındaki 231 sayılı tek
lifin tümü üzerindeki müzakerelerin yeterliği
ni arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 
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kûm konuya rağmen yine de bir müstaceliyete , 
Ibağlanmak istenen mesele hüviyetindedir ki, 
müzakereye yürümek akıl için tek yoldur; mü- \ 
zakereyi kesmek bu konuda bir aklî yol değil- \ 
dir. 

'Bugünkü müspet dünyada, müspet ilim dün
yasında meşveret ve münakaşa hakikî met od
dur. Yalnız, Türkiye'nin bir kadersizliği vardır; 
(hele son bir, iki aylık siyasî dünyamıza hükme
den kuvvetlerin meşveretten kaçmaları, kürsü- ; 
leri nakıs meselelere getirip dayamakta bulun
maktadır. Müsaade buyurun meseleyi uzatma
yalım; ama el değilmemiş yönlerine temas ede
lim. 

(Ben kanunun tümü üzerinde 13 kişilik bir ; 
listeyi karşımda bulunca, 13 kişilik listenin 14 
ncüsü olmayı uygun görmeyerek 1 nei madde , 
üzerinde; şayet tümünün 'oylanmasında madde
lere geçilmesi Heyeti Celilenizce kabul buyurul- ; 
duğu takdirde,, 1 nei madde üzerinde söz almış 
idim. 1 nei maddedeki söz alma fikrim, 1 nei mad
de kanununun esasını kapsadığı cihetle, kanunun < 
da kendisi ve ruhu üzerinde söz alma hakkını ifa- ; 

de eder. Ancak muhterem Ahmet Yıldız sözünü 
bana verdiği halde ve fakat Sayın Başkan, 1 nei ; 
maddede söz alma niyazımın söz almak demek 
olmadığını kabul ederek, Sayın Yldız'm bana 
tevcih ettiği (hakkı reddettiği cihetle, ben bu ka- i 
nunun gerekleri üzerinde Yüce Heyetinize inan
dığım fikirleri sunmak imkânından mahrum \ 
kaldım. Şimdi hasbel tesadüf, yeterliğin aley
hinde söz almak suretiyle meselenin esasına 
girmeksizin, meselenin yetersizliğini sizlere ar
za meetbur durum içindeyim. 

Burada bir büyük nüansı; Sayın Başkanımı
zın, şu anda Heyeti Celilenize Reislik yapan Sa
yın Başkanın bir nüansını size arza ve takdime ; 
mec'burum. \ 

'Daha önce tümü üzerinde söz almadım diye ; 
bana verilen bir hakkı reddeden Sayın Başkan, ' 
konuşması tarihî açıda memleketin hu mesele- j 
sine büyük ışık tutan büyüğümüz İnönü'nün ay- i 
nı mealde söz almasını, benim söz almama ter- J 
cih etmiş ve bir hukuku alenen zedelemiştir. Sa- i 
ym İnönü'de benden evvel aynen bir tezkere ile ' 
tümü üzerinde söz almış kişi değildi. Şimdi Sa
yın; benim dünkü Devlet Reisliği oylamasında • 
dört defa oy verdiğim muhterem Başkan, İ3U ko- j 
nuda benim oyumdaki isabetsizliği tatbikatı ile : 
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ortaya koymuştur. (A. P., isıralarmdan gürültü
ler).. Bu noktayı 'belli ettikten sonra meseleye 
geçiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın 
Termen 1 

ZİYA 'TERMEN (Devamla) — Hiç müsaade 
etmem Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade edin, yanlış konuşu
yorsunuz.. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Hayır etmi
yorum. Sizin halinizi, etvarmızı tevsim ettim. 
İnönü'de benim gibi sizden tümü hakkında söz 
istememiş kişi olduğu halde beni; vakta ki ben 
1 nei madde üzerinde söz almış kişiyim, evlevi-
yetle tercih etmeniz lâzımdı. İnönü hiç söz al
mamış kişi olarak, Sayın Yıldız'ın ibana tevcih 
ettiği söz hakkını ıbenden nez edip, İnönü'ye ver
meniz bir hatır tutumudur, hukuka sığmayan tu-
tum'dur. 

BAŞKAN — Sayın Termen, burada lütfen 
yanlış düşünüyorsunuz. Hadise böyle değildir, 
Sayın İnönü söz istemiştir. Zatıâliniz tümü üze
rinde... 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bendeniz 
söz istemedim mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim.. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Lütfen Bedia 

hanıma sorunuz, bendeniz söz isteyen insanım. 
BAŞKAN — Listede yazılı değil, lütfen 

efendim... 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim konuş

mamdan bin defa mühim olan İnönü'nün konuş
masını saygı ile kabul ediyorum; ama onun fik
ri memlekette, memleketin hakikatlara ulaşma
sına ışık tutan konuşmadır. Ben nihayet naçiz 
bir Türk vatandaşıyım, bir senatörüm, ancak 
kendi hacmim kadarım; fakat sizin hukuku ren
cide eden tutumunuzu bu Anayasa müzakeresi 
vesilesi ile tespite mecburum. 

BAŞKAN —• Sayın Termen, müsaadenizle 
şunu okuyayım size. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Şimdi Sayın 
Başkan.. (A. P. sıralarından gürültüler).. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Ter
men. 

«Sayın Başkan, söz sıramı Sayın İnönü'ye 
veriyorum'. Saygı ile arz ederim. Ahmet Yıldız» 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim tezke
remi okuyun lütfen. Aynı Ahmet Yldız, bana 
vermiştir daha evvel. 
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BAŞKAN — Sizin tezkereniz yok efendim, 
bil tezkere var. 

Çok rica ederim efendim, yanlış söylemem. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Sayın Ahmet 

Yıldız'ı işihat ediyorum. Söz sırasını bana verdi
ğine dair tezkereyi kendileri vermiştir. Bıraka
lım <bu işi, ben, 'bir nüansı arz ediyorum. (A. P. 
sıralarından 'gürültüler).. Bırakalım arkadaşlar, 
bırakalım, esasa gelelim. (A. P. sıralarından gü
rültüler).. 

Aziz arkadaşlar, Sayın Ahmet Yıldız söz sı
rasını evvelâ bana vermişlerdir. İşte yüzleri. 
Tezkereyi Sayın Başkan bana iade ettiler; ama 
Sayın İnönü'nün tezkeresini yedekte tuttular. 
Nüans buradadır. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Termen, lütfen şimdi 
Başkanlığa atfettiğiniz haksızlık, hukuku çiğ
neme dâvasını geri alın efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Almıyorum 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Geri almıyorsanız o zaman ba
kın... 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Burada Se
nato Başkanlığı görevini keyfi mâna içine geti
remezsiniz. (A. P. sıralarından gürültüler).. 

BAŞKAN — Keyfi mânada değil efendim. 
Lütfen beni dinlemek mecburiyetindesiniz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — O halde en 
isabetli konu, ben muvakkaten yerime otururum; 
Sayın Ahmet Yıldız'ı işhat ediyorum kürsüye 
çağırırsınız, hâdiseyi bizzat muhatap kişi orta
ya koyar. Razı mısınız Sayın Başkan? (A. P. sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Saym Termen, lütfen beui din
lemek mecburiyetindesiniz. Lütfen efendim, 
yoksa sözünüzü keserim. Sayın İnönü yazılı 
olarak söz istemiştir. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Söz kestik
ten sonra her şey biter, sözümü kesemezsiniz. 

BAŞKAN —• Kestim efendim, dinlemiyorsu
nuz sözünüzü kestim. Lütfen beni dinleyin. 

Siz Başkanı itham etmekte kendinizi haklı 
'buluyorsunuz, Başkanın sizi ikaz etmesini hak
sız buluyorsunuz. Bu olmaz efendim. Sayın İnö
nü yazılı olarak söz istemiştir. Sayın Yıldız ya
zılı olarak sözünü kendisine vermiştir. İçtüzü
ğümüzde de madde vardır, bunları söylemek 
mecburiyetindeyim. Lütfen, bana karşı haksız
lık ettiniz, geri alm sözünüzü lütfen. 
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MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Sayın Başkan, bir kişinin iki şahsa söz hak
kını vermesi mümkün müdür? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Termen sözünü
zü geri alm, ondan sonra mikrofonu açayım. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Şimdi bu ko
nuyu uzatmıyorum. Bakıyorum ki, Adalet Parti
li muhterem arkadaşlarım Başkanları üzerinde 
ve onun tutumu üzerinde hassastırlar. Hassassı
nız, hak veriyorum. Ancak ben ne konuştuğunu 
hilen... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Senato 
Başkanıdır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sadece 
bizim değil, sizin de Başkanınızdır. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Muhakkak 
'beyefendi, muhakkak. Ancak ben, meselenin 
böylece cereyan ettiğini, bihakkın böylece cere
yan ettiğini arz ettim. Benim de müracaatım 
vardır; böyle olmuştur, şöyle olmuştur, hiz ko
nuşmadık. 

Şimdi asıl konuya avdet etmek gerekirse, 
Anayasanın 7 sene ile mukayyet muhkem bir 
mâna içinde.. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Baş
kan hakkında söylediğini geri al. 

ZİYA TEPMEN (Devamla) — Mâna içinde 
ortaya koyduğu hükmü, iki yıl müddetle uza
tan bir kanun teklifi ile Yüce Sonato karşı kar
şıyadır. İki yıllık uzatma Anayasanın ruhuna 
esasta mugayyirdir. Çünkü Anayasa uzatmanın... 
(A. P. sıralarından gürültüler).. Esas ile usul 
iç içedir lütfen.. (A. P. sıralarından «kifayet 
hakkında konuş» sesleri.) Kifayetin ne olduğunu 
lütfen şu beyanlarımdan dinleyin. İki yıl uzat
manın Anayasanın ruhuna uygun olmayan bir 
uzatma teşkil ettiği hakkındaki anafikir, bu 
kürsüde vaki müzakerelerle nıütebariz hale ge
tirilmemiştir. 

(Devletin Başkanlığını kanun vazıı 7 yıl müd
detli hir görev olarak ilân etmiştir. Bundan ev
vel yapılan 5 tur, Devlet Reisliği seçimi için kâ
fi olan tur adedi teşkil ve ifade etmemektedir. 
Kilitlenen bir seçim neticesini ortaya koyarak 
mevcut Devlet Reisinin iki yıl müddetle görevi
nin uzatılması istikametinde devamını arz eden 
bu teklifte nakıs yön, isabetsiz yön mevcuttur. 
Bunlar konuşulmamıştır. Eğer biz, iki yıl mücl-
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detli bir temdit yerine, faraza secim nisabında 
318 asgarî yerine 300'liik. 2S0'lik bir rakamı va
zeden bir kanun getirmiş olsaydık, sistemde de
ğişiklik yapmış olacaktık, şahıs uğruna, şahıs 
ııef ine bir sistem vazetmemiş hal içine girecek
tik. Anafikir odur ki, Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi ile Sayın Adalet Partisinin düğümlenen, 
kilitlenen bir seçim mevzuatından hareket ede
rek, meseleyi müddetin uzatılmasına götürme
leri hali, Anayasanın özünde mündemiç esasa 
mugayere t teşkil eder. Halbuki, nisap adedinde 
tenzilâta gitmek, kanun teklifi, bir dereceye ka-
kadar şahsı esas alan bu fikir olmaz idi. Bunlar 
bu kürsüde konuşulmamıştır. Bu kürsüde Dev
letin.. (A. P. sıralarından gürültüler) Hep te
cavüz halindesiniz istirham ederim. Ben dünkü 
arkadaşınızım. 7 sene sizi savunan insanım, mü
saade edin busun konuşayım beyler.. (A. P. sı
ralarından gürültüler).. 

Sayın Senatonun muhterem azaları aziz ar
kadaşlarım, 

Aziz arkadaşlarım, ben konuşmaktan vazge
çiyorum. Bu vazgeçişte bir öz, bir hülâsa fikir 
mevcuttur. Arkadaşlarımız istedikleri kadar bu 
mesele hakkında geniş görüşmelere imkân ver
meyen bir tutumun içine girmiş bulunsunlar, 
önemi voktıır. 

NİSPETTİN EETÜRK (Sivas) 
sebet.. Esası konusuvorsun... 

Ne müııa-

ZİYA TERMEN (Devanda) — Kendileri sa
kat bir fikrin. Anayasayı mağşuş mânaya inti
kal ettiren bir yeni Anayasa yapımı anlayışının 
müdafii olarak sureti mutlakada bu konuda 
mağlup olacaklardır. Buna inanmalıdırlar. Be
nim konuşmam veya konuşmamam meseleye mü-
essiriyet getirmemektedir. Esas fikir, kendileri
nin aleyhindedir. Bu ülkede, bu kubbe altında 
vazife verenler, Anavasamn ruhuna muhalif bir 
enpozisyonu. ortaya koyanların politikasını mut
laka mağlup hale getireceklerdir. 

Ben fazla konuşmaktan içtinabediyoruın. 
Lütfen netiecvi beklesinler,. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Neticeyi 
çok ivi biliyoruz, seni de biliyoruz. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Beni 30 se
neden beri tanıyorlar, seni daha dün tanıdı
lar. 

H. ENVER IŞIKLAR (Samsun) — Bu par
tinin reyi ile geldin, haram maaş alıyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen rica ede
rim. 

Yeterlik aleyhinde konuşulmuştur. Yeterliği 
oylarınıza arz' ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler.. Çok büyük bir çoğunlukla kaibul edil
miştir efendim. 

Sayın arkadaşlarım, bu suretle görüşülmek
te olan 231 Sıra Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına geçici 23 ncü maddenin eklenmesi
ne dair teklifin, Cumhuriyet Senatosunda tümü 
üzerindeki birinci müzakeresi bitmiştir. 

Maddelere geçilmesi hakkında açık oy iste
mi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan T. C. Anayasasına bir ge

çici madde eklenmesi hakkındaki teklifin mad
delere geçilmesinin ad okunarak açık oya konul
masını savgılarımızla arz ederiz. 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 
Tabiî Üye 

Supb i Gür soy tr ak 
Tabiî Üye 
Sezai O "kan 
Tabiî Üye 

Hayrar Tunçkanat 
Tabiî Üye 

M. Şükran Özkaya 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
Tabiî Üye 

Refet Aksovoğlu 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 
Tabiî Üye 

Mucip Ataklı 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
Kocaeli 

Fatma tşmen 
Tabiî Üye 

Ekrem Acuner 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

T. C. Anayasasına geçici 23 ncü madde ek
lenmesine dair teklifin maddelere geçilmesi oy
lamasını açık oyla ret ve kabul şeklinde yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Kayseri 
Sami Turan 

İstanbul 
Cemal Yıldırım 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Ağrı 
Salih Türkmen 

İzmir 
Necip Mirkelâmoğlu 
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Kars 
Mehmet Hazer 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

Malatya 
Nurettin Akyurt 
BAŞKAN 

K. Maraş 
Hilmi Soydan 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

Kırşehir 
Halil Özmen 

Her iki önerge aynı mealdedir. 
Önergeyi vermiş olan arkadaşlarımız burada 
mevcuttur; kendilerini görmekteyim. 

Önerg-e mucibince hareket edilecektir. İsim
leri okunacak arkadaşlarımız; kabul ise, «Ka
bul» diye yüksek sesle, reddediyorlar ise, «Ret» 
çekinser iseler «Çekinser» olarak söylemek su
retiyle, buradaki isim listesinde işaret edilecek-
th\ 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa
yın Başkan, hasta arkadaşlarımız var, lütfen 
onları evvel okuyalım. 

BAŞKAN — Kim efendim, hasta arkadaş
lar! 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sayın 
Kemal Şenocak ve Sayın Tığlı. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şenocak ve Sa
yın Tığlı; hasta olan iki arkadaştan başlayaca
ğız, (A) harfinden devam edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şenocak?.. 
Y. KEMAL ŞENOCAK (Afyonkarahisar) 

— ..Kabul.. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Tığlı?.. 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — ..Kabul. 
'(Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan başlanarak 

ad okunmak suretiyle oylar tespit olundu.) 
BAŞKAN — Sayın Selâhattin BabüroğluL 
SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Maalesef ret, (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Reye 
hürmet ediniz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

(Hatay Üyesi Enver Balıadırlı'dan başlana
rak oyların tespitine devanı olundu.) 

BASICIN — Sayın Turgut Cebe?.. 
TURGUT CEBE (Ankara) — Kanunun ta-

kibettiği prosedür itibariyle kanun muallel oldu
ğu cihetle reyimi kullanma durumu üzerinde 
durmuyorum ve reyimi de izhar etmiyorum. 

(Günıüşane Üyesi Abbas Cilâra'dan itibaren 
oyların tespitine devanı olundu.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Müzakeresi yapılmakta olan 231 sıra sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü 
maddenin eklenmesine dair teklifin Cumhuri
yet Senatosunda tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiş, madde'] ere geç Hm esi açık oya sunulmuş
tur. Açık oylama neticesini -j,arz ediyorum : 

Açık oylamaya 159 sayın üye iştirak etmiş
tir. 

l'0-l kabul. 51 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. 
Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın 92 ııci 

maddesinin 6 neı fıkrasını okuyorum : 
«Millet Meclisimin reddettiği bir tasarı ve

ya teklif. Cumhuriyet Senatosunca da redde
dilirse düşer.» 

Bu suretle bu teklif düşmüştür. (C. G. P. ve 
M. B. G. sıralarından alkışlar. «Düşmüştü za-
•ten» sesleri) 

'Sayın arkadaşlarım, 26 Mart Pazartesi gü
nü saat 15.00'te Birleşik Toplantı vardır, dola
yı siyle Senato toplantısı Salı gününe talik edi
lecektir. 

Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere Bir-
1 eşimj kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 52,20) 
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Türkiye töumfcurdîyetd Anayasasına geçici 23 ncü mıadde ekleonmıeısine fdatiir teklifin imadjdiel'erine ge-
çfJlimıesi hakkında «verDen önergenin auçık oy Isıonucu 

Anayasanın 155 nci maddesi gereğince üçte 
iki kaıbul oyu sağlanamadığındau teklif redde
dilmiştir. 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAUAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKAKA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTAI/fA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUK 
Ö Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 159 

Kabul edenler : 104 
Eeddedenler : 51 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 22 

Acık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DÎYARRAKTR 
JLsA. JL X i l t i J JTA.-LV-L.HI 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nazif Ergeneli 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAYr 

Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ R-cler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay / 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakıh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçüîk 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mentetşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğk 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betü 
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TRABZON 
ALİ Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt i Ahmet Demir Yüce 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
V-ahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

Naim Talû 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 

ADANA 
Mukadder öztekin (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen ( 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Turgut Cebe 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Bahriye Üçok 

[Oya katilmtyanlar] 
Mahmut Vural 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

KONYA' 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Hamdi özer (İ.) 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

VAN 
Ferid Melen (Başjbakan) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
O. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arşla Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Halil Tunç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fatihi Çelikfbaş. 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
(Sabahattin Özbek (B.) 
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[Açık Üyelikleri 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
48 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1973 Pazar 
Saat 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçıim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

xV - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadî İçler, Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçioi Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1978) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştrıması isteyen 
önergesi (10/45) 

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'iıı, Sosyal Sigortalar Kurumunun 

içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 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 Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 taııih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

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

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/622, C. Senatosu : 2/45) 
(S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 16.3.1973) 





Toplantı : 12 0 0 1 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z ü I 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine 
dair teklifin Millet Meclisince maddelere geçilmesi kabul olunmıyan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra

poru (M. Meclisi : 2 /849, C. Senatosu : 2 /49) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 857) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 3 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7557 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

303 T. B. M. M. üyesinin, T. C. Anayasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine dair teklifi, 
Millet Meclisinin 22 . 3 . 1973 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelikle görüşülmüş ve maddelere ge
çilmesine 82 ret oyuna karsı 299 ka,bul oyu verilmiştir. 

Anayasanın 155 nci maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluk sağlanamadığından İçtüzüğün 105 
nci maddesi muvacehesinde binnetice teklif kabul edilmemiştir. 

Dosya ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu t eldi f, 19 . 3 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonu havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1973 tarihli 80 nci Birleşiminde kabul edilmemiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 857) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine dair hazırlamış olduğumuz 
teklif gerekçesiyle birlikle ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

İsparta Milletvekili Kastamonu Milletvekili Sakarya Milletvekili 
S. D emir el S. Keskin N. Bayar 

Balıkesir Milletvekili Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
A. İ. Kırımlı S. Bosna A. Ş. Lâç 

Tokat Milletvekili Antalya Milletvekili İzmir Milletvekili 
M. Kazova E. Eker A. N. Erdem 

Eskişehir Milletvekili Sakarya Milletvekili Eskişehir Milletvekili 
S. Öztürk G. Han O. Oğuz 
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Kocaeli Milletvekili 
S. Yahşi 

İstanbul Milletvekili 
M. Yardımcı 

İstanbul Milletvekili 
A. Silivrili 

Bolu Milletvekili 
A. Çakmak 

izmir Milletvekili 
M. F. Arınç 

Zonguldak Milletvekili 
A. N. Akın 

Hatay Milletvekili 
77. Akgöl 

Erzurum Milletvekili 
S. Araş 

Edirne Milletvekili 
1. Ertem 

Bolu Milletvekili 
M. §. Kiykıoğlu 

İstanbul Milletvekili 
N. İkbal Tokgöz 

İzmir Milletvekili 
A. Özdemir 

İzmir Milletvekili 
B. Asutay 

Niğde Milletvekili 
/ / . A. Kavurmacıoğlu 
Trabzon Milletvekili 

A. İ. Birincioğlu 
Ankara Milletvekili 

F. N. Yıldır\m 
Sakarya Milletvekili 

Y. Bir 
İçel Milletvekili 

C. Okyayuz 
Aydın Milletvekili 

İV. Menteşe 
Tokat Milletvekili 

1. II. Balcı 
Afyon K. Milletvekili 

A. 1. Ulubahşi 
Tekirdağ Milletvekili 

N. Karalıalil 
Kocaeli Milletvekili 

C. Âdemoğlu 

— 2 — 

Uşak Milletvekili 
O. Dengiz 

Kayseri Milletvekili 
E. Turgut 

İstanbul Milletvekili 
O. C. Fer soy 

Erzurum Milletvekili 
T. Bilgin 

İzmir Milletvekili 
0. Demir Sorguç 

Zonguldak Milletvekili 
F. Ak 

Rize Milletvekili 
S. Z. Köseoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
E. Ocak 

Sivas Milletvekili 
Y. Z. Önder 

Sivas Milletvekili 
/ / . Çınar 

Bursa Milletvekili 
C. Külahlı 

Adana Milletvekili 
Ş. Yılmaz 

Balıkesir Milletvekili 
O. Tan 

Samsun Milletvekili 
A'. Y. Kurt 

Ka st a m onu Milletvekili 
0. Deniz 

Ankara Milletvekili 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Kars Milletvekili 

İ. II. Alaca 
Diyarbakır Mili etvckili 

S. Savcı 
Bursa. Milletvekili 

K. önadım 
Kars Milletvekili 

V. Koçulu 
Balıkesir Milletvekili 

1. Aytaç 
Ordu Milletvekili 

K. Şen soy 
Afyon K. Milletvekili 

M. R. Çerçel 

Balıkesir Milletvekili 
M. Ş. Çavdaroğlu 

Denizli Milletvekili 
F. Avcı 

İstanbul Milletvekili 
0. Özer 

Ankara Milletvekili 
S. Kılıç 

Adana Milletvekili 
A. Topaloğlu 

Konya Milletvekili 
B. Müderrisoğlu 

Antalya Milletvekili 
1. Ataöv 

Kırşehir Milletvekili 
il/. K. Güneş 

Bingöl Milletvekili 
M. Bilgin 

Sivas Milletvekili 
T. Koraltan 

Manisa Milletvekili 
S. Çağlar 

İstanbul Milletvekili 
T. Erer 

İzmir Milletvekili 
ş. Osma 

Burdur Milletvekili 
M. Özbcy 

Erzincan Milletvekili 
/ / . Atabeyli 

Adıyaman Mili et vekili 
M. Z. Adıyaman 

Konya Milletvekili 
T. Y. Öztuna 

Bingöl Milletvekili 
M. S. Ay dar 

İsparta Milletvekili 
Y. Uysal 

İsparta Milletvekili 
A. İ. Balım 

Çanakkale Milletvekili 
K. Bağcıoğlu 

Samsun Milletvekili 
î. Yalçıner 

Çanakkale Milletvekili 
3/. Rulki Önür 
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Manisa Milletvekili 

E. Akça 
Manisa Milletvekili 

K. Şahin oğlu 
Kütahya Milletvekili 

F. Azmioğlu 
Kars Milletvekili 

M. Doğan 
Ankara Milletvekili 

Ş. Yıldırım 
Muş Milletvekili 

K. Emre 
Manisa Milletvekili 

S. Gümüşpala 
Bolu Milletvekili 
N. Bayramoğlu 

Aydın Milletvekili 
/ . Sezgin 

Kahraman Maraş Milletvekili 
V. Kadıoğlu 

Urfa Milletvekili 
31. Aksoy 

Ankara Milletvekili 
31. Maden 

İstanlml Milletvekili 
/ / . Türkay 

Yozgat Milletvekili 
1. H. Akdoğan 

C. S. Ankara üyesi 
r . Köker 

Adıyaman Milletvekili 
A. A. Turanlı 

Ordu Milletvekili 
C. Ekinci 

Balıkesir Milletvekili 
K. Erdem 

Giresun Milletvekili 
H. İpek 

İstanbul Milletvekili 
31. F. Güngör 

Mardin Milletvekili 
E. K. Aybar 

Samsun Milletvekili 
B. TJzunoğlu 

Antalya Milletvekili 
Ö. Eken 

Kırşehir Milletvekili 
C. Eroğlu 

Nevşehir Milletvekili 
E. Eıratlıoğlu 

Sivas Millletvekili 
E. Akova 

Kars Milletvekili 
L. Aküzüm 

Ankara Milletvekili 
O. Alp 

Bilecik Milletvekili 
§. Binay 

Zonguldak Milletvekili 
A. R. Balta 

Hatay Milletvekili 
A. Yılmaz 

Kastamonu Milletvekili 
31. K. Topçular 

Hakkâri Milletvekili 
A. Zey dan 

Kayseri Milletvekili 
II. Nakîboğlu 

Burdur Milletvekili 
A. M. Çiloğlu 

Aydın Milletvekili 
F. Turlıangil 

Niğde Milletvekili 
M. N. Çerezci 

Gaziantep Milletvekili 
31. L. Söylemez 

Giresun Milletvekili 
31. E. Turgutalp 

Mardin Milletvekili 
A. Özmen 

izmir Milletvekili 
N. Kürsad 

Bursa Milletvekili 
E. Mat 

Van Milletvekilli 
K. Kartal 

Trabzon Milletvekili 
S. Güven 

Erzincan Milletvekili 
S. Perin çek 

Eskişehir Milletvekili 
31. Ş. Sönmez 

Ankara Milletvekili 
O. Eren 

Mardin Milletvekili 
S. Güneştan 

Kırklareli Milletvekili 
/ / . Korkut 

Tokat Milletvekili 
O. Hacıbaloğlu 

Kütahya Milletvekili 
/ . Ersoy 

Ankara Milletvekili 
M. K. Coşkun 

Tunceli Milletvekili 
K. Aral 

C. S. Siirt Üyesi 
A. Kavak 

Bolu Milletvekili 
H. 1. Cop 

Siirt Milletvekili 
S. Oran 

Afyon K. Milletvekili 
H. Dinçer 

Kastamonu Milletvekili 
A. Tosyalıoğlu 

Samsun Milletvekili 
İ7. Özalp 

Ankara Milletvekili 
H. Balan 

Adana Milletvekili 
C. Akçalı 

Manisa Milletvekili 
Ö. Sakar 

Urfa Milletvekili 
AT. Cevheri 

Kars Milletvekili 
K. Kaya 

Eskişehir Milletvekili 
31. 1. Angı 

Malatya Milletvekili 
A. Karaaslan 

Samsun Milletvekili 
D. Kitaplı 

Manisa Milletvekili 
31. O. D aut 

İstanbul Milletvekili 
H. Güngör 

C. S. Bolu Üyesi 
T. Y. Gülez 

Urfa Milletvekili 
B. Karakeçili 

Hatay Milletvekilli 
T. Köseoğlu 
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Giresun Milletvekili 
Ar. Erkmen 

C. S. Bitlis Üyesi 
O. Kürümoğlu 

C. S. Kütahya Üyesi 
î. E t em Erdinç 

C. S. İzmir Üyesi 
O. Kor 

C. S. Konya Üyesi 
M. Varışlı 

C. S. İzmir Üyesi 
M. Kırlı 

C. S. Bilecik Üyesi 
M. O. Tuğrul 

C. S. Ordu Üyesi 
8. Acar 

C. S. Sivas Üyesi 
N. Ertürk 

C. S. Kocaeli üyesi 
L. Tokoğlu 

C. S. Samsun Üyesi 
F. Tevet oğlu 

C. S. Afyon K. Üyesi 
M. K. Karağaçlıoğlu 
C. S. Denizli üyesi 

A. K. Turgut 
C. S. İsparta Üyesi 

M. Gülcügil 
C. S. Niğde Üyesi 

H. A. Göktürk 
C. S. Tokat Üyesi 

A. Altuntaş 
C. S. Trabzon Üyesi 

A. §. Ağanoğlu 
C. S. Sinop Üyesi 

N. înebeyli 
C. S. Muğla üyesi 

H. Menteşeoğlu 
Erzurum Milletvekili 

R. Danışman 
Ankara Milletvekili 

T. Toker 
C. S. Ankara Üyesi 

T. CeU 
Adıyaman Milletvekili 

K. Kırıkoğlu 
C. S. Ankara Üyesi 

H. O. Bekata 

C. S. Bursa Üyesi 
İ. S. Çağlayan git 

C. S. Çanakkale Üyesi 
iV. Altan 

C. S. Muş Üyesi 
/. Bingöl 

C. S. Rize Üyesi 
O. 31. Agun 

C. S. Manisa Üyesi 
O. Karaosmanoğlu 

C. S. Eskişehir Üyesi 
Ö. Ucuzal 

C. S. Gaziantep Üyesi 
î. T. Kutlar 

C. S. Aydın Üyesi 
A. C. Coşkun 

C. S. Urfa Üyesi 
H. O rol 

C. S. Giresun Üyesi 
.S'. Orlıon 

C. S. Adıyaman Üyesi 
M. S. Turanlı 

C. S. Antalya Üyesi 
A. Tekin 

C. S. İzmir Üyesi 
M. Bozoklar 

C. S. Afyon K. Üyesi 
A. Karayiğit 

O.S . Trabzon Üyesi 
R. Zaloğhı 

C S. Kastamonu Üyesi 
M. Çamlıca 

C. S. Bolu Üyesi 
A. Yümaztürk 

C. S. M araş Üyesi 
A. Karaküçük 

C S. Ankara Üyesi 
1. Yetiş 

Çankırı Milletvekili 
N. Ok 

C S. Yozgat Üyesi 
/. Yeşilyurt 

Muğla Milletvekili 
A. Buldanlı 

Konya Milletvekili 
M. Vstündağ 

C S. Gaziantep Üyesi 
8. Tanyeri 

C. S. Kastamonu Üyesi 
A. X. Tuna 

C S. Kütahya Üyesi 
A. O. Akça 

C S. Kırklareli Üyesi 
A. Alkan 

C. S. Amasya Üyesi 
M. Zer en 

C S. Burdur Üyesi 
F. Kmaytürk 

C. S. İstanbul Üyesi 
R. Öztiirkçine 

C S. Çankırı Üyesi 
G. Titrek 

C S. Günıüşane üyesi 
A. Cilâra 

O. S. Afyon K. Üyesi 
K. Şcııocak 

C. S. Edirne Üyesi 
M. N. Ergendi 

C. S. Samsun Üyesi 
H: E. Işıklar 

C S. Adana Üyesi 
II. N. Âdemoğlu 

C. S. Samsun Üyesi 
R. Rendeci 

C. S. Konya Üyesi 
O. N. Canpolat 

C. S. Balıkesir Üyesi 
A7. D emir el 

C S . Konya Üyesi 
F. Halıcı 

C S. Manisa Üyesi 
O. S iler san 

a S . " Muğla Üyesi 
İ. Karaöz 

Ordu Milletvekili 
If. Mağden 

Z on guldak Millet vekili 
£. T. Müftiioğlu 

Yozgat Milletvekili 
T. Nizamoğlu 

Z on guldak Milletvekili 
B. Ecevit 

Edirne Milletvekili 
C. Sayın 

Denizli Milletvekili" 
II. O rai 
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Sivas Milletvekili 
A. Durakoğlu 

Gaziantep Milletvekili 
Ş. Çolakoğlu 

Artvin Mil 1 etvekili 
A. N. Budak 

Ankara Milletvekili 
A. S. Iliçerimez 

C. S. Ordu üyesi 
§. Koksal 

C, S. İçel Üyesi 
L. Bilgen 

Erzincan Milletvekili 
II. Çetinkaya 

Erzurum Milletvekili 
S. Er verdi 

Ankara Milletvekili 
/ . Cüce oğlu 

İstanbul Milletvekili 
B. Er soy 

ist anbul Mili etvekili 
II. Dolun 

Yozgat Milletvekili 
A. Baştürk 

Ankara Milletvekili 
K. Ataman 

Ordu Milletvekili 
F. Güley 

Tunceli Milletvekili 
/ / . Tenipınar 

Sakarya Milletvekili 
/ / . Uysal 

Samsun Milletvekili 
T. Akal 

Muğla Milletvekili 
A. Döğerli 

Bursa Milletvekili 
/. Öktem 

Kırklareli Milletvekili 
B. Arda 

Trabzon Milletvekili 
A. Şener 

Malatya Milletvekili 
H. Gökçe 

Denizli Milletvekili 
(Değişiklik teklifine imza 
koyduğuna dair önergesi 

eklidir.) 
I. Açıkalın 

Bursa Milletvekili 
S. Çarığa 

Bursa Milletvekili 
.N. Atlı 

C. S. Bursa Üyesi 
8. TJral 

C. S. Adana Üyesi 
M. Y. Mete 

C. S. Konya üyesi 
F. Özlen 

Bitlis Milletvekili 
K. M. Akışık 

C. S. Zonguldak Üyesi 
M. A. Pestûci 

Trabzon Milletvekili 
M. Arslantürk 

Burdur Milletvekili 
N. Yavuzkan 

îst anbul Mili etvekili 
M. K. Özek e 

Ankara Milletvekili 
O. Soğukpınar 

Adana Milletvekili 
E. II. Postacı 

Ankara Milletvekili 
O. Bir git 

C. S. Denizli Üyesi 
II. Almaca 

îçel Milletvekili 
Ç. Yılmaz 

Tekirdağ Milletvekili 
Y. Alpaslan 

Zonguldak Milletvekili 
II. Baytilrk 

ist anbul Milletvekili 
N. Uğur 

Balıkesir Milletvekili 
N. Gür er 

Kahraman Maraş Milletvekili 
M. Özdal 

Tokat Milletvekili 
î. II. Birler 

Ankara Milletvekili 
C. Yorulmaz 

Sakarya Milletvekili 
B. T. Boztepe 

Ordu Milletvekili 
O. Vural 

C. S. Sivas Üyesi 
A. Alt ay 

C. S. Balıkesir Üyesi 
N. Sarlıcalı 

C. S. Manisa Üyesi 
D. Barut çuoğlu 

Kars Milletvekili 
K. Okyay 

Corum Milletvekili 
C. Angın 

C. S. Aydın Üyesi 
/ / . Goral 

Kastamonu Milletvekili 
M. Scydİbeyoğlıı 
C. S. Sivas Üyesi 

77. Öztürk 
Manisa Milletvekili 

M. Ok 
Çankırı Milletvekili 

N. Ç. Yazıcıoğlu 
Amasya Milletvekili 

V. Meşhur 
Kayseri Milletvekili 

T. D. Avşargil 
istanbul" Milletvekili 

E. Ülker 
Niğde Milletvekili 

M. Ocakçıoğlu 
Çanakkale Milletvekili 

M. Çahkoğlu 
Manisa Milletvekili 

Tr. Bakirli 
Antalya Milletvekili 

Ö. Buyrukçu 
Sinop Milletvekili 

T. F. Övet 
İzmir Milletvekili 

K. Önder 
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Ankara Milletvekili 
T. Z. Yağcı 

Ordu Milletvekili 
M. Ekşi 

izmir Milletvekili 
C. Karagözoğlu 

Sivas Milletvekili 
E. Kangal 

C. S. Kars üyesi 
S. Atalay 

C. S. Tokat Üyesi 
Z. Betil 

Bilecik Milletvekili 
M. Ergiıl 

Kars Milletvekili 
T. Artaç 

Rize Milletvekili 
.S. Kumbasar 

Mardin Milletvekili 
§. Altındağ 

Balıkesir Milletvekili 
N. Sandıkçıoğlu 

C S. İstanbul Üyesi 
F. Gündoğan 

GEREKÇE 

Anayasamızın 95 nci maddesine göre Cumhurbaşkanını seçmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 13 ve 16 Mart tarihlerinde toplanmıştır. 

Seçim işlemi, usulüne" uygun olarak yürütülmüş ve fakat yapılan 6 tur oylamada adaylardan 
hiç birisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Anayasamızın öngördüğü yeterli oyu toplayamamıştır. 

Turların devamı halinde de olumlu bir sonuca ulaşılamayacağı anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Devleti başsız bırakmamak için, konuya 
bir çözüm yolu getirmek görevi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

Yasalarımıza göre Millet Meclisi Genel Seçimi ile Senato üçte bir yenileme ve kısmî seçimi' bu 
yıl yapılacaktır. 

Seçimlerle Parlâmentonun adedi bütünlüğü sağlanacak ve seçmen temayülü yeniden ortaya çık
mış olacaktır. Bu sebeplerle Cumhurbaşkanı seçiminin genel seçimlerden sonraya ertelenmesinde 
zaruret vardır. 

Erteleme süresi iki yıl olarak tespit edilmiştir. Böylece 28 Mart 1966 tarihinde seçilen Cumhur
başkanının görev süresi 28 Mart 1975 tarihine kadar devam edecektir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/49 
Karar No. 43 

23 . 3 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Mart 1973 tarihli Birleşiminde öncelikle görüşülerek, maddelere geçilme
sine 82 ret oyuna karşı 299 kabul oyu verilen, 303 T.B.M.M. üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına geçici 23 neü madde eklenmesine dair teklifi, Anayasanın 155 nci maddesinde öngö
rülen üçte iki çoğunluğun sağlanamamış olması nedeniyle Millet Meclisi İçtüzüğünün 105 nci 
maddesi muvacehesinde binnetice kabul edilmemiş olduğu şerhini muhtevi Millet Meclisi Başkan
lığının 23 Mart 1973 tarihli ve 7557 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle, Komisyonumuzun 23 Mart 1973 tarihli Birleşiminde, teklifin ivedi mahiyeti ileri sürüle
rek İçtüzüğün 28 nci maddesindeki 48 saatlik süreye tabi olmaksızın Komisyon gündemine alın
ması ve Komisyon gündemindeki bütün işlere öncelik tanınması yolunda verilen önergenin kabul 
edilmesi üzerine tetkik ve müzakere olunmuştur. 

I - Teklif, Devleti Başfcansız bırakmamak yolunda bir çözüm olarak Anayasaya geçici 23 ncü 
maddenin eklenmesi ile 28 Mart 1966 tarihinde seçilmiş olan Cumhurbaşkanının görevinin 28 
Mart 1975 tarihine kadar uzatılmasını öngörmektedir. 
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Arz edilen düzenlemeyi öneren teklif, Komisyonumuzda - usul - ve - esas - yönlerinden tartış
ma konusu edilmiştir. 

Usul tartışması : 
A) Komisyonun terekküp tarzına ilişkin iddialar : 
Anayasanın 85 nci maddesi, siyasi parti gruplarının, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvet

leri oranında katılmalarını emretmektedir. 
23 Mart 1973 günü itibariyle Cumhuriyet Senatosundaki siyasi grupların üye sayıları; A.P. 

90, C.G.P. : 20, C.H.P. : 19, D.P. : 7 (Grup kuramamaktadır), K.G. : 14 (Fethi Çelikbaş, C.G.P. 
Grupu içinde mütalâa edilmektedir.), M.B.G. 19, bağımsız üyeler de 9 dur. Bu üye sayıları sonucu 
anılan gruplar Komisyonumuzda; A.P. : 7, C.H.P. : 2, M.B.G. , 1, K.G. : 1 ve bağımsız üyeler ile 
grup kuramıyan D.P. li üyeler 2 üye ile temsil edilmekte ve 1 üyelik de münhal bulunmaktadır. 

Bu münhal üyelik için de, Cumhuriyet Senatosunun ilk birleşiminde seçim yapılacağı, Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanınca açıklanmış ve Cumhuriyet Senatosunun 22 Mart 1973 tarihli 
46 nci Birclşiminde, kendilerine kontenjan düşen C. G. P. nin aday vermemesi neticesinde seçim 
yapılamamıştır. 

Komisyonumuzda, C. G. P. ni temsil eden üye tarafından açıklanan ve 21 Mart 1973 tarihli ol
duğu söylenen, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının Danışma Kurulu incelemelerine müs
tenit kararma ilişkin dağıtım cetvelinden Komisyonumuzda A. P. den 7, C. G. P. den 2, C. H. P. 
den 2, M. B. G. dan 1, grup teşkil edemeyen D. P. üyeler ile bağımsız üyelerden de 1 üyenin görev 
almasının gerektiği anlaşılmıştır. 

Açıklanan işbu karar ve ilgili dağıtım cetveli tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur ki, bu
gün Komisyonumuzda hiç bir siyasî grup, kuvvet oranının üzerinde temsil edilmemektedir. 

Arz edilen nedenle de, Komisyonumuzun terekküp tarzının Anayasaya uygun olmadığı yolun
daki iddianın gerçek olmadığı ve hukukî bir mesnede dayalı olmadığı tespit edildiği cihetle ileri 
sürülen iddia hakkında her hangi bir işlem yapılmasına gerek görülmemiş ve Komisyon çalışmala
rına devam edilmesi uygun mütalâa olunmuştur. 

B) Teklifin Millet Meclisinde yeter sayıda kabul oyu almamış olması nedeni ile görüşmelere 
konu kılınamayacağı iddiası : 

Anayasanın 155 nci maddesi, Anayasanın ne yolda değiştirilebileceğini ve hangi esas ve usul
lere tabi olduğunu açık ve seçik bir biçimde göstermiştir. 

Anayasanın 155 nci maddesi, şu kuralları ihtiva etmektedir : 
I - Anayasa değişikliğine ilişkin teklifler, T. B. M. M. (Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec

lisi) üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yapılacaktır. 
I I - Anayasa, değişikliğine ilişkin teklifler, ivedilikle görüşülmeyecektir. 
I I I - Anayasa değişikliğine ilişkin tekliflerin kabulü, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senato

sunun ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki çoğunluklarının oyları ile gerçekleştirilecektir. 
IV - Anayasa değişikliğine ilişkin tekliflerin görüşülmesi arz edilen, - teklifçi nispeti - , - ivedi

lik yasağı - , - kabulde üçte iki çoğunluk zorunluğu - kuralları saklı kalmak kaydı ile, kanunların 
görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere, yani Anayasanın 92 nci maddesi esaslarına tabi 
olacaktır. 

Görüşülebilme yeterliği yönünden tartışmalara konu kılman işbu teklif, arz edilen Anayasa ku
ralları esaslarında değerlendirildiğinde şu sonuçlar ile karşılaşılır : 

I - Teklif, T. B. M. M. (Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi) üye tamsayısının üçte biri nis
peti olan 303 üye tarafından teklif edilmiş ve Anayasanın I nci kuralı gerçekleştirilmiştir. 

I I - Teklif, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mart 1973 tarihli ve 7557 sayılı yazılarından anla
şıldığı üzere, ivedilikle görüşülmemiş ve Anayasanın II nci kuralı gerçekleştirilmiştir. 

I I I - Teklif, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Mart 1973 tarihli ve 7557 sayılı yazılarından an
laşıldığı üzere, Anayasanın aradığı üçte iki çoğunluk oyuna mazhar olamamış ve Millet Meclisi 
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Başkanlığının sözü edilen yazılarının ikinci paragrafında kullanılan ifade ile, «Anayasanın 155 nci 
maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluk sağlanamadığından İçtüzüğün 105 nci maddesi muvace
hesinde biımetiee kabul edilmemiş» olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve 
bundan böyle de, I nci, II nci ve III ncü kurallar saklı kalmak kaydı ile IV ncü kuralın uygula
masına geçilmiştir. 

Bu geçiş de, teklifin Millet Meclisinde, üçte iki kabul oyuna mazhar olmuş biçimde Cumhuriyet 
Senatosuna gönderilmesi kadar olağandır ve zorunludur. 

Zira, Anayasa, çift Meclisli bir Yasama Organı tesis etmiş ve bir - mekik - düzeni öngörmüştür. 
Anayasanın öngördüğü - mekik - düzeni icabı, T. B. M. M. arz edilen bir tasarı veya teklifin 
hukukî bir sonuca ulaşabilmesi için mutlaka, her iki Meclisin de o tasarı veya teklif hakkında 
iradesini belli etmesi zorunluluğu vardır. T. B. M. M.arz edilmiş bir tasarı veya teklif hakkında 
ileri sürülebilecek her çeşit hukukî sonuç ancak Meclislerin iradeleri ile ortaya çıkacaktır. 

Anayasanın 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü aynen şöyledir: «Millet Meclisinin reddet
tiği bir tasarı veya teklif, Cumhuriyet Senatosunca da reddedilirse düşer.» 

Yine 92 nci maddenin 7 nci fıkrası da, «Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya teklif, Cum
huriyet Senatosunca olduğu gibi veya değiştirilerek kabul edilirse, Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosunun kabul ettiği metni yeniden görüşür. Cumhuriyet Senatosunun metni Millet Meclisince 
benimsenirse, kanunlaşır; reddedilirse tasarı veya teklif düşer.» hükmünü ihtiva etmekle, her 
iki Meclisin de iradesinin ne derece mutlak olduğunu ve araştırılmak zorunda bulunduğunu açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Arz edilen nedenlerle, ayrı ayrı her iki Meclisin de irade saha ve tasarrufuna girmemiş bir 
tasarı veya teklif hakkında - düşmekten - söz cdilenıiyeeeği açıkça anlaşılmaktadır. 

İşbu teklif. Yüce Cumhuriyet Senatosunun kabul oylarına mazhar olduğu takdirde, sözü edi
len - mekik düzeni - icabı teklif Millet Meclisinde ikinci defa görüşülme imkânım elde edecek ve 
155 nci maddede yer alan II nci kurala uygun olarak işlem görecektir. 

Bütün bu hususlar ilk defa bugün gözetilmemiş ve mütalâa edilmemiştir. Anayasanın. Tem
silciler Meclisindeki görüşme zabıtları incelendiği takdirde görülür ki, Temsilciler Meclisi üyelerin
den Alp Kuran, Anayasa değişikliği tekliflerinin, kanunların tabi olduğu görüşme ve kabul düze
ni dışında bir düzene tabi olmasını öneren bir konuşma yapmış ve bir d,e teklif vermiş fakat, Ko
misyon adına Emin Paksüt tarafından karşılanan bu önerinin Komisyonca benimsenmemesi neti
cesinde. Anayasa değişikliği tekliflerinin de görüşme ve knbul esaslarının 92 nci madde uyarın
ca yürütüleceğine ilişkin mevcut hüküm korunmuştur. (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası cilt 3 
sayfa 3917). 

Yapılan bu incelemeler ve serd edilen görüşler neticesinde, teklifin. Millet Mecl'sinde yeler 
sayıda kabul oyu alamamış olması nedeniyle müzakerelere konu kılmamıyaeağına ilişkin iddialar 
hukukî mesnetten yoksun görülmüş ve yapılan oylama sonucunda 2 muhalif (Halil Öznıen ve 
Mucip Ataklı) oya karşı 8 lehte oyla teklifin Komisyonumuzda ve Cumhuriyet Senatosunda mü
zakere eddebikceği kabul olunmuştur. 

Bu usul tartışmalarından sonra teklifin esasına geçilmiştir. Raporumuzun giriş kısmında arz 
ettiğimiz üzere, işbu teklif, Devleti Başkunsız bırakmamak yolunda bir çözüm olarak Anayasaya 
geçici 23 ncü madde olmak üzere bir yeni geçici madde eklenmesini öngörmektedir. 

Komisyonumuz. 13 Mart 1973 tarihinden günümüze kadar yürütülen uygulamayı ve sonuçlarını 
gözeterek ve değerlendirerek. Cumhurbaşkanı seçiminin: Anayasa ve kanunlarımız uyarınca bu 
sene yapılacak olan seçimlerden sonraya ertelenmesine ilişkin gerekçelere katılarak ve bunlarda 
yarar mütalâa ederek, teklifi benimsemiştir. 

II - Teklifin maddelerine geçilmesi, 2 muhalif (Halil özmen ve Mucip Ataklı) oya karşı 8 oyla 
kabul edilmiş ve verilen bir önergenin kabulü üzerine de müzakerelerini, teklifin Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonunca değiştirilerek kabul edilen metnini esas alarak yürütülmüş ve 1 ve 2 nci 
maddeleri böylece tanzim ve kabul etmiştir. 
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III - Teklifin düzenleme amaç ve sahasına esas, Cumhurbaşkanı görev süresinin 28 Mart 1973 
tarihinde nihayete ereceği gözetilerek, 

1. İçtüzükte öngörülen bekleme süresine tabi tutulmadan Cumhuriyet Senatosu gündemine 
alınması, 

2. Gündemdeki bütün işlere öncelik tanınarak müzakerelere konu kılınmasını, 

3. İkinci görüşmesinin de birinci görüşmesinden sonraki birleşimde öncelikle yapılması, 

Hususlarında istemde bulunulması karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Üye 
Samsun Eskişehir Münhal 

R. Rendeci Ö. Ucuzal 

Yozgat 
S. Artukmaç 

Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Erim 

Toplantıda bulunamadı. 

Mardin 
A. Bayar 

Toplantıda bulunamadı. 

Tabiî Üye 
Muhalifim, karşı oy yazım 

eklidir. 
M. Ataklı 

Ankara 
T. Kapardı 

Hatay 
M. Deliveli 

Rize 
0. M. Agun 

Tokat 
Z. Bettt 

Bursa 
8. Kayalar 

Kırşehir 
Muhalifim. 
H. Özmen 

Sakarya 
M. Tığlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 231) 



— 10 — 

T.O. Anayasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine dair teklif için muhalefet şerhi 

Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması hakkında Anayasaya geçici bir madde eklenme
sine dair teklifin Meclis Başkanlığınca Senatoya şevki usulen Anayasanın 155 nei maddesine aykı
rıdır. 155 nei madde Anayasa değişikliğinin «Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayılarının üçte iki 
çoğunluğunun oyuyla mümkündür» âmir hükmü karşısında Anayasanın 92 nei maddesinin ikinci 
fıkrasına uyularak, Meclis Başkanının da Genel Kurula açıkladığı, bu teklifin 2/3 çoğunluğu bula-
madığı için düşmüştür beyanının karşısında bizim bu teklifi müzakere etmemiz mümkün olamaz 
Anayasa değişikliğinin her iki Mecliste, üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile kabul edilmesi hük
mü, Millet Meclisinde yerine gelmemiştir. Bu yüzden de 2 nei kez müzakeresi mümkün olamamış
tır. Bu Anayasa dışı duruma rağmen, Komisyon çoğunluğunu teşkil eden teklifi benimseyen arka
daşlarımızın, bu teklifi müzakereye oylariyle zorlaması açık bir Anayasa ihlâli olacaktır. Böyle bir 
davranışın Komisyonumuzca benimsenmeyeceğine inanmama rağmen aksi tecelli ederse bu teklif 
kabul edilirse sonuç gene hukuken geçerli olmayacaktır. 

Tümü Mecliste reddedilmiş olan bu Anayasa teklifinin Komisyonumuzda ve Genel Kurulda 
kabul edilmiş olması hali dahi bu teklifin kanunlaşmasına imkân ATermeyecektir. Çünkü Meclisin 
reddetmiş olduğu bu teklifi, biz kabul etsek bile, Anayasa prosedürü bunun tekrar diğer kanun
lar gibi Meclise gönderilip müzakeresine imkân vermemektedir, örneğin, Meclisin kabul ettiği bir 
Anayasa değişikliği, Senatoda reddedildiği takdirde, bunun diğer kanunlar gibi Meclise geri gön
derilmesi mümkün değildir. Çünkü Anayasanın 155 nei maddesi bir Anayasa değişikliğinin her 
iki Meclisin ayrı ayrı 2/3 çoğunluğu ile kabulünü âmir bulunmaktadır. Bu Meclis bunu reddeder, 
diğeri kabul ederse, değişikliğin yapılması mümkün olamaz ve Anayasanın 92 nei maddesinin 
usulleri Anayasa değişikliğine uygulanamaz diğer önemli bir husus da Komisyonumuzun terekküp 
tarzıdır. Senato bünyesindeki son değişiklikler, Komisyonumuzun bünyesinde değişikliği zarurî 
kılmıştır. Bu-değişiklik yapılmadan varılacak kararın Anayasa Malhfeömesi tarafından bozulması 
muhakkaktır. (Anayasa Madde 85) Çünkü buna benzer karar Anayasa Mahkemesi tarafından Mec
lis Başkanlık Divanı için daha evvel verilmiştir. 

Arz ettiğim bu nedenlerle Komisyonumuz bu teklifi müzakere edemez. 
Ettiği takdirde usul hatasını peşinen kabul etmiş olacaktır. 
Bu Anayasa değişikliği Meclisin hür iradesine baskı, Cumhurbaşkanı seçiminin gizli olması açık 

hükmünün ihlâli mahiyetindedir. 
Anayasanın 95 nei maddesi Cumhurbaşkanının 7 yıl süre için seçilerek görev yapmasını âmirdir. 

Bu teklif ile bu maddenin âmir hükmü de zedelenmektedir. 
Teklif, kişisel maksatlı olup Anayasanın 12 nei maddesindeki eşitlik prensibini de ihlâl etmekte

dir'. Bu nedenlerle teklife karşıyım. 
23 . 3 . 1973 
Tabiî Üye 

Mucip Atakh 
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MİLLET MECLİSİNCE MADDELERE GEÇİLMESİ KABUL OLUNMAYAN METİN 

T. B. M. M. 303 ÜYESİNİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü 
madde eklenmesine dair teklif 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına aşağıdaki geçici 23 ncü madde eklenmiş
tir : 

GEÇİCİ MADDE 23. — Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 95 nci maddesine göre yapılması 
gereken Cumhurbaşkanı seçimi, 13 Mart 1975 
tarihine ertelenmiştir. 

28 Mart 1966 tarihinde seçilmiş olan Cumhur
başkanının görevi, 28 Mart 1975 tarihine ka
dar devam eder. 

MADDE 2. -
üğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MİLLET MECLİSİ 
ANAYASA KOMİSYONU DEĞİŞTİKİŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü 
madde eklenmesine dair teklif 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu geçici madde yayımlan
dığı tarihte yürürlüğe girer. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına geçici 23 ncü madde eklenmesine dair teklif 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici 23 ncü madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 23. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 95 nci maddesine göre yapılması 
gereken Cumhurbaşkanı seçimi, 13 Mart 1975 tarihine ertelenmiştir. 

28 Mart 1966 tarihinde seçilmiş olan Cumhurbaşkanının görevi, 28 Mart 1975 tarihine kadar 
devam eder. 

MADDE 2. — işbu geçici madde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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