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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

Başkan Divan Kâtibi 
Madanoğlu Cemal Yurdakuler Muzaffer 

Divan Kâtibi 
özgü? Selâhattin 

ı mu ı 

BİRİNCİ OTUEUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzafter 
KÂTİPLER : Akspyoğlu Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

2 — GÖRÜŞ 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa tasmtsı 

(5/7) (S. fl. 35) (1) 

BAŞKAN — .126 neı madedden görüşmeleri
mize devam ediyoruz. 

D) İktisadi ve inalı hükümlei' 
1. Bütçe 

Madde 126. — Devletin ve kamu iktisadi 
teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin 
harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. 

Kanım kalkınma plânları ile ilgili yatırımlar 
veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler 
için özel süre ve usûller koyabilir. 

Oenel ve katma bütçelerin nasıl yapılacağı 
ve uygulanacağı kanunla gösterilir. Bütçe Ka
nununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir 
hüküm konulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 35 S. Sayılı basnıayau ve ekleri Temsilci
ler Meclîsinin 34 ncü Birleşim tutanağvmn so-
nundadır. 

.EN İŞLER 

II. Sayıştay; kamu iktisadi teşebbüslerinin 
denetlenmesi 

Madde 127. — Sayıştay, genel ve katma büt
çeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile inal
larını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 
kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 
yapmakla görevlidir. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usûl
leri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer özlük 
işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla dü
zenlenir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla 
düzenlenir. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III. Kesin hesaplar 
Madde 128. — Kesin hesap kanunu tasarıları, 

kanunda daha, kısa bir süse kabul edilmemiş ise, 

- 2 - • „ 



B : 86 15. 
ilgili oldukları malî yılın sonundan bağlıyarak 
en geç bir yıl sonra, Bakanlar Kurulunca, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, 
genel uygunluk bildinimiinli, îlişikin olduğu kesıin 
tfıesap kanunu tasarısının verilmesinden Sbıaşlıya-
rak en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunar. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

IV. Kalkınma 
a) Kalkınma plânı 

Madde 129. —• İktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınma plâna bağlanır. 

Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir. 
Plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konma

sında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gö
zetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak 
değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler, 
özel kanunla düzenlenir. 

KÜÇÜK SAMİ —• Arkadaşlar, bu maddede 
kalkınma plânından bahsediliyor. Daha önce, 
biliyorsunuz, Devlet Plânlama Dairesi kurul
muştu. Mademki, itkisadi ve sosyal plânlama
dan bahsediliyor, buraya.Devlet Plânlama Daire
sini koyalım, faydalı olur. 

AKSOYOĞLU REFET — Açıklamak üzere 
söü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
AKSOYOĞLU REFE'T — Efendim, biz Ana

yasaya konulması mümkün olan birçok teşkilât
tan burada bahsetmedik. Meselâ bakanlıklar 
teşkilâtları. Onların da vazife ve salâhiyetleri 
bu Anayasada zikredilmedi. Bunu yapmadık. 
Böyle olunca, Devlet Plânlama Dairesinin Ana
yasaya konulmasını ben şahsan ânlıyamıyorum, 
konmasına da lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN —> Buyurun, Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ —• Aksoyoğlu arkadaşımızın 

mukayesesini ben doğru bulmadım. 10 senelik 
geçmiş itkidaı* devrinde ne çcktikse, plansızlık 
yüzünden çektik. Plânlama teşkilâtının baskı
sından kurtulmak için, ilerideki iktidarlar, bu
nun kaldırılması cihetine gidebilirler. 

78 nci maddede, kamu yararına çalışan mües
seselerde, milletvekillerinin üye olamıyaeakları 
zikredilmiştir. Yani siyasi şahsiyetlerin nüfuz
larım kullanmalarına mâni olmak istedik. 
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O hükümler konunca, elbette siyasilerin is

tedikleri şekilde plansızlığa gitmelerine mâni ol
mak için bir karar almalıyız. 

BAŞKAN — Tunçkanat; 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, za

ten bunıi zaruri gördüğümüz içindir ki, <bir 
kanunla Devlet Plânlama Dairesi kuruldu. Şim
di endişe nedir? Gelen iktidar bu Plânlama Da
iresini lâğvederse? Kanunlarla 'kurulmuş bir
çok müesseseler vardır ki, bunların hepsini 
Anayasa teminatı altına almajya gidersek iş çık
maza girer, tesbiti çok güçtür. Asıl teminat 
vatandaşların gönlünde bu metinlerin yerleş
miş olmasıdır. Bu bakımdan Sami Beyin en
dişelerinin yersiz olduğunu belirtmek isterim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, Bakanlık
ların ve dSiğer teşekküllerin teşkilâtı, pren
sip itibariyle Anayasada mevzubahis olmıyabi-
lir. Ama bu yeni bir kuruluştur ve Devlet 
işlerinin bundan sonra artık bir plân ve prog
rama dayanması lüzumuna inandığımız içindir 
ki, böyle bir teşkilât (kurmuş bulunuyoruz. 
Artık Devlet gemisi bu rota üzerinde yürümek 
suretiyle başarılı bir hedefe varabilir. Falan 
falan kanunlar Anayasada yazılı değildir de
niyor. Olmayabilir. Yargıtay, Danıştay, as
kerî yargıtay yazılmıştır', 'başka bakanlığın 
vazifeleri yazılmamıştır, olabilir ve gayet ta
biîdir. Bakanlıklar burada yazılmıyor diye 
bunun da yazılması doğru değildir diye söy
lemeye imkân yoktur. Plânlama Dairesinin is
minin buraya girmesi çok daha iyi olur. . 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, plân
lama ile, yasama organları arasında mukaye
se yapamayiz. Kazai müesseseler için Anaya
sada teminat zikretmek şarttır. Bu gayet ta
biîdir. Plânlama teşkilâtı için böyle bir şeye 
ihtiyaç yoktur. İktidarlar, elb'ette muvaffak 
olmak ve dölayısiyle uzun müddet halkın sev
gisini kazanmak zorundadırlar, bunu yapa
caklardır. 

Eğer plânlama dairesini Anayasaya yaza
cak olursak, o zaman Devlet Personel Dairesi 
de kurulmuştur, onu da teminat altına almak; 
icabeder. Bunu esbabı mucibe olarak zikrede
nleyiz. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Aksi istenmiyen 
mevzularda, Anayasaya müspet hükümler ko
nulur. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunun 
için konmuştur. Yargı organlarının, bir ba-
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kanlıkla ilgileri yoktur. Özel bükümlerin mut-
lâika getirilmesini veya mevcut hükümlerin mu
hafazasını, temin edebilmek için Anayasaya hü
küm konmak istenmektedir., 

Şimdi 'arkadaşlar, bir teklif var. Plânlama 
Dairesinin adı Anayasada zikredilsin mi, edil
mesin mi: Önce bu teklifi oya koymak lâzım. 
Şahsan, ben buna taraftarım. 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Dairesinin 
adının buraya konulması veya konulmaması üze
rine konuşalım. 

Buyurun, Kaplan. 
KAPLAN KADRİ — Özgüneş'in dediği gi

bi, aksini istemediğimiz için buraya Devlet' 
Plânlama Dairesinin adını koymalıyız. Mutla
ka kanunla vazifesi ve kuruluşu düzenlenmeli
dir. Esasen kurulmuştur, muhafazası temin 
edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAFI — Efendim, ikinci 

fıkra zaten açık belirtmektedir. (Plânın hazır
lanmasında, yürürlüğe konmasında ve değişti
rilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın bütün
lüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağ-
lıyacak tedbirler özel kanunla düzenlenir.) den
mektedir. İlle plânlama teşkilâtının isminin bu
raya konmasına lüzum yoktur. 

KÜÇÜK SAMİ — Çelik sanayii bir kanunla 
kuruldu, azot sanayii bir kanunla kuruldu. Be
nim anladığım budur, ama bunu düzenliyecek 
bir teşkilât vardır, bu teşkilâtın vazifeleri özel 
kanunda olacaktır. (Devlet Plânlama Teşkilâtı 
kurulur ve bu teşkilâtın kuruluş ve görevleri 
kanunla gösterilir.) şeklinde buraya bir hüküm 
koyalım. Gelecek iktidarlar bunları yapmaktan 
kaçınmasın. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kifayeti müza
kere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet teklif ediliyor. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sami Küçük'ün bir tadil teklifi var, (Bu 
maksatla Devlet Plânlama Teşkilâtı kurulur. 
Bu teşkilâtın kuruluş ve görevleri kanunla dü
zenlenir.) hükmünün maddeye ilâvesini istiyor. 
Evvelâ bunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. . Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Madanoğiu. 
MADANOĞLU CEMAL — Zaten kurulmuş 

bir teşkilâttır. Gaye, "teşkilâtın yürümesidir. 
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KÜÇÜK SAMİ — Kurulmuştur, ama, devam 

etmesinin teminat altına alınması şarttır. 
BAŞKAN — Bu maddesi Sami Küçük'ün de

ğişiklik teklifi ile oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler./. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Tabiî servet kaynaklarının aranması ve 
işletilmesi 

Madde 1.30. — Tabiî servetler ve kaynakları, 
Devletin büküm ve tasarrufu altındadır. Bun
ların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 
Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan, doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iz
nine bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz ist iyen yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

j 1er... İttifakla kabul edilmiştir. 

c) Ormanların korunması ve geliştirilmesi 
Madde 131. — Devlet, ormanların korun

ması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için 
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bü
tün ormanların gözetimi Devlete aittir. 

Devlet ormanları, kanuna göre Devletçe yö
netilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülki
yeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devro-
lunamaz. Bu ormanlar, zamanaşımıyla mülk 
edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkı
na konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet 
ve eyleme müsaade edilemez. 

Ormanlar içinde veya hemen yakınında otu-
I ran halkın kalkındırılması ve ormanı koruma 

bakımından gerekirse, başka yere yerleştirilmesi 
kanunla düzenlenir. 

Yanan ormanların yerinde yeni orman ye
tiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve 
hayvancılık yapılamaz. 

Orman suçları için genel af çıkarılamaz; or
manların tahribine yol açacak hiçbir siyasî pro
paganda yapılamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, gerçi yeri değil, 
usulünü buluruz. Ben eski eserlerin korunması
nı istiyorum. Bunun için eski eserlerin ve mü
zelerin, tabiî güzelliklerin korunması ve tarihî 
eserlerin satılmasına mâni olunmasını temin 
edecek hükümlerin, bu Anayasaya konulmasını 

I istiyorum. Meselâ 50 nci maddeye bir* ek yapı-
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labilir. Mutlak bu maddeye olsun, yahut 131, 
nci maddeden sonra konulsun demiyorum. Usu
lü birlikte bulalım, özel kanunla bu iğlerin dü
zenleneceğini buraya mutlaka koyalım. 

(İkinci müzakeresinde yapalım, sesleri; 50 
nci maddeyi yeniden müzakere etmek ve sonuna 
eklemek ieabeder, sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 50 nei maddenin 
son fıkrası: «Devlet, tarih ve kültür değeri olan 
eser ve anıtların korunmasını sağlar.» şeklinde
dir. Buraya ilâve edecekseniz önce usulü tâyin 
etmemiz lâzımdır. 

Söz Tunçkanat'mdır. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, or

manların korunması ve geliştirilmesine ait mad
deyi müzakere ediyoruz. Arkadaşımız tarihî 
eserler hakkında mütalâa beyan ediyor. Zanne
diyorum, bahsettikleri şeyin yeri burası değil
dir. Ö takdirde 50 nci maddenin tekrar müzake
resine karar verelim. 

BAŞKAN — Sami Bey, müstakil bir madde 
olarak veya 50 nci maddenin sonuna ilâve ola
rak koyalım diyor. Evvelâ Sami Beyin teklifi
ni reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere devam ediyoruz efendim. 

Üçüncü Bölüm 
' Yargı 

A) Genel hükümler 
T. Mahkemeler'ip bağımsızlığı 

Madde 132. — Hâkimler, görevlerinde ba
ğımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve 
vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yar
gı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama 
Meclislerinde soru sorulamaz, görüşme yapıla
maz veya her hangi bir beyanda bulunulamaz. 
Yasama ve yürütme organları ile Mare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır; bu organ
lar ve idare, maihkeme kararlarını hiçbir suret
le değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez. 

YILDIZ A H M E T V — Filhakika diğer mad
delerde sarih olmakla beraber 64 ve 97 nci mad
deler arasında bir tenakuz var. 64 ncü madde 
yasama organlarının cezaları tahfif etme, değiş-
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tirme yetkisi vardır. 97 nci maddede ise Cum
hurbaşkanının yetkisi vardır. Burada (yasama, 
yürütme organları tadil yapamaz) diyor. Bu
nun sonuna 64 ve 97 nci maddeler hükmü sak
lı, dersek mesele kalmaz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Arkadaşlar, 
132 nci maddenin ikinci fıkrasında : «Hiçbir 
organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir 
ve talimat veremez» deniyor. Bundan sonra da, 
«genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulu
namaz» diyor. 

Şu halde, bu genelge gönderemeze lüzum 
yoktur, çıkarılması şarttır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, bu 
madde tamamiyle hukukidir, hukukun temelidir, 
şunu çıkaralım, bunu çıkaralım demek doğru 
olmaz. 

YILDIZ AHMET — 64 ve 97 nei madde hü
kümleri saktadır, demeli. (Anlıyamadık, sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşımız, bu maddenin so
nuna, 64 ve 97 nci madde hükümlerinin saklı 
kalmasını yazalım ; diyor. 

YILDIZ AHMET — Size her iki maddeyi de 
okuyacağım : (64 ve 97 nci maddeleri okudu.) 

(54 ve 97 nei maddelerin hükümleri saklıdır, 
diyelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL.— Demin ele arz 
ettim. «Genelge gönderemez» hükmüne lüzum 
yok, buradan kaldırılsın. ' * • 

YILDIZ AHMET — Ben de arkadaşımızın 
fikirlerine katılırım. • 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, 
Anayasayı hazırlıyan Temsilcilerin hepsi ' hu
kukçudur. Zannetmem ki, onlar lüzumsuz bir 
hükmü buraya koymuş bulunsular. Benim tek
lifim şu, ya öğleden sonra, yahut şimdi, Anayasa 
Komisyonundan yetkili bir arkadaşı çağıralım. 
izahat versin, bu mühim madde üzerinde deği
şiklik yapmıyalım. 

BAŞKAN — Ersü Vehbi. 
ERSÜ VEHBİ — Ben Ahmet Beyin tekli

finin üzerinde konuşmak istiyorum. Üçüncü 
fıkrada (yasa ve yürütme organları...) diye 
başlıyan cümleden (yasama) çıkmalıdır. Büyük 
Millet Meclisinin, milleti temsil eden kuvvetin 
bunun üzerinde olduğu aşikâr. Nihayet bunlar 
ayrı ayrı kuvvetlerdir. Verilen kararın hiçbir 
zaman bozulmaması ieabeder. Binaenaleyh, bu-
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radaki (yasama ve) kelimelerinin çkarılması lâ
zımdır. 

YILDIZ AHMET — (Yasama) kelimesinin 
çıkarılması lâzımdır. 

ÖZ&ÜNEŞ MEHMET — Ahmet Beyin ileri 
sürdüğü fikir açık değildir. İkincisi yasama ke
limesinin çıkarılmasını Vehbi Bey arkadaşım 
teklif ediyor. Bunun da münasebeti olmadığı 
kanaatindeyim. Kuvvetler tefrik gidiliyor. Bu 
sebeple teklifleri doğru bulmuyorum. 132 nei 
•madde üzerinde aydınlanmış değilim. Af bunun 
içindedir. 

KOKSAL OSMAN — Ahmet Yıldız Bey bir 
teklif yaptı, Vehbi Bey bir kelimenin çıkarılma
sını söyledi. Bu maddenin teknik bakımdan 
izah edilmesini uygun buluyorum, bunu teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — İlim heyetinin dinlenmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabuil edilmiştir. 

II . Hâkimlik teminatı 
Madde 183. — Hâkimler azlolunamaz. Kendi

leri istemedikçe, Anayasada gösterilen yaştan 
önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylıkla-
rırndan yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan 
dolayı hüküm giymiş olanlarla görevini sağlık 
ibakımından yerine getiremiyeceği kesin olarak 
anlaşılanlar ve meslekte* kalmalarının caiz olma
dığına karar verilenler hakkında kanundaki is
tisnalar saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka,bul edilmiştir. 

(Aylıklarından yoksun kılınamaz, deniliyor, 
bunu da soralım, sesleri) 

Şu halde, madde kabul edilmiştir ama, bunu 
da soralım. 

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

maları, hakları ve ödevleri, meslekte ilerlemeleri, 
görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya 
sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin 
kovuşturması açılması ve disiplin cezası veril
mesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma yapılmasına ve yargılanmalarına karar 
verilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suç
luluk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, 
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i mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla 

düzenlenir. 
Hâkimlerin aylık ve ödenekleri, adalet işleri-

I nin özelliği ve önemi gözetilerek, kanunla tesbit 
edıilir. 

Hâkimler altmışbeş yaşını bitirinceye kadar 
hizmet görürler. 

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden ıbaşka ge-
I nei ve özel hiçbir görev alamazlar. 

BAŞKAN — Buyurun Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Bumu da geri bırakalım, 

münakaşa etmiyelim. 
BAŞKAN — 135 nei maddeye geçiyorum. 

IV. Duruşmanın açık ve kararların gerek-
I . celi olması 

Madde 135. — Mahkemelerde duruşmalar her-
I kese açıktır. Duruşmalardan bir kısmının veya 

tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâ
kın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli 
kıldığı ,hallerde karar verilebilir. 

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla 
özel hükümler konulur, 

Bütün mahkemelerin her türlü kararlan ye-
rekçeli olarak yazılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum.) 'Kabul eden-

I -1er... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
KARAVELÎOĞLU KÂMİL — 134 ncü mad

deye askerî disiplin meselesini koyacağız. 
BAŞKAN — Sonra koyacağız. 

V. Mahkemelerin kuruluşu. 
Madde 136. — Mahkemelerin kuruluşu, görev 

ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanun
la düzenlenir. 

BAŞKAN -— SÖz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

VI. Savcılık 
Madde 137, — Kanun, Cumhuriyet savcıla

rının ye kanunsözcfülerînin özlük işlerinde ve 
görevlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hü
kümler koyar. 

Cumhuriyet Başsavcısı, Başkanunsözcüsü ve 
Askerî Yargıtay Başsavcısı, yüksek mahkemeler 
hâkimleri hakkındaki hükümlere tâbidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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V,i İ. Askerî yargı 

Madde 138. — Askerî mahkemeler, asker ki
şilerin askerî olan suçlariyle, bunların asker ki
şiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut as
kerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işle
dikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevli
dirler. 

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

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

Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun 
hâkimlik niteliğine sahibolması şarttır. 

Askerî mahkemelerin kuruluşu, işleyişi, hâ-
kimlerininı özlük işleri, mahkemelerin bağımsız
lığı ve hâkimlik teminatı esaslarına: göre, ka
nunla düzenlenir. 

AKSOYOĞLU REFET — Bu maddeye disip
lin: kurulları bu hükmün dışındadır demek lâzım. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, son fıkrada 
hâkimlerin özlük iğleri mevzuubahis. Hâkimlerin 
emeklilik işleri dâhil bütün özlük işleri buraya 
askerî disiplin mahkemelerinin kuruluş ve yet
kileri kanunla düzenlenir, tâbirinin! konmasını 
teklif ediyorum. 

KOKSAL OSMAN — Geçen gün bir haber 
geldi, Devlet Başkanı da burada bulunaeaktır, 
dendi. 

Alankuş Paşa söyledi. «Askerî mahkemeler* 
de üyelerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine 
sahibolması şarttır.» deniyor, burada. Yukarı
da da bu ifade ediliyor, ama tümen ve kolordu
da çoğunluk elde edilemez. Bir savcı olur, reis 
olarak da subaylar bulunur diye bir teklifte 
bulunuluyor. Bilmiyorum bu nasıl karşılanır?. 

BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlarnnın söylediği 

teklife iştirak ediyorum. Disiplin mahkemeleri 
için bir fıkra eklenecektir. Disiplin mahkemele
ri bu hüküm dışındadır, kaydı ile bağlamak lâ
zım geliyor. 

137 nci maddede bir nokta, daha vardır. «As
kerî Yargıtay Başsavcısı» 65 yaşına kadar te
kaüt edilemez diyor. Bu suretle yalnız başsav
cıyı ayrı bir madde ile teminat altına almış olu
yoruz. 

ÇELEBİ EMANULLAH — 4 ncü fıkraya 
şöyle bir fıkra eklenmesini teklif ediyorum. «As-
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kerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâ
kimlik niteliğine sahibolması şarttır. Bu çoğun
luk 2/3 ünü geçemez.» 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Ma-
danoğlu Paşam mütehassıslara sual sordu. Bun
lar 65 yaşma kadar giderse, bunlara verilecek 
rütbe bulunmaz, orgeneralliğe kadar dayanırlar, 
ne yaparız dediler. 

Bu maddenin bunu temin etmediğini, bu mad
de ile haklan mahfuz tutulduğunu ileri sürdü
ler. Bu hangi madde ile ilgili ise tekrar sorula
bilir. 

2 ncisi, disiplin mahkemeleri diyoruz. Disip
lin mahkemeleri kurmaktan maksadımız, Ma-
danoğlu. Paşam izah etti. Bunun dışında mahke
meler, ki, bu mahkemeler başka suçlara baka
caktır, bunlar hâkimlik niteliğini haiz olan in
sanlardır, Bunlar hırsızlık, adam öldürme gibi 
suçlara bakacaklardır. Bu bir maffzur teşkil et
mez kanaatindeyim. 

YILDIZ AHMET — Ben de Sayın Albayım 
ve Çelebi'nin üzerinde durdukları fıkra üzerin
de durmuştum. Askerî mahkemeler hâkim ve 
subay üyelerden kurulur. Arkadaşlar tümende 
bile bir hâkim zor bulunuyor. 4 - 5 kişilik bir 
heyet oluyor, içinde bir tane hâkim, bazan iki 
tane hâkim bulunuyor. Onun için «askerî mah
kemeler hâkim ve subay üyelerden kurulur» 
der ve gerisine karışmayız. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben 138 nci 

maddenin kabulünü fıkra fıkra yaparsak daha 
faydalı olur kanaatindeyim. Beşinin birden üze
rinde konuşacağımıza, birisinin üzerinde konuş
muş oluruz, daha kolay olur. 

BAŞKAN — 138 nci maddenin fıkra fıkra 
oylanmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi fık
ra fıkra müzakere edeceğiz. 

(Maddenin 1 nci fıkrası okundu.) 
KAPLAN KADRÎ — Efendim, bu madde 

hakkında kısaca şunu söyliyeceğim. Beraber 
olmadığımız noktalar zannedersem yok. Esasta 
tamamen beraberiz. Disiplin mahkemeleri kuru
lur, disiplin suçlarının hududu genişletilir. Bu 
hususta hepimiz müttefikiz. Askerî kişileri yar
gılayacak kimseler hâkim kişilerdir, hukukçu
lardır. Bunlar da diğer sivil hâkimler gibi te
minatlara kavuşturulmalıdır. Bu maddenin so
nuna şu fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. 
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Teklifim şöyledir : «Askerî kişilerin disiplin 

suçlarına bakmak üzere askerî disiplin mahke
meleri kurulabilir. Bu mahkemelerin kuruluş, 
yetki ve görevleri, muhakeme usulleri özel ka
nunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Buyurun Paşam. 
MADANOĞLÜ CEMAL — Bu konulan fık

rada, askerî mahkemelerin salâhiyetleri yazılı 
olduğuna göre, bu fıkrayı olduğu gibi kabul et
tik mi o vakit iltibaslar olacak. Bilâhara kuru
lacak sivil mahkemeleri, askerî mahkemeye bu 
iş benimdir, senindir diyecek ve bir karışıklık 
olacak. Diyeceğiz ki, meselâ stratejik kolordu dâ
hil, yukarda olanlarda askerî mahkeme, tümen 
dâhil aşağısında, disiplin mahkemeleri kurula
caktır. • : 

Yaş meselesinde; bunların hepsi gelecek ve 
artık böyle 65 yaşma kadar karşımızda duracak 
hâkimler bulunacaktır. Bunu halletmek lâzım
dır. Yaş haddi en yüksek olan kimseye göre mu
amele yapılır. Feyzioğlu'nun dediği gibi olmıya-
eak. Bunlar, Anayasanın içinde kayıt vardır, 65 
yaşma kadar tekaüt edilemeyiz, diyeceklerdir. 
Karşımıza birçok yaşlanmış albaylar, generaller 
gelecektir. Hepsi general olmak istiyecek. Onun 
için bunu halletmek lâzımdır. 

ÖZÜÜNEŞ 'MEHMET — Efendim, ben iki 
noktayı belirteceğim. -Birincisi 05 yaşında dahi 
olsa bir karar neticesinde ordudan çıkacaktır. 
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İkincisi, eskiden iki sivil galhsın askerî mahal

de işlediği bir suça «askerî' mtaihikeme 'bakardı. Bu 
fıkra bunu şimdi kaldırıyor. ıSiıViU mahkemelere 
gidiyor. Bence buraya girmelidir. Meselâ bir 
askerî garnizonda iki sivil birbiri ile kavga eder
se, askerî mahkemeye giderdi. ıŞlmdi bu madde 
bunu tamamen; kaildırıyor. 

AKBOYOĞLü BEFET — Efendim, teklifler 
diğer tekliflerle karşı karşıya geliyor. Şimdi 'Kad
ri -Kapılan arkadaşımız bu maddenin sonuna bir 
fıkra, olarak «Askerî disiplin mahkemelerinin 
•kuruluş ve işüeyişi hususi kanunla düzenlenir.» 
ciimîe'sinlin konmasını Miyar. Bu-fıkranın 'konu
lup konulmaması su kararın verilmesine bağlıdır. 
Askerî mahkemelerdeki hâkimlerin, hâkim nite
liğimi haiz olması isteniyor. Eğer bu fıkrayı kal
dırmak istiyorsak diğer fıkralara bence lüzum 
yoktur. En son fıkra «Askerî mahkemeler'in ku
ruluşu':, işleyişi, hâkimlerin özÜük işleri, mahke
melerim bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esas
larınla ıgöre, kanunla düzenfenir.» şeklindedir. 
Eğer fıkralar üzer inde mutabık bulunuyorsak, o 
zaman 4 neii fıkrayı çıkarıp bütün bu işleri1 bir 
çırpıda halletmiş oluruz; lüzumsuz yere diğer 
fıkraların buraya sokulmasını zorlamaya lüzum 
kalmaz. 

BAŞKAN —Saait 14,30 da (toplanılmak üzere 
Oturümın kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12;00 
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Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER : Özgür Selâhattin, Aksoyoğhı Refet 

BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz, 
132, 133, 134 ncü maddeleri diğer arkadaşla

rın görüşmelerine bırakmıştık, bunlar gelmiştir, 
üzerinde müzakere açıyorum. 

Üçüncü ©ölüm 
Yargı 

A) (leniel' (hükümler 
1. Mahkemelerin! bağımsızlığı 

Madde .1.32. — Hâkimler, [görevlerinde bağım-
sısdııtar; Anayasaya, kanıma, -hukuka ve vicda-
ni kanaatlerine göre (hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, ıinerci veya kişi, yargı 
yetkisinin kullanılmasında maihıkemelere ve hâ
kimlere emir ve talimat veremez; genelge gönde
remez; tavsiye ve telkinde buluınıamaz. 

Görülmekte olan bir dâva hakkında yasama 
meclislerinde soru sorulamaz, görüşme yapılamaz 
veya .her hangi bir beyanda ıbuHumulamaz. Yasa
ma ye yürütme organları ile idare, mahkeme ka
rarlarına uymak zorundadır; bu organlar ve ida
re, mahkeme kararlarını ihicjbir suretle değişti
remez ve bunların yerine 'getirilmesini geciktire
mez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Vehbi Ersü. 

ERSÜ VEHBİ — Üçüncü fıkrada «yasama 
ımeclislerinde» diyor, ondan sonra «yargı yetki
lerinin kuilılanılmafsı 'ile ilgili olarak» şeklinde de
vam etmesini teklif edeceğim, zira kullanılması
nla tesir edecektir. 

(BAŞKAN — Vehbi Bey; 132 nci maddenin 
«görülmekte olan bir daya hakkında yasama mev
zularında yargı yetkisinin kullanulması ile ilgili 
olan, $oru sorulamaz.» «eklinde devam, etmesini 
teklif ediyorlar. 

EBSÜ VEHiBt — •Kullanılmasında tesiri ola
caktır. 

ÖZÜÜE SELÂHATTİN — Bu teklif yerin

de bir şeydir. Açık olmasında fayda vardır. Bu, 
haliyle ileride bünyevi mahzur doğabilir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. 
1 nci teklifi oya sunuyorum. Kaibul edenler... 

7. Etmiyenler... 5. 
2 nci teklifi oya sunuyorum. Kaibul edenler.. 5 
Şu halde; 1 nci teklif kaibul edilmiş oluyor 

efendim. 
132 nci maddeyi oya sunuyorum. Kaibul eden

ler... Etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir 
efendim. 

II. Hâkimlik teminatı. 
Madde 133. — Hâkimler azlolunamaz. Ken

dileri istemedikçe, Anayasada gösterilen yaştan 
önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylıkla
rından yoksun kılınamaz. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan 
dolayı hüküm giymiş olanlarla görervini sağlık 
bakımından yerine getiremiyeeeği kesin olarak 
anlaşılanlar ve meslekte kalmalarının caiz olma
dığına karar verilenler hakkında kanundaki is
tisnalar saklıdır. 

ÛBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
(Buyurunuz, Ersü. 

EiRSÜ VEHBÎ — Efendim, birinci fıkranın 
ikinci satırındaki «emekliye ayrılamaz» dan son
raki kısmının çıkarılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sabahleyin yapılan 
konuşmalarda bu teklifi Turhan Feyızioğlu yaptı; 
maaş alan bir kimsenin ödenek almasına lüzum 
yok dedi. 

KAPLAN KADİRİ — Efendim, özlük hakla
rından yoksun kılınamaz şeklinde, daha uygun 
olur. 

iBAŞKAN —T Bu değişiklikle maddeyi kaibul 
edenler... «özlük haklarından yoksun edilemez» 
şeklinde... 

— 9 — 
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•Bir de Vehlbi Beyin teklifi vardır; ikinciyi I 

emekliye ayrılamaz dan sonra «bir mahkemenin» 
den itiibaren buradaki iki satırın silinmesini isti
yorlar, teklif ediyorlar. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir de Kaplan Kadri 'irin teklifi vardır; «öz
lük haklarından yoksun kılınamaz» şeklinde. 

(KAPLAN KADRÎ — Tam bir teminat olu
yor. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. Maddeyi olduğu gibi 
kabul edenler... Kabul etmiyanler... Madde oldu
ğu gibi kabul edilmiştir. 

III. Hâkindik mesleği. 
Madde 134. — Hâkimlerin nitelikleri, atan

maları, hakları ve ödevleri, meslekte ilerlemeleri, 
görevlerinin veya görev yerlerinin geçici veya 
yürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin 
kavuşturması açılması ve disiplin cezası veril
mesi, görevleriyle ilgili suçlarından dolayı soruş
turma yapılmasına ve yangılanmalarına karar ve
rilmesi, meslekten çıkarılmayı gerektiren suçlu
luk veya yetersizlik halleri ve diğer özlük işleri, 
mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre, kanunla 
düzenlenir. 

Hâkimlerin aylık ve ödenekleri, adalet işleri
nin özelliği ve önemi gözetilerek, kanunla tesbit 
edilir. 

Hâkimler altmışjbeş yaşını bitirinceye kadar 
hizmet görürler. 

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

ıBAŞKAN — Maîlde hakkında söz istiyen? 
ERSÜ VEHBÎ — Salbaihki teklif; askerî hâ

kimlerin yaş hadleri kanunla tâyin edilir, son 
fıkra da hâkimler kanunda belirtilenlerden baş
ka genel ve özel hiçfoir görev alamaz, şeklinde idi. 
Şimdi ise yaş haddi burada tesfbit edilmiş ki bu 
kadarına lüzum yoktur. Bunun soğuk bir tarafı 
oluyor. Hâkimlerin her türlü teminatı vardır. 

Hâkimlerin aylıkları ve ödeneklerinden son
raki kısmı, adalet işlerinin özelliği ve önemi gö
zetilerek (bu iki röngül arasındaki kısmın çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

YILÖIZ AHMET — Efendim, kanunla, hâ
kimler için, ödenekler, aylıklar her şey tesfot edi
lir. Bunu böyle koymaya ne lüzum var? Bu ta
mamen çıksın. I 
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KAPLAN KADRİ — Kfendini, hâkimlerin 

ödenek ve aylıkları kanunla düzenlenir, dense? 
BAŞKAN — Efendim, şimdi iki teklif var; 
iRARAVİELİOĞLIT KÂMÎL — Efendim, hâ

kimlerin ödenekleri, aylıkları kanunla düzenlenir 
demek yerindedir. 

YILDIZ AHMET — Teklifim; alttaki cümle 
olduğu gibi çıksın efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, hâkimlerin öde
nek ve aylıkları kanunla tesbit edilir, fıkrasının 
cılkarılimaısını foya sunu/yorum. Kabul .edenler 9. 
Kabul edilmiştir. Fıkra çıkarılmıştır. 

KÜÇÜK SAMİ — Hüküm koymak, ihtiyaç 
varsa olur. Kanunun zaruretleri böyle bir Kor
general hâkime ihtiyaç hissederse? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Kanuna kona
cak böyle bir hükmün işliyebileeeğmi zannetmi
yorum. Mademiki hâkimlerin terfii daha ziyade 
verecekleri kararların isabet nislbetine bağlıdır. 
Askerî mahkemelerin kararları ise Askerî Tem
yizde incelenmektedir. Ne dereceye kadar ka
bul edilir, kaçta kaçı bozulursa buna göre hâ
kimler sicil alırlar. Terfilerde sicilleri esas ol
duğuna göre, temayüz eden hâkimleri doğrudan 
doğruya Tümgeneral kademesinde tahdidetmek 
imkânsız olur. 

KÜÇÜK SAMİ — Olur, olmaz, hükmünü ko
nuşmuyoruz. Yeni terfi sistemi ufki ve şakuli 
terfi matemlerini ortaya koymuştur. Bugün as
kerî hâkimler aynı terfi 'kanunundaki esasa ta
bidirler. Temyizin kararları müspet, menfi ola
rak reddedilmesi bir hükme bağlıdır". Kendisi île 
ilgili kanunun takım, kumandam veya alay ku
mandanı terfi eder. 

Askerî terfi Kanunu; levazım, her çeşit su
bay için vardır. Bunun dışındaki teklifler bu
raya yerleştirmek, (hüküm koymak, (bunları Ana
yasa teminatı altına alıyoruz, demektir. Bu, 
başka bir şey değil. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, ben Sami Be
yin teklifini benimsiyorum. Akla gelir ki, terfi 
kanununda, veteriner, doktor için general sını
fında kademelendirme olamaz. Hakikaten onlar 
da yoksun kılınamaz. Mütemadiyen bir general 
Tuğgeneral, Tümgeneral kalamaz. Bu hüküm 
elâstikidir. Onun için benimsiyorum. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, burada 
yaş haddi konması gerek. 65 yaşma kadar kala
cak. Yaş haddi tasrih edilmeli ki, bundan son
ra terfi kanununa göre işlem olsun. 

-~ 10 — 
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KÜÇÜK SAMİ — .Efendini, terfi kanunun

da yaş haddi var. Yzb. 42 yaşma kadar Albay
lığa terfi edemezse yaş haddinden dolayı emek
liye alınır. 

CELEBİ EMANULLAH — Efendim, burada 
bu. lâzım. Yaş haddi buraya girmeli. 65 veya 70, 
ne ise; bu bil' Anayasa hükmü olmalı. Kanun 
Anayasaya aykırı olamaz. 

Biz burada, hiçbirisi general olmaz mesele
sini mi 'düşünüyoruz. İmkân varsa her üniforma 
sahibi neden 55 yaşında tekaüt olsun, 65 yaşma 
kadar çalışsın, yalnız general olmasın, korgene
ral olmasın. Hâkimle/4 için konacak hükümler 
de bu istikamette olmalıdır. Bu ha.kımdan tek
life katılıyorum. 

KÜÇÜK SAMİ — Askerî hâkimlerin. Askerî 
terfi Kanununun hükümleri saklıdır, terfi sis
temleri, yaş hadleri, sicil müessesesi vardır ve 
işlem de ona göre yapılacaktır. 

KAPLAN KADRİ — Emanullah Beyin tek
lifleri ile muayyen maddelerle yaş mevzuunda 
iktifa edilemez, bu bakımdan yaş dâhil demek-
'tir. Terfi edemezse (65) yaşma kadar çalışsın 
istiyor. 

BAŞKAN — Askerî hâkimlerin yaş haddi, 
Askerî Hâkimler Kanunu ile tâyin edilir, dü
zenlenir denebilir. 

KÜÇÜK SAMİ — Zannederim burada yaş 
haddi 'bahis mevzuu değildir. Üniforma mev
zuunda da, yalnız Askerî Temyizden alacakları 
sicillerin mevzuubahsolmaması lâzımdır. Bunlar 
askerî hâkim oldukları müddetçe, askerliğin ica-
!bma göre hareket edeceklerdir. Başka hüküm 
korsak, zaten içinde yaş haddi mevcuttur, As
kerî Terfi Kanununun maddeleri yaş haddini tâ
yin ediyor. Hakimler için daha geniştir. Bir kıta 
subayı, ibir binbaşı 45 yaşında yaş haddine- uğ
rar, hâkimler ise 50 yaşında uğrar. Bunlar ay
rı bir hükme bağlanabilir. Diğerlerinin aynı ol
maması lâzımdır Terfi Kanununun hükümleri 
sağlar dersek, refakatinde bulunduğu âmirinin 
verdiği sicil, askerlik bakımından, terfiine esas 
olacaktır. Temyizden alacağı sicil mcvzuubahse-
dilmez. 

ATAKLI MUCİP —' Bence 134 neti madde
ye Aksoyoğlu'nun teklif etmiş olduğu kelimenin 
girmesi uygun olur. 

KÜÇÜK. SAMİ — 138 nei maddede vardır. 
Askerî mahkemelerin kuruluşu, işleyişi ve 

hâkimlerin özlük isleri 'buraya girer zaten. 
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Özlük işleri buraya girdiğine göre yaş had

dini tahdidedici bir hüküm koymaya lüzum yok
tur. 138 nei maddede bu var. Bu sebepten, Re-
fet Beyin teklifi uygundur 'kanaatindeyim. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Sami Beyin tek
lifi daha şümullü. Yalnız, dışarı taşıyor. Burada 
hır şey daha var ; 138 nei maddenin son fıkra
sına göre, askerî hâkimler için idari sicil söz 
konusu değil, adlî sicil söz konusudur. Binaen
aleyh, Sami Beyin teklifi daha şümullüdür. As
kerî hâkimler için idari sicil yok. Küstahlık da 
yapabilir. 

ÖZCİÜNEŞ MEHMET — Efendim, Millî Sa
vunma Bakanına, tâyin edildiği yere gitmem 
derse, ne olacaktır? Biz bir muafiyet de tanı
dık. Bu takdirde askerî hâkimlik felce uğrar. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik teklifi var, 
oya sunacağım. 

O'KAN SEZAİ — Kifayeti müzakereyi ka
bul edecek şekilde mesele olgunlaşmış değildir. 
Şahsan ben kanaati vicdaniyemi kullanacak .şe
kilde tatmin edilmiş değilim. Pürüzlü gördü
ğüm noktalar tekliflerle giderilmiş olmuyor. 
Birkaç günden beri düşünüyorum, halledecek 
bir tarz bulamadım. Teklif edilmiş olan takrir
ler de tatmin etmediğine göre müzakeresine de
vam. edelim. 

Arkadaşlarımızın verdikleri misaller, meselâ 
hâkim teminatı vardır, sivil hâkimlerle aynı 
esaslara girmişlerdir, teminatları, ki bizim 'hâ
kimlerin de vardır, İstanbul'da bulunan askerî 
hâkim yerimden kıpırdamam derse, ben de ev
lâdı vatanım derse, nasıl imkân bulunacak? 

İkincisi; 65 yaşma kadar bunların hizmet
lerine imkân veriliyor. Teminat statüsü içinde 
sivil hâkim haklarını iktisabediyorlar. Meselâ 
sivil hâkim 65 yaşma kadar çalışıyor, 133 ncü 
maddedeki sakıncalar olmazsa, nihayet birinci 
sınıf memur kademesine yükselmiş olacaktır. 
Bunların bir de tazminatı vardır. (50) yaşma 
gelmiş sivil hâkim, on beş sene daha aynı vazi
feye devam eder, bunda bir mahzur yoktur. 
Bizde bu yaş albay muadilidir. Askerî hâkim 
son bareme gelmiştir. Onun karşılığı tazminat 
var. Bundan başka, ayrıca askerî hâkimlerin 
rütbe olarak terfileri var. Bu terfi karşılığı, ter-
fie muvazi bir ödenek var. Şu halde, albaydan 
sonra teminat altında bulunan bu askerî hâkim
lerimiz tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral kar
şılığı kadrolara gelmişlerdir. Kadro olmadığına 
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göre, bu kadrolar nasıl alınacak? Sonra 65 
yaşına kadar emekli olmıyacağma, olmadığına 
göre tümgeneral, korgeneral, orgeneral kad
roları nasıl bulunacak? 

Her rütbede bulundukları yası gösteren bir 
çizelge var. Bunların üzerinde durulursa yerin
de olur. Bu bakımdan, arkadaşlarımız bizi ten
vir buyursunlar. Veya bir başka lıal tarzı bul
mak gerekir kanaatindeyim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Nakil işleri var
dır. Biliyorsunuz, kanunun maddesinde sivil 
hâkimlere bu konuda evvelce tanınan bâzı hak
lar kaldırılmıştır. Eskiden 60 - 70 lira asli ma
aşlı hâkimleri istedikleri yerden, kendileri iste
medikleri takdirde nakledilemezlerdi. Fakat dü
şünmüşler, memleketin yalnız büyük şehirleri 
değil, küçük şehirleri de hâkim istediği için bu
nu bilhassa Anayasadan çıkarmışlar. Askerî hâ
kimler için çare olarak, Sezai Beyin ikinci kı
sım hakkındaki şüphelerine iştirak ediyorum. 

O'KAN SEZAİ — Bu mevzuda malûmat al
mak için personelde albay arkadaşlarımızı çağı
ralım, ondan bilgi alalım. 

KÜÇÜK SAMÎ — Anayasada hâkimlerden 
bahsedilmiştir. Çağıracağınız hâkim arkadaşı
mız şimdiye kadar olan tatbikattan bahsedecek
tir. Anayasada hâkimler için hükümler vardır, 
belki askerî hâkimler bakımından özel kanun
lara hüküm konacak. Hâkim niteliği ile ilgili 
hükümler konacak, askerlikle ilgili olan, asker
lik niteliğine uygun olan vazifeleri yerine ge
tirmesini sağlıyaeak hükümler konması gerekecek 
ve onun için de ayrı bir fıkraya ihtiyaç var. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şöyle dense : As
kerî hâkimler hakkındaki hükümler özel kanun-
lariyle düzenlenir. Buna terfi kanunları da gi
rer, diğer kanunlar da girer. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bir 
teklif olarak; bu maddeyi de sonra görüşeceği
miz maddeler arasına alaljm ve uzmanlardan 
da alınacak bilgilere göre tekrar görüşelim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ef enlim, 
maksat; askerî hâkimler için özellikler tanımak. 
Şu halde, askerî hâkimler için hükümler saklı
dır, cümlesine arkadaşlarımız katılmazlar mı? 
Bu bakımdan, ben bundan pek endişe duyuyo
rum. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, askerî hâkim
ler hakkında hükümler saklıdır, deniyor. Han-
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| gi hükümlerdir bıyılar? Bu Anayasada terfi 

maddesinde var olacak, nakil maddesinde var 
olacak. Yaş maddesinde aynen olacak. Böyle 
ise, başka özel hükümler enjekte etmek gerek. 
Öy]e bir hüküm koyalım ki, diğerlerinden tef
riki olmasın. 

ERSÜ VEHBİ — Askerî hâkimlerin talim, 
terbiye, terfi ve nakilleri hakkındaki hükümler 
saklıdır, hükmü var. Bunlar hangi kanun için
dedir bir? 

I BAŞKAN — Bâzı maddeler için komisyon 
I teşkili icabetmektedir. Komisyon* süratle kurul-
I sun, ayrılan arkadaşlarımız bu mevzuları tetkik 

ve meseleyi hallederek getirsinler. Bunun için 
hangi, arkadaşlarımızı teklif ediyorsunuz? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — 134 neü mad-
I de, askerî hâkimlerin girmesini lüzumlu kılan 
I hükmü geri kalıyor. 

^ BAŞKAN — Komisyon teklifini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

135, 136, 137 nci maddeleri komisyona veri
yoruz. 

I 138 nci madde üzerindeki görüşmelerimize 
devam ediyoruz. 

Buyurun, Vehbi Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — (Burada gaye hasıl olu

yor. Maddenin ikinci fıkrası siyasi mahkeme
leri tamamen tasrih etmiştir, ki siyasi suçla
ra artık askerî hâkimlerin bakmasına imkân 
yoktur. Siyasi suçlardan dolayı suçlu bulunan-

I larm dâvaları bu mahkemelerde görülmiyeeek-
tir. Yüksek Heyetiniz bu mevzuu ayrı bir cid
diyette ve mahzurlu telâkki etmiyor mu? Ko
münist ve kürtöülük gibi ideolojik faıaliyetler-

I den suçlu olanların dâvalarının bu mahkeme
lerde görülmesinin ne netice vereceği hususun
da komisyonun karar almasını töklif ediyorum. 

BAŞKAN — l(o8 nci madde üzerinde" baş
kasöz istiyen?.. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu, Askerî 
yargı organları kuruluş 'Kanunu ile düzenlene
cektir. 

KAPLAN KADRİ — Askerî yargı organları 
için son fıkraya başka türlü bir hüküm konması 
lâzımdır. Buraya hâkim teminatı girmez, madde 

I çok geniş oldu. 
I 138 nci maddenin son fıkrasındaki «askerî 

yargı organları kuruluş, işleyiş ve askerî hâkim
lerin özlük işleri», 1^4 neü maddenin tatbikatı 
olmaktadır. 
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BAŞKAN — Efendim,, bunu bir tadil teklifi 

olarak mı veriyorsunuz? % 

KAPLAN KADRİ — Evet efendim. 
YILDIZ AHMET — Efendim, maddeyi fık

ra fıkra'görüşelim. 

BAŞKAN — Efendim, teklif muvafık mı ? 
(Muvafık sseleri) ö hakle 138 ne i maddenin 
1 nei fıkrasın] okuyoruz. 

(138 nei maddenin 1 nei fıkrası tekrar okun
du.) 

Şimdi, Vehbi Beyin teklifini oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

1 nei fıkrayı olduğu gibi kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

(2 nei fıkra tekrar okundu.) 

V İL DİZ AHMET — Efendim, Vehbi Be
yin teklifi burada uygulanır. Askerîyi kaldırır
sak, askerî malıkemelerin hepsi faaliyete geçer. 
ilgili hususlar kanunda yazılıdır demektir. 

BAŞKAN — Efendim, Ahmet Beyin teklifi" 
hakkında söz istiyen?.. 

SUPHİ KARAMAN — Efendim, burada 
bir değişiklik olmuyor. 

YILDIZ AHMET — Siyasi mahkemelerin 
meşgul oldukları askerlik ve askerî suçlar mev
zuudur. Siyasi mahkemelerin mevzuları başka
dır. 

MADANOĞLIT CEMAL — Siyasi suçların 
askerî mahkemede görüşül meşine ne lüzum var
dır arkadaşlar? Askerî hâkimleri cezri surette 
yürürler, iltibasa ne lüzum var? Devletin yasa
ma organları onları muhakeme eder; sizler niye 
üzerinde duruyorsunuz, niye üzerinize alıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Askerî mahkemelerde, asker 
olmıyan kişiler, özel kanunla belirtilir şeklindeki 
tadil teklifini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Fıkrayı olduğu gibi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Fıkra üç, tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Fıkra hakkında söz ist iyen?.. 
Yok. Fıkrayı kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

(Dördüncü fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istivon ?.. 
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KÜÇÜK SAMİ '— Halen ordudaki hâkim

lerin miktarı, tümen mahkemelerini teşkil 
edecek miktarda değildir. O halde «çoğunlu
ğun» tâbiri burada fayda getirecektir kanaa
tindeyim. 

YILDIZ AHMET — Askerî mahkemeler as
kerî hâkim ve subaylardan kurulur. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Çoğunluk hâ-
kimlarde kalırsa ijyi olacaktır, aksi halde te
minat, olmıyan subayları da oraya sokmuş ola
cağız. Mahkemelerin hükmünden şüphe olma
sı n. . Hâkim niteliği olmıyan kimselerin ka
rarından fazla adalet beklenemez. 

. KAPLAN KADRİ — Askerî disiplin mah
kemelerinde karar verilmesini istediğimiz mev
zuların yürümesi için Cemal Paşanın da ifade 
ettikleri veçhile* bir noktada ittifak mümkün
dür, aksi olabilir, . burada. 

YILDIZ AHMET — Askerî mahkemeler de
yince, ikisini birden kasdediyor. Birinci fıkra 
sivil mahkemeleri.... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşnııya-
lını, zabıtlar tutulamıyor. 

YILDIZ AHMET (Devamla) — Birinci fık
rada disiplin mahkemeleri geçiyor, burada ifa
de noksanlığı olabilir. B'öyle deyince iki mah
keme içi 'karışmış olur. Birinri fıkra : «Askerî 
mahkemeler, asker kişilerin askerî olan suç
la riyle, bunların asker kişiler aleyhine veya 
askerî mahkemelerde yahut askerlik hizmet ve 
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait dâvalara bakmakla görevlidirler. 

KÜÇÜK SAMİ — Bendeniz teklifi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Fıkrayı olduğu gibi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(Son fıkra tekrar okundu.) 
KAPLAN KADRİ — 132 nei madde; hâ

kim yetkilerinin kullanılması teminatı mahke
melerin bağımsızlığı, 133 ncü madde, hâkim
lik teminatı, özlük hakların teminatı altına 
alıyor 134 ncü madde de hâkimlerin niteliği, 
atanmaları, hakları ve ödevleri özlük hakları 
ve yaş hadleri bahis konusu olmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, fıkra şöyle olsun 
istiyorum; Askerî mahkemelerin kuruluşu, iş
leyişi hâkimlerin özlük işleri 134 ncü madde
nin tatbikatı, mahkemelerin bağımsızlığı, ve 

13 — 
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hâkimlik teminatı esasları, askerî Özelliklere 
göre kanunla düzenlenir. 

133 ncü maddeye katılmıyor, 132 nci mad
deye de katılmıyor. 134 ncü madde, bütün te
ferruatı ile halledilmiş olur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, askerî hâkimler, 
askerî şahıslar için iki sicil olması lâzım, kana
atindeyim. Birisi, hâkimlik sicili, yani ver
dikleri kararlarından dolayı aldıkları sicil. Di
ğeri, idari sicil. Askerî hâkimler için idari 
sicil diye bir şajy söz konusu olamaz. Dola-
yısiyle, bir tek hüküm var; verdiği karardan 
dolayı iyi veya. kötüdür. Fakat, buna mu
kabil; idari işleri yürütecek kadar ehil değil
dir, bu hususta idari sicil olması lâzım,' (ka
naatindeyim efendim. 

BALKAN — Buyurunuz Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — 134 ncü mad

deye ilâve edilen fıkra ile irtibat buluyorum. 
Bu itibarla bu fıkranın komisyona gitmesi lâ
zımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Hâkim temina
tı parçalanıyor, diğer taraftan hâkimleri baskı 
altına almak istiyoruz; idari sicille bunların iki
si bir arada yürümez, fena taraflarını alıyoruz 
daima. Bunların için de çok iyi hâkimler vardır. 
Hem askerlikte adaleti tecelli ettirmek isterken, 
bir bakımdan da, ifrata kaçmıyalını. Ben, Kâ
mil Beyin teklifine iştirak ediyorum. Her hangi 
bir şekilde bu meselede bir değişiklik yapmıyo
rum. 134 ncü maddede belirtmek hata olur. 

'MADANOĞLU CEMAL — Konuşan arka
daşlarımız askerî hâkimler bakımından yerinde 
olmıyan mevzuları ele almış bulunuyorlar. As
kerliğin hususi icaplarına ^öre kuvvetlerde 36, 
38, 40 yaşındakiler yaş haddine uğrar, emekli
ye sevk edilirler, 65 yaşma kadar hâkimler gu
rubu emekli edilemiyecektir. Kumandan; asker
lik, disiplin taraftarıdır. Hepinizin bildiği gibi, 
disiplini kurmaya çalışırken, hâkim, ben refakat 
hâkimiyim diye kanuni maddeleri düzenlemeye 
gider ki, biz bunları elde tutmak istiyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — Bunlar, Anayasanın içinde, 
aşağı - yukarı, tevhidi kaza için atılmış adım
lardır. Eğer tevhidi kazaya gidecek isek, tah
dide lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Karavelioğlu'nun teklifini Hay
dar Bey kabul e.tti, bir de Kadri Beyin teklif
leri vardır. 
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Karavelioğlu arkadaşımız, 134 ncü maddeye 

eklenen fıkra#ile ilgisi var, görüşmeyi geri bı
rakalım diyor. 

Şimdi, bu fıkranın komisyona havale edilme
si hususunu oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Fıkra komisyo
na gidecektir, efendim. 

138 nci maddenin görüşülmesi de bu şekilde 
geri bırakılmış oluyor. 

B) Yüksek mahkemeler 
1. Yargıtay 

Madde 139. — Yargıtay, adliye mahkemele
rince verilen karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir. Kanunla gösterilen belli dâvalara da 
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Yargıtay üyeleri Yüksek Hâkimler Kurulun
ca, Yargıtay Birinci Başkanıyla İkinci Başkan.-"" 
lan ve Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay büyük 
genel kurulunca, üye tamsayılarının salt çoğun
luğu ile ve gizli oyla seçilir. 

Yargıtayın kuruluşu, işleyişi, Başkan ve üye
lerinin. ve» diğer mensuplarının nitelikleri ka
nunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. M'addeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11'. Danıştay 
Madde 14.0. — Danıştay, kanunların başka 

idari yargı mercilerine bırakılmadığı konular
da ilk derece ve; genel olarak üst derece idare 
mahkemesidir. 

Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları 
görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarıları hakkında düşünce
sini bildirmek, tüzük tasarılarını ve imtiyaz 
şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek ve ka
nunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevli
dir. 

Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanun-
sözcüsü, kanunda gösterilen niteliklere sahip 
kimseler arasından, Anayasa Mahkemesinin asıl 
ve yedek üyelerinden meydana gelen kurulca 
gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk iki 
oylamada çoğunluk sağlanmazsa salt çoğunluk
la yetinilir. 

Danıştay Başkan ve üyeleriyle Başkanun-
sözcüsüııün seçimlerinde Bakanlar Kurulu ile 
Danıştay Genel Kurulunca ayrı ayrı boş yer sa
yısı kadar aday gösterilir. 



B : 86 15.5 
Danıştayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usul

leri, mensuplarının nitelikleriyle atanmaları, 
hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslek
te ilerlemeleri, haklarında disiplin kovuşturma
sı yapılması ve disiplin cezası uygulanması, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik temina
tı esaslarına göre kanunla, düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

i l i . Askerî Yargıtay 
Madde 141. — Askerî Yargıtay, askerî mah

kemelerce verilen karar ve hükümlerin son ince
leme merciidir. Ayrıta, kanunla gösterilen as
kerî işlere ait belli dâvalara ilk ve son derece 
mahkemesi olarak bakar. 

Askerî Yargıtay üyeleriyle Başsavcısı, hâ
kimlik niteliğine sahip, kırk yaşını bitirmiş ve ' 
en. az onbeş yıl askerî hâkimlik veya askerî sav
cılık yapmış kimseler arasından, Askerî Yargı
tay (lenel Kurulunun üye tam sayısını salt ço
ğunluğuyla boş yerin üç misli olarak gösterdiği 
adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

Askerî Yargıtay, Başkanlarını kendi üyeleri 
arasından seçer. 

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

BAŞKAN — Vehbi Ersü. 
ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu maddenin 

ikinci fıkrasındaki «en az 15 yıl» tâbirinin çık
masını teklif ediyorum. Bu, maksadı mahsusla 
konmuş bir hükümdür. 15. yıl buralarda bulun
muş adam pek ender bulunur. Madde gayet sa
rih, 14 yıl dahi çalışsa gelemiyecektir. Mutlaka 
15 yıl çalışanlar gelecektir. Onun için bu «15 
yıl» tâbirinin buradan çıkmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Bunun konmasına bir 
sebep vardır. Fakat, Vehbi Beyin söylediği bir 
gerçektir. Burada bulunanlar subay olduktan 
sonra, halcim olan zevatın bur/aya gelmesi çok 
zordur. Bunlardan Hukuk Fakültesinde oku
yanlar yüzde kaçtır? Beş sene beklemek lâzımdır 
ki, ancak askerî yargıtaya üye olabilsin. Halbu
ki buna göre değişiyor, subay bırakmıyor. Hâ
kim olduktan sonra da hâki'm olanları bırakmı
yor demektir bir bakıma. Bunun için bence bu 
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15 senelik müddetin 10 seneye indirilmesi fayda
lıdır, teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, As-
kerî Yargıtaya üye veya başkan seçilecek. Bunlar 
lâalettayi'n kimseler olamaz. Bunun meslekten ol
ması lâzımdır. Hukuk ilmini almış, mahkeme-
lerdeki çalışmalarında temayüz etmiş bir zatı seç
mek istiyoruz. Meselâ binbaşılığa kadar, yüz
başılığa kadar gelmiş ve ondan sonra hukuku bi
tirmiş ve beş sene sonra da bu mahkeme reisli
ğine seçilmiş.. Bunda çok mahzur vardır. 'Hiç 
tecrübesi olmıyan bir kimsenin gelmesi mahzur
ludur. Bir arkadaş kaç senede hukuku bitirir, ne 
kadar devam eder, bunu takdirlerinize arz edi
yorum. Bu mahzurlu olur. 

KABAVBLlOĞLU KÂMİL — Evvelâ bir 
.temennide bulunacağım, vsonra bir teklif yapa
cağım. Temenni ederim ki, askerî hakimli er 
bundan sonra evvelâ Harbiyeden çıkar, kıtaya 
gider, ondan sonra Hukuk Fakültesini bitirerek 
askerî hâkim olur. Ordumun bu tip hâkimlere 
ihtiyacı vardır. 

Teklifim de şudur: Buraya 15 yıl konması
nı n elbette bir mesnedi vardır. Sivillerde aynı 
yere gelen şahıslar 25 - 30 sene mahkemelerde 
hâkimlik yapmış kimselerdir. Arkadaşlarımızın 
belirttiği mahzurlar da\ vardır. Buradaki 15 yılın 
10 yıla indirilmesini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, çeşitli teklif
ler var. Buîn'ları sırasiylo oylarınıza arz ede
ceğim. 

Evvelâ bu hükmün tamamen kaldırılmasını 
oylarımıza arz ediyorum. Kabul edenler... 5. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu müddetin 5 seneye indirilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

8 seneye indirilmesini' oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenller... Kabul edilme
miştir. 

Bu müddetin 10 seneye indirilmesini kabul 
edenler... 12. Kabul etmiyenler... 10 sene olarak 
kabul edilmiştir. 

Bîr de arkadaşlar, maddeyi' olduğu gibi kabul 
edenler... Etmiyenler... 10 sene olarak tâdil edil
miştir, efendim. 

Şimdi 141 nci maddenin tümünü oylarınıza 
arz ediyorum.. 

O'KAN SEZAÎ — Efendim, bir dakika; ben
ce 10 sene, 15 sene askerî hâkimlik yapmış olma 
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nıevzuundan daha mühim olan bir nokta vardır. N 

Bumun üzerinde Komite çok durdu. Büyük bir 
ekseriyetle şurada kabul edilmiş olan maddenin 
dışında bir görüş sahibi olduğu belirtilmişti. 
O da Askerî Yargıtayın! tamamen askerî yargı 
üyelerinden müteşekkil olup olmaması mevzuu 
M i Bu mevzu Temsilciler Meclisinde de görü
şülmüştür/Arkadaşlar, nasıl bunun üzerinde 
eğilmeden maddeyi oylamaya geçiyorlar, ben 
hayret ediyorum. 

BAŞKAN — Geçen gün burada izah ettiler. 
Bu müessese sadece bir Temyiz müessesesidir. 
Burada her hangi bir şahıs yargılanmaz. Karar
lar gelir, bu kararların kanunlar içindeki mad
delere uygunluğu derecesine bakılır. Eğer uyu
yorsa karar doğrudur, uymuyorsa geri gider. 
O halde hukuk üjmi l e ilgili bulunmıyan bir 
arkadaşın burada söz sahibi olması ve karar al
ması uygun değildir. Bu maddeyi böylece kabul 
edelim. 

O "KAN SEZAİ — Etendim, Askerî Yargı-
taym tertemiz bir mazisi vardır. Bugünkü, mev
cut statüsüne göre hiçbir hatası olmamıştır. 
Bundan sonra neden değişikliğe lüzum görülü
yor. Netice itibariyle Askerî Yargıtaya yalnız 
bii' teğmenin değil, bir albayın da dosyası ge
lecektir. Ordu hayatında, muhtelif kademe
lerde tecrübesi olmıyan, ordu psikolojisini bil-
miyen bir heyetin takdirinin isabeti ne derece 
yerinde olur. Bir şahsın veya bir zümrenin ze
delenmesi bakımından buranın büyük rolü var
dır. Onun için ben Askerî Yargıtaym eskiden 
olduğu gibi statü içinde kalması, muvazzaf su
bayların da bulunması yerinde olur kanaatin
deyim. 

Burada murafaa yapılır. Temyizde nasıl mu
rafaa yapılıyorsa burada da aynen, dosya tet
kikinden başka, murafaa yapılır. Murafaa avu
katları diye isim yapmış insanlar vardır. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Şimdi evvelâ şu nok

tadan ele alalım. Subaylar, hâkimlik mesleki dı
şında, hukuk ile en çok meşgul olan insanlar 
sayılırlar. Adlî amirlik, disiplin amirliği ve saire 
gibi muhtelif kademelerde subaylar hukuk ile 
ilgili işleri tanzim ederler, idarede bulunurlar. 
Zannedersem, hâkimlik dışında, her hangi bir 
kimseden daha çok ehliyette, bu vazifeleri yap
malarına imkân verecek niteliktedirler. Danış- I 
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tayda bir idari yargı organıdır, ama orada 
hâkim olmıyanlar bulunabiliyor. Askerî Yargıta
ym vazifelerini biliyorsunuz. Bunlar teker te
ker belirtilmiştir. Sezai Beyin buyurduğu gibi, 
şimdiye kadar şerefle vazifesini yapmış, hâkim
lerden başka buraya, yüksek rütbeli subaylar 
da girmelidir. Kanaatimce burada yalnız hâ
kini değil, subaylar da bulunmalıdır ve bu ka
bul edilmelidir. 

BAŞKAN — Tunçkanat. 
TU'NÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 

husus karara bağlanmıştır. Ahmet Yıldız ar
kadaşımız oyunu da kullanmıştır. Bu bakımdan 
bir kere bunun yeniden müzakere edilmesi için 
tekriri müzakere teklifi A^erilmesi lâzımdır. (Oy
lanmadı sesleri ) 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi oylamaya 
sunduğumuz zaman Sezai Bey söz aldı ve devam 
etti böylece. 

AKSOYOĞLU REFET — Yalnız burada 
hâkimlik niteliğine, sahibolanların durumunu 
görüştük. Diğer hususlarda oylamaya geçmeden 
evvel bir şey konuşulmadı. 

O'KAN SEZAİ —Müsaade buyurun, bil
hassa şu hususu açıklamak isterim. Bu mevzu 
üzerinde Komitenin görüşleri ilim heyetinde 
uzun uzun tartışıldı. Kendileri kolaylıkla bizim 
tadil teklifimizi benimsemişlerdir. Sehven ko
misyon dikkat nazara almamıştır. Siz bu tek
lifi iltifat buyurursanız, Temsilciler Meclisi si
zin görüşlerinize, tecrübeleriniz dolayısiylo hür
met edeceklerini tahmin ediyorum. 

KIİSÜ VEHBİ — Efendim, bu maddenin 
son fıkrası demin komisyona iade ettiğimiz 
maddenin aynıdır. Bunun da aynı şekilde mü
talâa edilmesi lâzımdır. Burada-da özel kanunla 
denmiştir. Bunların hepsinin birden bir esasa; 
bağlanması lâzımdır. Bu fıkrada «Askeri Yargı
taym kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, 
üyeler hakkındaki disiplin işleri, mahkemele
rin bağımsızlığı esaslarına göre, kanunla dü
zenlenir.» deniyor. 

Öbür taraflar aynıdır. Bunun da aynı şe
kilde mütalâa edilmesini ve komisyona iade edil
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklifin aleyhinde konuşacak 
kimse var mı? Yok. Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Madde komisyona gitsin ve diğer maddelerle 
müştereken görüşülsün hususunu oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komis
yona havale edilmiştir. 

IV. Uyuşmazlık Mahkemesi 
Madde 142. — Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, 

ve idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki gö
rev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak 
çözümlemeye yetkilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi 
kanunla düzenlenir. Bu Mahkemenin başkanlı
ğını, Anayasa Mahkemesince kendi asıl veya ye-
do\: üyeleri arasından görevlendirilen bir üye 
yapar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Yüksek Hâkimler Kurulu 
I. Kuruluş 

Madde 143. — Yüksek Hâkimler Kurulu, 
onsekiz asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Bu 
üyelerden altısı Yargıtay Genel Kurulunca, altısı 
birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce ve kendi ara
larından gizli oyla seçilir. Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu, yüksek mahkemelerde hâ
kimlik etmiş veya bunlara üye olma şartlarını 
kazanmış kimseler arasından gizli oyla ve üye 
tamsayılarının salt çoğunluğu ile üçer üye se
çerler. Bu usûlle Yargıtay Genel Kurulunca iki, 
birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ile Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından birer 
yedek üye seçilir. 

Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile kendi içinden Başkanını se-
çef. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyelerinin görev 
süresi dört yıldır. Her iki yılda yarısının seçimi 
yenilenir. Hâkimlik görevinde iken seçilmiş olan 
üyeler ardı ardına iki defa seçilemez. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri, görevleri 
süresince başka bir iş ve görev alamazlar, 

Yüksek Hâkimler' Kurulunun kuruluşu, ça
lışma usûlleri, bölümleri ve bu bölümlerin gö
revleriyle toplantı ve karar yetersayıları, Baş
kan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri kamınla 
düzenlenil'. 

Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu 
toplantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz. 

BAŞKAN — 143 noü madde hakkında söz 
Yıldızındır. 
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YILDIZ AHMET — Bu Yüksek Hâkimler 

Kurulu idari karar verir. Bir mahkeme değil
dir. Üyeleri hâkimlerden müteşekkildir. Fa
kat usul ve çalışma bakımından bir mahkeme 
değildir. Onun için alacağı 'kararlar karşısında 
Danıştaya müracaat etme hakkını tanımak 
lâzımdır. Binaenaleyh, burada Devlet Şûrası
na müracaat hakkı yoktur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Geçen gün 
Recai Seçkin'in mütalâası bu yönde idi ve 
bunun aksini müdafaa etti. Yani, idari ka
rarların son mercii Danıştaydır, binaenaleyh 
oraya başvurulabilir. Yani burada vardır bu. 
Ahmet Beyin arzusu bu madde içinde vardır. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, Ahmet Be
yin konuşmasını dinlediniz. Geçen gün açık
lama da yapılmıştır. İkisi muvacehesinde baş
ka söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II. Görev ve yetkileri 
Madde 144. — Hâkimlerin bütün özlük iş

leri hakkında karar verme yetkisi Yüksek Hâ
kimler Kurulunundur. 

Bir hâkimin, her ne sebeple olursa olsun, 
meslekten çıkarılması hakkındaki karar, genel 
kurulun üçte iki çoğunluğuyla alınır. 

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

Bir mahkemenin veya bir kadronun kaldı
rılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin 
değiştirilmesi, Yüksek Hâkimler Kurulunun 
ıtvygun görmesine bağlıdır. 

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

BAŞKAN — Vehbi Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, ikinci fıkrada

ki «genel kuralım üçte iki çoğunluğuyla alı
nır» tâbirinin «genel kurulca alınır» şeklin
de değiştirilmesini teklif ediyorum Üçte iki 
ekseriyet olmaz. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Genel kurul de
yince bir talimatname yaparlar ve üçte iki ek
seriyeti yine koyabilirler. Onun için «salt ço
ğunlukla alınır» demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Salt çoğunluk şeklinde yazıl
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ( 

ntiştir. 

,' - 17 -
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ERSÜ VEHBÎ — Hâikimlerin denetimiı bu 

maddeye göre, yine hâkimler tarafından ya
pılmaktadır. Hem de kendisinin tâyin ede
ceği hâkim tarafından. Bu mekanizma işlemez 
arkadaşlar. Anayasadaki hâkimin denetlenme
si için Merzifon'daki hâkim gönderiliyor. Bun
lar birbirini kontrol etmektedir. Bundan hiçbir 
netice çıkmaz. Benim teklifim komisyon tara
fından daha işler bir şelkilde bir hal tarzının 
bulunmasıdır. , 

MADANOĞ-LU CEMAL — Vehbi Beyin söy
lediği doğı|u. Şunu söylemek istiyorum, bir As
kerî Teftiş Talimatnamesi çıktı biliyorsunuz. Se
nin alayındaki subayları benim alayın subayları 
teftiş edecek, benim alay undaki teftişi de senin 
alayındaki subaylar tarafından yapılacak. 

BAŞKAN — Mehmet Özgüneş. i 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, ben de 

çok merak ediyorum, bu hükümlerin, hepsi askerî 
hâkimlere de şâmil mi? Yani bir hâkim disiplin 
kararı alınca Adalet Bakanına müracaat mı ede
cek? Hep, hâkimler diyor. Zannediyorum, istis
nasız bütün hâkimlere şâmil gibi geliyor. Komis
yon bunu bir kere incelesin. 

BAŞKAN — Karavelioğlu. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Özgüneş Be

yin söyledikleri yersizdir. Hâikimlerin denetimi 
meselesi, iyi veya kötü tatbikat meselesidir. Bu
nu vâki görmüyorum. 

BAŞKAN — Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, burada 

hâkimin meslekten çıkarılması hakkındaki karar 
Genel Kurulun salt çoğunluğu ile alınır, diyor. 
Fakat aleyhinde karar alınan bir hâkimin baş 
vuracağı bir merci gösterilmiyor. Onun için 
buraya Devlet Şürasın'ın konması lâzımdır. 

BAŞKAN — 1 nei teklifi kabul .ettik. 
2 nci teklif ise, denetim işinin yeni bir meka

nizmaya bağlanması için bu maddenin Komis
yona havalesidir. Bunu oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... EtmiyenBer... Kabul edilme-
mistir. 

Maddeyi «Mt çoğunlukla» tâbirinin ilâve
siyle oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... Ktmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

D) Anayasa Mahkemesi 
I. Kuruluş 

a) Üyelerin secimi 
Madde 145, —• Anayasa Mahkemesi; .onbeg 
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I asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Asıl üye-
I terden. dördü Yargıtay, üçü Danıştay genel ku

rullarınca kendi Başkan ve üyeleriyle Başsavcı 
ve Başkanunsözcüsü arasından üye tamsayıları
nın salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir 
üye, Sayıştay genel kurulunca kendi Başkan ve 
üyeleri arasından aynı usulle seçilir. Millet 
Meclisi: üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. 
Cumhurbaşkanınca da iki üye seçilir. Cumhur-

I başkanı, bu üyelerden birini, Askerî Yargıtay 
I genel kurulunun üye tamsayısının salt çoğunlu-
S ğuyla ve gizli oyla göstereceği üç aday arasın -
| dan seçer. Anayasa Mahkemesi, keiuli üyeleri 

arasından, gizli oyla ve üçte iki çoğunlukla, dört 
1 yıl için, bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer; 

yeniden seçilmek caizdir-. 
Yasama Meclisleri, bu seçimleri, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından, üye tam
sayılarının üçle iki1 çoğunluğu ile gizli oyla ya
parlar. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağlana
mazsa, salt çoğunlukla yetinilir. 

'Yasama Meclislerince seçilecek üyelerden bi
rer kişinin, üniversitelerin] hukuk, iktisat ve 
siyasa] bilimler öğretim üyelerinin birlikte top
lanarak, açık üyeliklerin üç. katı tutarında ve 
gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından olması 
gereklidir. 

Anayasa Mahkemesine asıl veya yedek üye 
olabilmek için, kırk yaşını doldurmuş bulun
mak ve Yargıtay, Askerî Yargıtay veya Sayış-
tayda Başkanlık, üyelik. Başsavcılık, Başkanun-
sözcüiüğü veya üniversitelerde hukuk, iktisat ve 
siyasal bilimler alanlarında en az beş yıl öğre
tim üyeliği veya onbeş yıl avukatlık yapmış ol
mak şarttır. 

Anayasa Mahkemesine, Yargıtay iki, Danış
tay ile Yasama Meclislerinin her biri birer yedek 

. üye seçerler. Yedek üyelerin seçiminde de, asıl
ların seçimindeki usul uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel 
hiçbir görev alamazlar. 

BAŞKAN — Kâmil Bey. 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Necip San 

geldi. Anayasa mahkemesine bir muvazzaf subay 
gir.meiid.ir, dedi. Ordu ile ilgili kanunların 
Anayasaya aykırı olup olmadığı orada tefsir 
edilecektir dedi. Bu fikre ben de inanmadım. 
Çünkü o zaman her vekâletin bîr şahsı oraya 
göndermesi ıcabeder 

http://gir.meiid.ir
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YILDIZ AHMET — Maddenin üçüncü fık

rası «Yasama Meclislerinden: seçilecek üyelerden 
birer kişimin, üniversitelerin hukuk, iktisat vo 
siyasal bilimi er öğretim üyelerinin birlikte top
lanarak, açık üyeliklerin üç katı .tutarında ve 
gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından olması 
gereklidir» diyor. Prensip itibariyle doğrudur. 
Bu kaç kişi olacaktır? Üniversitede hukuk, siyasal 
ve iktisat fakültesi vardır. Böyle anlaşıldığı tak
dirde, hepsinden üçer tane olduğu sanılır. Kaç 
tane fakülte olursa olsun üç. tane olur demeli. 
Bu suretle bir- anlaşmazlığa meydan verilmez. 

AKSOYOĞLU REFET — «Meclislerince se
çilecek» diyor. Başka türlü anlaşılmaz. 

BAŞKAN — 145 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

. . . . 
b) Üyeliğin sona ermesi 

Madde 146. — Anayasa Mahkemesi üyeleri 
altmışbeş yaşında, emekliye ayrılırlar. 

Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâ
kimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir 
suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendili
ğinden; görevini sağlık bakımından yerine ge-
tiremiyeceğinin kesin olarak anlaşılması halin
de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğun un kararı ile sona erer. 

BAŞKAN — Karaveiioğlıı. 
KARAVELİOGLV KÂMİL —- Efendim, bu

rada Anayasa Mahkemesi üyeliğinin hastalık 
halinde, «görevini sağlık bakımından yerine 
getireni iveceğinin kesin olarak anlaşılması ha
linde, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının 
nete iki çoğunluğunun kararı ile sona erer» di
yor. Buradaki tâbiri «salt çoğunluk» a çevire
lim. Mademki kesin olarak anlaşılmıştır, me
sele burada bitmiştir demektir. Orada plâto
nik bir sebep gösteriyor. Salt çoğunluk kâfi
dir. İllâ 18 kişi değil, 15 kişi varsa, bu 15 in 
salt çoğunluğu, ile, !?> kişi varsa bu 13 ün 
salt çoğunluğu ile olur. O halde teklifim «Ana
yasa Mahkemesinin (lenel Kurulunun salt 
çoğunluğunun kararı ile sona erer» şeklinde ol
malıdır. 

AKSOYOGLL REFKT - Ben salt çoğun
luğa taraftarım, ama üye tamsayısı olmalıdır. 
Çünkü, 9 kişi ile, beş kişi ile istediğini çıkarıp 
atabilir. 
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MADAN'O&LU CEMAL - - Şimdi üye tam

sayısı deyince, ben Ahmet'in çıkmasını istemi
yorsam; ben gelmedim mi bu olmaz;. 

KARAMAN SUPHİ — üye tamsayısı de
yince, üç üye gelmemişse, seki/, kişi oy verdi mi 
tamamdır. 

KARAYELİ OĞLU KÂMİL — Oturumda 
18 kişinin a bulunması şart değil midir? (Hayır 
sesleri) 

BAŞKAN — Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMİ — Muhterem arkadaşlarım, 

doğrudan doğruya doktorların vereceği rapor
la bir şahıs çalışır veya çalışamaz. Bir şahsın 
çalışamıyacağma dair doktor rapor verir, bura
daki üyelerin 10 tanesi bunun çalışabileceğine 
karar verdiği takdirde, doktor raporu hiçe sayı
larak adam (-alışmaya devam edecektir. Burada 
çalışır diye karar verilirse heyeti, sıhhiyeye çı
kacağına dair bir fıkra yok. Diğer meslek sa
hiplerinde de doktor raporu muteber sayıldığı
na göre, Anayasa Mahkemesi üyelerine bu hak 
neden tanınıyor? Sağlık durumu dolayı siyle mü
tehassıs doktorlar katiyen çalışamaz diyor, 10 
tane Anayasa Mahkemesi üyesi burada çalışa
bilir diye yerinde oturuyor. Rapor kesin ola
rak verildiğine göre, o da kesin olarak ayrılma
lıdır. Heyeti sıhhiyeye sevk edilir çıkar gider. 
Çalışamıyacağı kesin olarak anlaşıldığına göre 
ayrılıp gitmelidir. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 

BAŞKAN — Tunçkanat 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim; şim

di bir hâtıramı arz etmek istiyorum. Bir gün 
münakaşa 'ediliyordu, Alayda en kuvvetli adam 
kimdir denildi. Doktordur dediler. Dediler ki, 
doktor isterse Alay Kumandanını, aklî muva
zenesini kaçırmıştır, diye nezaret altına alabi
lir. Hakikaten Öyledir. Bugün Bakırköy'e gi
din,, orada mirasçılarının yahut da şunun bunun 
şeyi ile oraya girmiş, çıkamıyan birçok akıllı
lar mevcuttur. Demek ki doktor rapora katî 
bir netice değildir. Bunun da kaçamak yollan 
vardır. Anayasa Mahkemesine seçilmiş bir kim
senin ekarte edilmesi bununla sağlanabilir. Bu 
bakımdan, «üye salt çoğun 1 uğununp demek ben
ce kâfidir, bu bir teminattır. 

. BAŞKAN - . Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Burada kesin olarak 

anlaşılmasını şart koşuyor. Sağlık bakımından 
vazifesini yerine getiremiyecçği kesin olarak an-



BAŞKAN — Özgür. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Arkadaşlarımız 

oylara tesir edeoek şekilde usul hakkında tek
lifte bulunuyorlar. Böyle bir teklif vâridola-
maz. Teklifleri oya koyarken reylere tesir ede
cek şelkilde konulmamasmı arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Yıldız. 
YILDIZ AHMET — Burada iki şekilde tek

lif var. Salt çoğunluk mu, üçte iki mi? He-
yeti sıhhiyenin kesin olarak verdiği kararın 
aleyhinde veya lehinde karar verecek. Şimdi 
salt çoğunluk kararı verdiğimiz zaman, üçte 
ikisinin aleyhinde rey veriyoruz demektir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ortada ilki tek
lif vardır. Birifıçi te'klif, Sami Küçük Beyin 
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söylediği hâkimlerin kararı ile değil, hastane
nin verdiği kararla... İkincisi de, Anayasa Mah
kemesinin üye tam sayısının salt çoğunluğu 
kararı ile sona ermesi mevzuu. Bunlar oylan
sın. 

BAŞKAN — Evvelce oyunuza arz ettiğim 
şekilde yine oyunuza arz edeceğim. Albay Sa
mi Küçük'ün teklifi, doğrudan doğruya dok
torlar karar verirse üyeliği kendiliğinden düş
sün. 

ULAY SITKI — Nasıl karar verecek? Or
duda kalb hastalığı gibi hastalığı olanlar geri 
hizmette çalışır denir. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, çıkardığımız 
iç hizmet ile biz istediğimizi muayeneye sevk 
edebiliriz. Sivil memurların, bilhassa hâkim
lerin muayeneye sevk edileceğine dair en küçük 
bir hüküm yoktur. Anayasa Mahkemesi üye
leri hiçbir merciin zoruyla muayeneye sevk edi
lemez. Ancak evinde yatar, doktora müracaat 
eder, doktor evine gönderilir. Doktor muaye
nesini yapar ve kararını verir. 

YILDIZ AHMET — Usul hakkında söz is
tiyorum. Mesele iyi anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklif edil
miştir. Kifayeti oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci teklifi oya kayacağım. Albay 
Sami Küçük'ün teklifini dinlediniz. Bu tekli
fi kabul edenler... Etmiyenler... Kafoul edil
memiştir. 

Şimdi salt çoğunluk kelimesinin ilâvesiyle 
maddenin olduğu gibi kabul edilmesini oyla
rınıza arz edyorum. Kabul edenler... 14. ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Üçte iki 
verine salt çoğunluk olacaktır. 

II. Görev ve yetkileri 
Madde 147. — Anayasa Mahkemesi, kanun

ların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züklerinin Anayasaya uygunluğunu denetler. 

Cumhurbaşkanın?, Bakanlar Kurulu üyele
rini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan 
ve üyelerini; Cumhuriyet Başsavcısını, Başika-
nunsözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsavcısını ve 
kendi üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan do
layı Yüce Divan sıfatiyle yargılar ve Anayasa 
ile verilen diğer görevleri yerine getirir. 
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laşıması halinde, bir doktor rapor verir, heyet I 
bu sefer başka bir yere gönderir, orada da 
muayene edilir. Bir rapor verirse demiyor, ya
pamayacağı anlaşılması halinde.. Birkaç yere 
gönderildi, herkes yapamıyacağmı belirtti, me
sele tamamdır. Onun için bence böyle kalmasına 
lüzum vardır. 

KÜÇÜK SAMİ — Aynı şeyleri' söyliyeeek 
değilim. Arzu ederseniz buraya bir heyeti sıhhi
ye tâbirini koyalım 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, eski
den öyle hâdiseler olmuştur ki, Yargıtay ve 
Danıştayda; bize başlarından geçenleri intikal 
ettirmişlerdir. Sıhhi kuruldan alman kararla, 
burada alman karar neticeyi değiştirecektir. Be
nim teklifim şu olacaktır. Üçte iki çoğunluk ye
rine, salt çoğunlukla karar alınır diyelim. 

BAŞKAN — Efendim, Albay Sami Küçük'-
ün teklif ettiği şekilde; «görevini sağlık bakı
mından yerine getiremiyeceğinin kesin olarak 
anlaşılması halinde vazifesi kendiliğinden sona 
erer» şeklinde maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler... 8. Kabul etmiyenler... 7. (Anla
şılmadı sesleri) 

ERSÜ VEHBİ — Benim de bir teklifim var
dı. Üçte iki ekseriyet yerine salt çoğunluğun 
konması hakkında, lütfen bir de bu teklifi oya 

koyun. 
KÜÇÜK SAMİ — Burada iki şekil vardır. 

Doktorların verdiği kararı hâkimler bozar mı 
yoksa kabul mu edilir1? Doktorların verdiği ça
lışamaz raporuna rağmen, hâkimler çalışır der 
ve çalışmasına karar verebilecekse, o vakit 
ona göre karar veririz. 
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Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divanı sıfa-

tiyle yargılanmasında savcılık görevini Cumhu
riyet Başsavcısı yapar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
var mı? özgür. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Biz teşriî t eMri 
kabul ettiğimize göre, burada bir kazai tefsir 
de kabul edilmelidir. Şöyle bir teklifim var : 
«Teşriî meclislerce 'kabul edilen yorumlamalar 
Anayasa Mahkemesi tarafından kanunlara ve 
Anayasaya uygun olup olmadığı denetlenir» 

BAŞKAN — Aksoyoğlu. 
AKSOYOĞLU REFET — Geçenlerde teşriî 

tefsirin ilâvesini kabul ettik. Şimdi görülüyor 
'ki, burada bir de Ikazai tefsirden bahsetmek 
icabediyor. Oradaki teşriî tefsiri kaldırırsak, 
ibunu "buraya koymaya lüzum kalmıyacaîk. Tek
riri müzakere yapılırsa, eğer bunu 'arkadaşı-
lar istiyorlarsa o şekilde olur. Daha normal 
olur, zannediyorum. 

BAŞKAN — Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMt — Selâhattin Beyin getirdiği 

hakikaten doğrudur. Çünkü, endişem; vâzıı ka
nunun tamemen noktai nazarına aykırı bir isti
kamette muayyen bir zümre veya şahısları kıy
metlendirmek için, bir tefsir yoluna gidilmesini 
önlemek için bir baraj konulmasını istemiştir. 
Binaenaleyh, bu tejşlif yerindedir. 

ERSÜ VEHBÎ — Arkadaşlar, Anayasa Mah
kemesinin görevi, kanunların Anayasaya aykırı 
olup olmadığını tetkik etmektir. İcabında bâzı 
müesseseleri yargılama yapıyor ve karar veri
yor. Tefsirden çok içtihatla bu işi halledebilir. 
Böyle bir şeye burada lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Selâhattin Beyin teklifini oyu-
nuza* sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir-

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Dtmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... 10. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YILDIZ AHMET — Bir sual soracağım. 
«Anayasa Mahkemesinin, Yüce Divan sıfatiyle 
yargılanmasında savcılık görevini Cumhuriyet 
Başsavcısı yapar.» deniyor. Cumhuriyet Baş
savcısı yargılandığı takdirde Başsavcılık göre
vini kim yapacaktır? (Madde oylandı sesleri) 

.Tekriri müzakere teklif ediyorum. 
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I BAŞKAN — Tekriri müzakere teklif edii-
I mektedir. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden-
I 1er... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
I Madde olduğu gibi kabul edilmiştir. 

I 111. Yargılama ve çalışma usulü 
Madde 148. — Anayasa Mahkemesinin kuru

luşu ve yargılama usulleri kanunla; Mahkeme-
I nin çalışma tarzı ve üyeleri arasındaki iş bölü-
I mü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir. 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatiyle 
I baktığı dâvalar dışındaki işleri, dosya üzerinde 
I inceler. Ancak, gerekli gördüğü hallerde, sözlü 

açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri çağırır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

I Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. İptal dâvası 
a) Dâva hakkı 

Madde 149. — Cumhurbaşkanı; son milletve
kili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en 
az yüzde onunu alan veya Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partiler 
veya bunların meclis grupları; Yasama Meclis
lerinden birinin üye tam sayısının en az altıda 
biri tutarındaki üyeleri; kendi varlık ve görev
lerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hâkimler 
Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay ve 
Üniversiteler, kanunların veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüklerinin veya bunların be
lirli madde ve hükümlerinin Anayasaya aykırı
lığı iddiasiyîe, Anayasa Mahkemesinde doğru
dan doğruya iptal dâvası açabilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Suphi Karaman. 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, iptal dava

sına hakkı olanlardan Cumhurbaşkanı vardır. 
Sonra «Son milletvekili genel seçimlerinde mu
teber oy sayısının en az yüzde onunu alan» di
yor. Bu büyük bir rakamdır, «veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde temsilci bulunan siyasi 
partiler veya bunların meclis grupları» deniyor. 
Bir tane bulunursa, olacak mı? (Zaten yüzde 10 
alabilmişse giriyor, sesleri) 

BAŞKAN —. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Dâva açma süresi 
Madde 150. — Anayasa Mahkemesinde doğ

rudan doğruya iptal dâvası açma hakkı, iptali 
{ istenen kanunun veya İçtüzüğün Resmî Gaze-
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tede yayınlanmasından başlıyarak doksan gün 
sonra düşer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

c) Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde 
ileri sürülmesi 

Madde 151. — Bir dâvaya bakmakta olan 
mahkeme, uygulanacak bir kanunun hükümle
rini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî 
olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin 
bu konuda vereceği karara kadar dâvayı geri 
bırakır, 

Mahkeme Anayasaya aykırılık iddiasını cid- , 
dî görmezse, bu iddia, temyiz merciince esas hü
kümle birlikte karara bağlanır. 

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişin
den başlamak üzere üç ay içinde kararını verir. 

Bu süre içinde karar verilmezse, mahkeme, 
Anayasaya aykırılık iddiasını, kendi kanısına 
göre çözümlüyerek dâvayı yürütür. Ancak, Ana
yasa Mahkememesinin kararı, esas hakkındaki 
karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkemeler 
buna uymak zorundadır. 

BAŞKAN — Söz ist iyenl. . Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

V. Anayasa Mahkemesinin kararları 
Madde 152. — Anayasa Mahkemesinin ka

rarları kesindir. 
Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırı 

olduğundan iptaline karar verilen kanun veya 
içtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri, 
karar tarihinde yürürlükten kalkar. Grereken 
hallerde, Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün 
yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabi-
lir. Bu tarih, kararın verildiği günden başlıya
rak altı ayı geçemez. 

îptal kararı geriye yürümez. 
Anayasa Mahkemesi, diğer mahkemelerden 

gelen Anayasaya aykırılık iddiaları üzerine ver
diği hükümlerin, olayla sınırlı ve yalnız ve yal
nız tarafları bağlayıcı olacağına da karar vere
bilir. 

Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gazete
de hemen yayınlanır ve Devletin yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, 
gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 
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BAŞKAN — Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMI — Muhterem arkadaşlarım, 

bu maddenin 2 nci fıkrası kısa bir zaman sonra 
Anayasa Mahkemesinin belki feshine kadar gi
decektir; yani iptal kararı. Teşriî organlar top
lanacaklar, bir kanun çıkaracaklardır. Bu ka
nun Anayasa Mahkemesine gidecek, burası Ana
yasaya aykırıdır deyecek. Teşriî organlar Ana
yasayı tadil etme yetkisini haizdirler. Bu kanun 
Anayasa Mahkemesinden geri gelmezse durum 
iyidir. Bu Anayasa Mahkemesi teşriî organ üze
rinde kurulmuş bir diktadır. Bu işlemez hale 
gelir. Teşriî organ, işine gelmedi mi, bir teklif 
yaptıracak veya bu madde tadil edilecek veya 
Anayasa Mahkemesinin salâhiyetleri azaltıla
caktır, diyecektir. Bunun için iptal edilir şeklin
den vaz geçmek lâzımdır. Sonra, huzursuzluk 
yaratacaktır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Şimdi efendim; 
bir Anayasa Mahkemesi kuruyoruz, bunun va-/ 
zifesi de kanunların Anayasaya aykırı olup ol
madığını incelemek. Anayasaya aykırı görürse, 
onu iptal eder. Ama buna mukabil Meclisin de 
3 de iki ekseriyeti sağlamak suretiyle, Anayasa 
hükümlerini tadil etmeye hakkı vardır. Hem 
burada mahkeme kuruyoruz, hem salâhiyetler 
tanımıyoruz. Bu böyle yürümez. Bunun için, 
bence Sami Küçük arkadaşımız bu teklifini geri 
alırsa daha iyi olur. 

BAŞKAN—Çelebi. 
ÇELEBİ EMANULLAH,— Efendim, demok

rasi çok partili devre demektir. 600 milletvekili 
tam olarak birleşecek, bir kanun çıkaracak... 
Buna hiçbir zaman imkân yoktur. En kuvvetli 
bir parti dahi, yüzde 42 den fazla rey alamıya-
caktır, çıkaramaz. Bu hükmü nasıl buraya ko
yabiliriz? 

BAŞKAN — Ersü. 
ERSÜ VEHBİ — Her şeyden evvel, bu fık

rayı kaldıracak olursak, daha geriye doğru is
tediği kadar giderek Anayasaya aykırı bâzı hü
kümler dolayısiyle mutazarrır olan bir şahıs da
ha gerideki haklarını tekrar istiyecektir. Bu 
şekilde kaldırılırsa olmaz. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, «iptal edilen hü-
küSmleri, kaıi-ar tarihinde yür%lüikjtien ıkalkıar. 
Gfereken hallerde, Anayasa .M.aJh'kıaımesi, iptal hük
münün) yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca karar-
laştırabilir.» deniyor. Ben diyorum ki, meclis
lerin çoğunluğuyla kabul edilmiş bir kanun çıktı, 
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Anayasa Mahkemesi her hangi bir sebeple Ana- I 
yasaya aykırıdır dedi, gitti. Teşriî organ üçte 
iki çoğunlukla bu mahkemeyi dahi kaldırabiliyor. 

1 nci fıkra değişmez ama, ibu fıkra rahatlıkla 
değiştirilebilir. Binaenaleyh, bir müesseseyi' doğ
madan, bugünden büyük yetkiler vermek sure
tiyle ölüme doğru jgötürmiyelim. 

Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse yine 
Meclise gelsin ve Mecliste üçte iki çoğunlukla, iki 
Meclis de kabul ederse artık kantun olur ve olsun. 
Anayasa Mahkemesi yalnız Ainayasayı korumak 
için gelir de meclisler anayıajsayı çiğnemek ftçin 
gelmezler ya. 

ATAKLİ MUCİP — Anayasa Mahkemesinin 
gayesini Haydar Bey arkadaşımız daha güzel 
belirttiler. Anayasaya aykırı kanunların çık-
miaısjma ımâni olmıaiktır, önlemektir. Bir Meclis 
üçte iki ekseriyetle kanun çıkarabilir. Buna mâni 
olabilmek için Anayasa Mahkemesinin burada 
iptal kararı vermesi lâzımdır. Aksi halde Ana
yasa Mahkemesini kurmaya ihtiyaç hâsıl olma
malı idi. Bunun için Sami Beyim, teklifi kanaa
timce uygun değildir. 

BAŞKAN — Çelebi. I 
CELEBİ EMANULLAli — Efendim, Aııa-

yasaiiıın degişnıez maddeleri zaten hiçbir suretle 
ıdeğişimliyecektüir. Diğer /tarafta, üçte iki ço
ğunluk olduktan sonra Anayasanın diğer madde
leri değiştirilebilir. Bu da değişebilir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kifayeti 'müzakere teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmigtir. 

Şimdi Albay Küçük'ün bir teklifi var. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, teklifimin ma
hiyeti şudur: Anayasa MaJhkemesi tarafından bir 
kanunun Anayasaya aykın olduğuna fearar veri
lirse, bu kanun tekrar teşriî organa gider. Teş
riî organ üçte iki çoğunlukla görüşünde ısrar 
ederse, bu kanunlaşır. 

BAŞKAN — Bu tâdil teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 
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Dördüncü kısım 
Çeşitli hükümler 

1. Devrim kanunlarının1 korunması 
Madde 153. — Türk toplumunun çağdaş uy

garlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuri
yetinin lâiklik niteliğini korama amacını güden 
aşağıda gösterilen Devrim kanunlarının, bu 
Anayasanın- halkoyu ile kabul edildiği tarihte 
yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya ay
kırılığı ileri sürülemez: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi 
Tedrisatı Kanunu; 

2. 25 Teşrinisani 1341 t a r i h i ve 671 sayılı 
Şapka îktisası hakkında Kanun; 

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

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme ak
dinin evlendirme memuru tarafından yapılaca
ğına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 
110 neu maddesi hükmü; 

5. 20 Mayıis 1928 tarihli ve 1288 sayılı Bey
nelmilel Erbainin kabulü hakkında Kanun; 

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı 
Türk Harflerinim kabul ve tatbiki hakkında 
Kanun; 

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

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı 
Bâzı Kisvelerin Giyilmiyeceğine dair Kanun. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu maddeleri 
ilim heyeti tetkik edecek, yeni şekliyle hazırlanıp 
getirilecekti. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddelerin muza* 
keresini geri bırakalım ilim heyeti tetkikini 
yaptıktan sonra devam ederiz. Şimdi geçici hü
kümlerin müzakeresine geçelim. 

II . Diyanet İşleri Başkanlığı 
Madde 154. — Genel idare içinde yer alan 

Diyanet İşleri Bakanlığı özel kanununda göste
rilen görevleri yerine getirir. 
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BAŞKAN - - Madde hakkında söz isliye n yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, Müsaade ederseniz, ilim heyetini 
çağıralım, izahatta bulunsunlar. 

ERSÜ VEHBt — Efendim, benim de tek
liflerim var. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, geçici 
maddeler Anayasanın meriyete konmasiyle ilgi
lidir. Bütün şartları kapsayıp kapsanııyacağı 
katî olarak tetkik edilmemiştir. Eğer bu mad
deleri kabul ettiğimiz takdirde tetkikatta aksak
lıklar meydâna gelebilir. Bu sebeple müzakere
sinin sonuna bırakılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı! maddelerin kendi 
aramızdan seçeceğimiz bir komisyonda görüşül
mesi meselesi vardır. îlk defa bu işi halledelim. 
Komisyon kaç kişi olsun? (3 ilâ 5 sesleri) 
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Üç kişiyi kabul edenller... 11. Üç kişi kabul 

edilmiştir. 
KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Ben üç kişi

nin sıhhatli çalışabileceğini kabul etmiyorum. 
5 kişi olsun. (5 jkişi odsun sesleri) 

BAŞKAN — Bu teklifi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 12. Kabul edilmiştir. Şimdi 
bu 5 kişinin! kimlerden teşekkül edeceğini tesıbit 
edelim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Açık oyla seçelim. 
BAŞKAN — Bu beş kişilik komisyonun aç k 

oyla seçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Arkadaşlar, lütfen oylarını kullansınlar. 
(Komisyon seçimi için ara verildi.) 

Kapanma saati : 13,45 

Komisyon seçimi yapıldı: 

Komisyona seçilenler: 

Haydar Tunçkanat 
Kadri Kaplan 
Vehbi Ersü 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu. 
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