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I. - GEÇEN «TUTANAK ÖZETİ 

Bu. Birleşimde üç oturum, yapan Genel Kurul
da : 

Madencilik Reformu kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu G-iresun Üyesi İhsan Topaloğliu 
ve 3(6 arkadaşının, Maden işleri Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri baikkmda ve 6309 sa
yılı Maden Kanununun 'bâzı imaddelerinin değiş
tirilmesi aynı kanuna 'bâzı maddeler ekleumesi-
ne dair, Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si 'Ziya Termen ve 28 arkadaşının, Madenci
lik-Reformu kanun teklifleri (1/605, 2/629, 
8/640, 2/6S7; S. Sayısj, : 773 ve 773'e 1 nci ek) 
nin kabul edildiği; 

Manas Milletvekili M. Ze'keriya Kürşad'm ve 
Manas Milletvekili İbralhim öztürk'ün, Ma:raş 
ilinin âdının Kahraman Maraş olarak değiştiril-
mıesni'e dair kanun teklifleri (8/162, 2/163; 
S. (Sayısı : 192, 192'ye 1 nci ek, 192'ye. 2 nci ek, 
1'912'ye 3 ncü ek ve 192'ye 4 ncü eık) 'nin 'kanun
laştığı ve 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 
12 arkadaşımın, 4837 sayılı iş ve işçi Bulma Ku
rumu kuruluş ve 'görevleri hakkındaki Kanu
nun 13 ncü ımaddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 73)32 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi '('2/403; S. Sayısı : 
4218, 48'8'e 1 nci ek„ 4218'e 2 nci ek ve 428'ıe 3 ncü 
ek)'nin oylamasında salt çoğunluk sağlanamadı
ğından, teklifin düştüğü, birinci oturumun so
munda, bildirildi. 

T. B. M. M. 397 'üyesinin, '9 Temmuz 1961 
tarihli $34 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 5 maddesinin değiştirilmesine ve 2 ge
çici madde eklenmesine dair teklifi (2/815; S. 
•Sayısı : 794)'nin öncelikle gündemdeki bütün 
işlere takdimen ıgörşülmesi kabul edildi. 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 ar
kadaşı ile İsparta Milletvekili Süleyman Derni-
rel ve 218 arkadaşının Anayasa değişikliği tek
liflerinin içtüzüğün '3:6 nci maddesi gereğince 
2/815 sayılı teklifle birleştirilerek görüşülme
sine dair Sakarya Milletvekili Vedat Önsal ile 
Erzurum Milletvekili Cevat önder'in önergesi 
Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu ve Önergenin 
komisyona verileceği, bir sonraki 'birleşimde iş
lem göreceği bildirildi. 

T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 1.961 
tarihli 334 sayılı .Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 5 maddesinin değiştirilmesine ve 2 geçici 
madde eklenmesine dair teklifin birinci müza
keresi bitinceye kadar Genel Kurulun her ıgün, 
Cumartesi - Pazar dahil, saat, 10,00'dan 13,00'e, 
15,00'ten 19,001a ve 21,O0'den 24,00'e kadar top-
lanımasma dair grup naşkanvekillerinin önerge
si kabul olundu. 

T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Tlemmuz 1961 ta
rihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 5 .maddesinin değiştirilmesine ve 2 ge
çici madde eklenmesine dair teklifi (2/815; S. 
•Sayısı : 794)'nin tümü üzerinde bir süre görüşül
dü. 

8 Şubat 1973 Perşembe günü saat lü,OÛ'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 22,03'de son 
verildi 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı . Amasya 

Vehbi Meşhur 

•Kâtip 
Gaziantep. 

Muhittin Sayın 

Yazılı sorular 
1. — Amasya Milletvekili Kâzım Ukıısoy'un, 

Gümüşıhacıköy ilçesinin Adatepe Mahallesi ca
miine imam kadrosu verilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1518) 

SORULAR 

2. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-

maz'm, 1972 yılı pancar mahsulünden parasını 

alamayan 'müstaJhsiıllere dair yazılı soru öner

gesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderil

miştir. .(7/1519) 
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II. — GELEN KÂĞITLA» 

Teklif 
1. — Sivas Milletvekilleri Enver Akova ile 

Tevfik Koraltan'm, Sivas Cumhuriyet Üniver

sitesi kanun teklifi (2/827) Millî Eğitim ve 
Pılân komisyonlarına) 

-4 -—^v«« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma tsaJalti : 10,00 

BAŞKAN : SaJbüt Osman Avcı 

KÂTİPLER : Musitaf a Orlıan Dau* (Mamitea) Tufan !DoğanAvşatfgiJı(Ka!y!s^ 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 33 ncü Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz yoktur.. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, 

dünkü •celsenin, devamı mahiyetinde addedilebi-
liı\ 

BAŞKAN — Efendim, önergeye baktık, öner

ge hem 'öyle değil, hem de birleşim, güne *göre 

değişir biliyorsunuz. (A. P. sıralarından «Yok

lama yapın Sayın Başkan» sesleri) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapaca
ğım. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Efendim yapılan yoklama .so
nucunda çoğunluğumuzun olduğu tespit edil
miştir. Sonradan gelem sayın üyeler de bir tez
kere ile lütfen isimlerini bildirsinler. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın ımilletvekiUeri, dün görüşmelere baş
larken bir önerge ile Sayın Şükrü Akkan ve 
Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşları tara
fından, siyasî hakların iadesi ile ilgili Anayasa 
değişiklik teklifinin gündeme alınması ve önce
likle görüşülmesine başlanan diğer Anayasa de
ğişiklikleri müzakeresi ile birleştirilmesi hakkın
da bir önerge vardı. Tatbikatımız gereğince bu 
tip önergeler geldiği anda Başkanlıkça tatbikat 
yapılıyor, sonraki Birleşimlerde muamele görü
ye*. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bundan 
önce yapılan bir işlem vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
bunu bir tamamlayayım. Müsaade ederseniz bir 
tamamlayayım. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Talep hak
kımı .mahfuz bulunduruyorum. 

BAŞKAN — Efendim sunuşlarımızı yapıyo
ruz, müsaade edin de tamamlayayım. 

Durumu, devamlı müzakere cereyan ettiği 
için tam tespit edemedim. Ancak, öncelik kararı 
alınmış, üzerinde görüşmeler sürdürülen Ana
yasa değişiklik teklifi ile birleştirilmesi için on
cu usulüne uygun öncelik teklifinin Meclisçe ka
bul edilmesi lâzım. O sebeple birleştirilmesi hak
kında herhangi bir işlem yapamayacağız. Gün
deme alınıp alınmaması konusunda Anayasa 
Komisyonundaki kayıtları tetkik ediyorum, ye-
tiştiremedim, gelecek Birleşimde gündeme alı
nıp alınmaması konusunun işlemini yapacağım' 
efendim. Bilgilerinize sunarım. 
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Buyurum Sayın Refet Sezişin, gündem dışı 
bir talebiniz mi var? 

BEFET SEZGİN (Çanakkale) — Dün 'bura-
da, Mecliste .son derece müessif hadiseler cere
yan -etmiştir. Cereyan eden ihadiselene rağmen 
ı'Saym Başkanlık, bu hususta bir tüzük tatbikatı 
veya -muktazasma tevessül ettiği hakkında 'bir 
beyanda bulunmamıştır. Emsaline rastlanma
mış bu olaydan dolayı bir tatbikat yapmak ka
rarında mısınız, değil misiniz? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim şu hususu arz edeyim: 
Bir müessif olay, hiç iarzu edilmeyen, herkesi 
üzen ibir -olay cereyan etmiştir. Olayı bastıra
caksınız ve müzakerelerin selâmetle yürütülme
si için bir ceza tatbik edeceksiniz, o ıbirleşim içe
risinde. Ben zabıtları tetkik ettim, «takbih» ke
limesi değil, «ıkımama» kelimesini kullanmışım, 
'kürsüdeki hatibe karşı; fakat hadiseleri yatıştı
rıp hir ceza tatbiki gerekiyorsa, o saifhaya in
tikal etme imkânını bulmadan müzakereleri ka
pamak, birleşimi kapamıak mecburiyetinde kal

mışımdır. Bütün tatbikat, ceza tatbikatı o bir
leşimin içindedir, onun için hirşey yapamamışım, 
yalnız hatibi kınamışım efendim. 

Şimdi.. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Saym Baş-

kan, bu davranışınızı kabul etmiyorum ve 'bunu 
da protesto ediyorum. 

NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 
(Trabzon) —• Otur aşağıya. (A. P. sır al arımdan 

'«Yeter be» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu.. Efendim Sa

yın Sezgin.. (Gürültüler) 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Mütecaviz 

hâlâ tecavüzüne devam ediyor, zatıâliniz hirşey 
yapmıyorsunuz. O itibarla, (Gürültüler) oyla
ma kısımları hariciolmak üzere, hu tutumunuz 
devam ettiği için oturumdan çıkıyorum 

ZEKİ ÇELİKER ('Siirt) — Güle güle.. 

BAŞKAN — Efendim, ben İçtüzük gereğince 
şimdiye kadar yapılan tatbikatı yapıyorum. 

Gündeme geçiyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 
1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasanın 5 maddesinin değiştirilmesine ve iki ge
çici madde eklenmesine tâair (teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu (2/815) (S. İSayısı : 794) (1) 

BAŞKAN —• Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın İsmail Hakkı Birler, 'buyurun 
efendim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Orospu ço
cuğu... 

O. H. P. GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI 
BİRLER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri,... 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Orospu çocuğu 
sensin, i (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim lütfen.. 
ZEKİ ÇELİKER '(iSiirt) — Bakanlık yap

mışsın utanmaz herif.. 

BAŞKAN — Efendim... 

(1) 794 S. Sayılı oasmayazı 52 nci Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Şuna bak.. 
BAŞKAN — ıSayın Çeliker, Saym Çeliker,. 

(Gürültüler) 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Kürsüden 

ıkonuşana aşağıdan orospu çocuğu.... buradan 
orospu çocuğu derler.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Ekrem Dikmlen her ha
disede siz önayak oluyorsunuz. Sayım Ekrem 
Dikmem her hadisede siz önayak oluyorsunuz. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Senatörler 
gelir burada sataşırlar, yaptıkları yetmiyormuş 
gibi... 

BAŞKAN — Sayın Tombuş dün 'buraya ka
dar gelip söylenenleri zabıtlardan bir okusanız.. 
(Gürültüler) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Tahrikle
re önayak olan hem değilim. Bana küfür edemez. 
(Şiddetli gürültüler, D. P. ve A. P. sıralarından 
ayağa kalkmalar) Bu lâfları söyleyenlere niçin 
söylemiyorsunuz? ('Gürültüler) Utan utan.. (Gü
rültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Nasıl küfre
der... 
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BAŞKAN•— Sayın Tombuş lütfen.. (Gürül
tüler) Lütfen yerinize •oturunuz efendim. Sa
yın T'onıbuş efendim sizinle ilgili hiç/bir şey yok. 
(Gürültüler) 

Sayın Dikmem daima tahriklerin önayağı ol
mayınız efendim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Tahriklerin 
önayağı değilim, küfür ediyorlar; bana nasıl 
küfreder?.. O lâfları söyleyenlere niye söylemi
yorsunuz bunları?.. (Gürültüleır) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen kürsünün önün
de söylediğiniz Sözler de zabıtta; yapmayım, otu
run. (Gürültüler) 

Buyurun Sayın (Birler. 
C. H. P. GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI 

BÎRLER (Tokat) — Sayın Başkan, Sayın ımil-
letvekillleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
5 maddesinin değiştirilmesi ve yeni 2 geçici 
madde eklenmesi hakkındaki teklif üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun düşüncele
rini (Gürültüler) Yüce Heyetimize arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. (Gürültüler) 

Sayın Başkan, 'görüşmem mümkün olmaya
caksa kürsüyü terkedeyim. (Gürültüler D. P. ve 
A. P. sıralarından ayakta karşılıklı bağırışma-
laf.) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Orospu ço
cuğu diyor namussuz herif. 

©AŞKAN —• iSayın Dikmen, size takbih ce
zası tatbik mecburiyetinde bırakacaksınız.. (Gü? 
rültüler) (A. P. sıralarından «At dışarı» sesle
ri) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Allah be
lânızı versin. (A. P. sıralarından «At dışarı» 
sesleri) 

SABRt YAHŞİ (Kocaeli) — Bardak atacak 
filân en ufak ceza görmeyecek.. 

NAFİZ YAVUZ KURT (Samsun) — Genel 
Bakanlar ı siyasî affı çıkarmaz, ondan sonra ha
sımıza 'belâ olurlar. (Gürültüler, tokmak sesle
ri) 

BAŞKAN — Sayın Birler buyurun efendim, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının. 5 mad
desinin değiştirilmesi ve yeni 2 geçici madde ek-
lenınıesi hakkındaki teklif üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grubunun düşüncelerini Yüce 
Heyetinize arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
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Değerli arkadaşlarım, 9 Temmuz .1961 tari
hinde halik oyuna sunularak: temel kanun niteli
ğini kazanmış olan Anayasamız, bilindiği üzere 
ayrı tarihlerde 5 defa değişikliğe uğramıştır; 
6 ncı değişiklik teklifi huzui'unuzdadır. Bilindi
ği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi gruplarıma dahil üyelerimiz, 
bu tekliflerden sadece üçüne imza koymuşlar
dır. Millet Meclisi Anayasa Komisyonundaki gö
rüşmeler ve yapılan değişiklikler sonunda ko
misyondaki üyelerimiz, 30 ve 138 mci maddelere 
ilişkin değişikliklere de oylarıyle katılmışlar
dır. 1816 ncı maddeye eklemen yeni 6 fıkra ille, 
geçici 21 nci madde bakımından ise teklifte mu
tabık olmadık, komisyon görüşmelerinde bir mu
tabakat sağlanması mümkün olmadı, halen de 
mutabık değiliz. 

Sayın milletvekilleri, bir konuda Meclis ola
rak görüş birliği içinde olmaya mecburuz. Ana
yasalar değişmez hükümler taşıyan ilâhî kanun
lar değildir. Böyle olsa idi, Anayasanın değişti
rilmesi usulünü düzenleyen 1'5'5 nci madde Ana
yasa bünyesinde yer almazdı. Bundan da öte, 
toplumun igelişen ihtiyaçları karşısında statik 
hükümlere sıkı sıkıya bağlı kalmak, toplum ha
yatını dondurmak olur ki, bu toplumu geliştir
me amacını taşıyan Anayasamızın temel felse-
f esine de aykırı düşer, öyle ise toplumun deği
şen ve gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak Ana
yasa değiştirilebilir; bu bir. 

Anayasalar sadece toplumun ihtiyaçlarını, 
uygulama güçlüklerini karşılayacak bir tedbir
ler manzumesi olarak düşünülemez. Toplumun 
beliren ihtiyaçlarına cevap vermek kadar ve 
ondan da 'önce Anayasalar topluma ve onun ge
lişme çizgisine yön vermekle yükümlüdürler. 
Anayasalar toplumun gelişmesini arkadan izle
mek için değil, bu gelişmeye jön vermek, bu 'ge
lişmeyi hızlandırmak için yapılır. Böylece Ana
yasa değişikliği, hedef aldığı toplum düzenine 
biran önce kavuşmayı sağlayıcı istikamette, 
hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı değil, daha fazla 
teminat altına alıcı yönde yapılmak gerekir; bu 
i k i 

'Son olarak şu noktaya Önemle parmak bas
mak istiyoruz: Anayasalar parlak cümlelerle 
ifade edilen fikirlerin bir araya getirilmesi ve 
öylece bırakılması, hattâ bir kenarda unutulması 
için hazırlanmaz. Uygulamak için, temel ilkele-
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rine inanılarak, değişik yönlerden vuku/bulacak 
saldırılara karşı inançla savunularak uygulan
mak için yapılır. 

Bu temel görüşlerde bir ve 'beraber olabildi
ğimiz 'ölçüde, Anayasada değişiklik ihtiyacı be-
lirdiğinde, kısır 'çekişmelerin içine düşmeden 
•meseleyi kendi seviyesinde ve sınırları içinde 
tutarak; çözüm, yolu bulmak hepimiz için kolay
laşır. 

Bu nedenledir M, huzurunuza gelen Anaya
sa değişikliği teklifi görüşmelerinin bir belli 
seviyenin altında ve sınırları dışına taşırılarak 
sürdürülmesini uygun görmüyoruz. Mecbur bı
rakılmadıkça da bu yola gitmekten dikkatle 
kaçınacağız. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuza teklif ola
rak getirilmiş ve dolayısıyle görüşme konusu 
haline gelmiş olmadığı halde, Yassıada Yüksek 
Adalet Divanınca hüküm giymiş olanların si
yasî haklarının iadeısi konusu bâzı siyasî parti-
lerilmiz arasında ve hattâ onları da aşan bir öl
çüde tartışma konusu yapılmıştır, yapılmaya 
devam edilmekledir. Bu konuda görüşümüz 
açık seçik bellidir ve kerrat ile yetkili organ
larımızın kararları olarak resmî beyan halinde 
kamuoyuna da açıklanmıştır. Değişmeyen, sa-
vunageldiğimiz ve savunmaya kararlı olduğu
muz görüşümüzü bir kere de ben, bu vesileyle 
ve .millet kürsüsünden ifade etmek istiyorum. 

Cumlhuriyet Halk Parltiısi eıski Demokratik 
•Partililere siyasal haklarını kullanabilme ola
nağını verecek bir Anayasa değişikliğine ba
şından beri taraftardır; insanî yönü ile taraf
tardır, iç barışın sağlanması yönünden taraftar
dır. Bu konunun, hattâ esM Demokrat Parti
lilerin pek çoğunu rencide edecek ölçülerde si
yasî istismar konusu olmaktan çıkarılması ba-
fcraımdan taraftardır. 6 Temmuz 1969 tarihin
de kabul edilen 1188 sayılı Anayasa değişikli
ğine bu nedenle taraftar olmuştur. Bu görüşün
de ve kararında dün de, bugün de bir değişik
lik olmamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, konu, pıartilerara-
sı komisyon gündemine getirildiği zaman ve 
komisyon gündemine alındıktan sonra mutaba
katını bildirmiştir. Partilerarası komisyonda 
multabı'k kalman maddeler arasında bulunduğu 
hailde, tarafımızdan imza edilmemiş olmasını 
•bizim için bir eksiklik olarak göstermek çaba
ları boşunadır, 
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Herkes bilir ki, Anayasa değişikliği teklif 
edeibilmdk için Türidye Büyük Millet Meclisi 

• üyelerinin 1/3'nin imzasına ihtiyaç vardır ve 
yine herkes bilir ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
bugün Meclislerin her iki kanadında ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinde bu sayıya sahip de
ğildir. Tdklif haline gelmesi, bizatihi Anayasa 
bakımından mümkün olmayan bu konuyu sade
ce şan olsun diye, yahut istismar vesilesi yapa
bilmek amacıyle sonuç vermeyeceğini bile bile 
imzalamak ve sonra da «Ben görevimi yap
tım» demek Cumhuriyet Halk Partisinin tutu
mu olamaz, Cumhuriyet Halk Partisi böyle 
bir davranışa giremez, girmemiştir. 

Demokratik Parti sayın sözcüsünün, Cumhu
riyet Halk Partisinin şifahi mutabakata rağ
men grubunu bu mutabakat çerçevesinde belli 
edilen tarihte toplamadığı, uzun süre toplama-
dığı yolundaki beyanı bir zühul eseri olsa ge
rektir. Zira, resmî kayıtlarımızdan tespit et
tiğime göre 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Cumhu
riyet Halk Partisi TüıMye Büyük Millet Mec
lisi ortak Grulbu, Anayasa konusunu görüşmek 
üzere, üst üste iki toplantı yapmış ve bu top
lantılarda varılan sonuçlar grup sözcümüz ara
cılığı ile kamuoyuna duyurulmuş, TRT nin ha-

l her bültenlerinde de yer almıştır. 
Konuyu böylece kısaca özetledikten sonra 

tarihin değerlendirmesine bırakmayı uygun bir 
yol sayıyoruz. 

iDeğerli milletvekilleri, Anayaslanm 30 ncu 
maddesinde, geçen yıl 1488 sayılı Kanunla ya
pılan değişiklikle 4 ncü fıkra yeniden düzen
lenmiş idi. Bu düzenlemeye göre, temel ilke olan 
24 saatlik süre 48 saate çıkarılıyor, kanunun 
açıtça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen 
suçlarda ise bu süre 7 gün olarak tespit edili
yordu. 

Partilerarası komisyon bâzı yeni ihtiyaçlar 
ve bu ihtiyaçları karşılayacak tedbirler bakı
mımdan şu esasları tespit etti: 

1. 48 saatlik sürenin dışında ve sadece top
lu olarak işlenen suçlar için tespit olunan istis
naî sürenin savaş ve sı'kıyönetim hallerine ve 
kurulması düşünülen Devlet Güvenlik Mahke
mesinin görev ve yetkilerine giren suçlara da 
teşmili zorunludur. 

2. Bu süre 7 günden fazla olmalı ve fakat 
çok geniş tutulmamalıdır. 
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' 3. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 
nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptalin
den sonra böyle bir düzenleme gereklidir. 

Tespit olunan bu esaslar içerisinde bir me
tin kaleme alınmış ve uygulanan usul gereğin
ce partilerin yetkili organlarına götürülmüştür. 
Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organlarınca, 
partilerarası komisyonca mutabakata bağlanan 
incitin benimsenmemiş ve bâzı itirazlar öne sü
rülmüştür. 

iBu sebepledir ki, bu madde Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından katıldığımız teklifler 
arasına alınmamış ve imza edilmemiş idi. 

Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Mil-
' let Meclisi Anayasa Komisyonunda öne sürü
len bu itirazlar tam bir anlayışla karşılandığı 
gibi, komisyonun değerli üyelerinin gayretle
riyle madde, kişi güvenliği yönünden yeni te
minatlar getiren bir biçim alarak huzurunuza 
gelımiş bulunmaktadır. 

(Millet Meclisli Anayasa Komisyonunda be-
nimisenen ilkeleri de şöylece özetlemek mümkün
dür : 

'Bu maddede geçen «yakalama» ve «tutukla
ma» deyimleri gözaltına almayı da kapsamak
tadır. İttifakla varılan bu görüşün sonucu ola
rak yakalanan veya tutuklanan kimselere oldu
ğu gibi, - 30 ncu maddenin 3 ncü fıkrası - göz
altına alınan kimselere de, gözaltına alınma se
beplerinin ve haklarındaki iddiaların yazılı ola
rak. hemen bildirilmesi gerekir. 

4 ncü fıkranın son cümlesi, «Yakalanan ve
ya tutuklanan kimse hâkim önüne çıkarılınca 
durum hemen yakınlarına bildirilir» hükmünü 
getirmekte idi. 

Yakalanan, tutuklanan ve yukarda açıkla
nan görüş sebebiyle gözaltına alman kimselerin 
durumunun, yani, yakalandığının, tutuklandığı
nın veya gözaltına alındığının, bu kimseler hâ
kim önüne çıkarılıncaya kadar yakınlarına bil
dirilmemesi doğru bulunmamış, «hâkim önüne 
çikarılmca» ibaresi metinden çıkarılmak sure
tiyle bu kimselerin âkibotinin yakınlarına he
men duyurulması hüküm altına alınmış ve böy
lece kişi güvenliği yönünden daha olumlu bir 
istikamette bir gelişme kaydedilmiştir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev ve 
yetki alanına giren suçlar ile, toplu olarak işle
nen suçlarda ve genellikle savaş veya sıkıyö
netim hallerinde uygulanacak 15 günlük süre-
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nin azamî hat tavan olarak tespiti ve her hal 
için uygun sürenin ilgili kanunla düzenlenmesi 
yolu tercih edilmiştir. 

iBöylecc 15 günlük süreyi Anayasa ile don
durmak yerine, halin icabına göre düzenleme 
kolaylığı sağlanmış ve bir düzeltme ihtiyacı 
karşısında Anayasaya el atmak zorunluğu da 
böylece ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

'Bir sebepten dolayı gözaltına alınan kimse
nin sebep, şartlar ve deliller değişmeksizin, 
yeni hâdiseler ortaya çıkmaksızın aynı sebepten 
dolayı, aynı suçtan dolayı tekrar ve tekrar göz
altına alınmak suretiyle Anayasanın ruhuna, 
esprisine, temel ilkelerine aykırı bir uygulama
ya meydan vermemdk için de bu husus saraha
ten gerekçeye dercedilmiş bulunmaktadır. 

ıSaym milletvekilleri, siyasî partilerin gelir 
kaynakları ve giderleri hakkındaki Anayasa 
Mahkemesine hesap vermeleri ve bu mahkeme
nin malî denetimine tabi oldukları esası Ana
yasamızın 57 nci maddesinde yer almış bulun
maktadır. Bu yerinde bir prensiptir ve vazge
çilemez. Ancak, gerek siyasî partilerin ve ge
rekse bizzat Anayasa Mahkemesinin uygulama 
güçlükleri, hattâ imkânsızlıkları içinde bulun
dukları da bir gerçektir. 

'Bu durum giderek, Anayasanın denetim il
kesini işlemez hale getirmektedir. Hem denetim 
esasını muhafaza etmek ve hem de müessir bir 
denetimi sağlamak amacı ile maddenin 2 ve 
3 ncü fıkraları birleştirilerek yeniden düzen
lenmiştir. Hemen haber verelim ki, Siyasî Par
tiler Kanununda bu değişikliğe paralel düzenle
meler süratle gerçekleştirilmez ise, bu Anayasa 
değişikliği daha önce örnekleri görüldüğü gibi, 
kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olacaktır. 

Anayasamızın 138 nci maddesinde yapılan 
değüşilklik konusunda partilerarası komisyonda 
mutabakat sağlandığı halde te&life katılmayı
şımızın ve imza etmeyişimizin sebebini de kısa
ca arz etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, 138 nci maddenin 4 ncü fık
rası, askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğu
nun hâkimlik niteliğine sahibolması şartını koy
muştur. 

Partilerarası komisyonda savaş halinin icap 
ve zaruretleri gözönünde tutularak, savaş ha
linde de bu şartın aranması ilke olarak kabul 
edilmiş idi. Sonradan görüldü ki 1402 sayılı Ka-
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nıuran 18 nen maddesi hükmüne göre, sıkıyö
netimi mahkemelerinde yargı yoluna başvurul-
maısmda savaş hükümleri uygulanmaktadır. 
Mutabık kalman esas ise bu değildi. Savaş hü
kümlerinin, yani bu yapılan değişikliğe göre, 
askerî mahkemelerde hâlkim üyelerin çoğunluk
ta olmaısı şartımın arıanmamasmm, sıkıyönetim, 
mahkemelerinde de cari olacağı görüşü hâkim 
değildi; aksine bir görüş, bir mutabakat sağ
lanmış idi. 

Partilerarası komisyonun tespit ettiği ise, 
Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda benim
senerek, fıkra meıtni, sadece savaş ha in i istis
na sayan tarzda yeniden kaleme alınmış olmak
la bu değişikliğe ait teklife de katılmış bulu
nuyoruz. 

Anayasamızın 148 nci maddesi, Anayasa 
Mahkemesinin sadece Yüce Divan sıfatiyle bak
tığı işlerde duruşma yapmasını zorunlu kıl
mıştır. Mahiyeti ve önemi dikkatte alınarak si
yasî partilerin kapatılması ile ilgili dâvaların 
da duruşmalı olarak bakılması esası, yapılan 
değişiklikle, getirilmiş bulunmaktadır. 

1421 sayılı Kanun ile 1971 tarihinde Anaya
sanın 56 neı maddesine eklenen son fıkra uya
rınca Siyasî Partiler Kanununun 74 ncü mad
desinin yeniden düzenlenmesi bugüne kadar 
mümkün olmamıştır. Halen Meclislerdeki fiilî 
durumu da dikkate alarak bu düzenlemeyi 
tmiümlkün kılmak üzere bir geçici madde eklen
mesi yolundaki teklife katıldık, Millet Mecli
si Anayasa Komisyonunda yapılan bir düzeltme 
ile de beraberiz. Bu konudaki oyumuz da müs
pet olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hatırlanacağı üzere, 
18 . 7 . 1972 günü Florya^da Cumhurbaşkanının 
d'a Başkanlığımda Hükümet ve parti başkanla-
riyle yapılan toplantı sonunda yapılan Baş
bakanlık açıklamasında, aynen Fransa'dakine 
benzeyen, güvenlik mahkemesi teşkiline gidil
mesinin gerekleri anlatılırken; memleketimizin 
uzunca bir süreden beri sıkıyönetimle idare edil-
mekıte olduğu, bu sıkıyönetimin ilânihaye deva
mının düşünülemeyeceği, fakat sıkıyönetim 
kalktıktan sonra santiarın yeniden ağırlaştırı-
lacağı belirtiliyor ve Devlet güvenliği aleyhine 
olan kanunla belli edilecek bâzı ağır suçların 
işlenmesi halinde suçlular hakkında süratle hü
küm tesis edecek güvenlik mahkemeleri teşkil 
edilmediği takdirde sıkıyönetimin kaldırılması 

I gecikmekle kalmayacak, ağır şekilde bozulmuş 
I olan huzur ve güven duygusunun tesisi de he

men hemen imkânsız olacaktır, denilmektedir. 
Daha sonraları, değişik ifadelerle de olsa, 

I aynı görüş çeşitli vesilelerle tekrarlanmış ve 
âdeta güvenlik mahkemelerinin kuruluşu güven 

I ve huzurun sağlanmasının sıkıyönetimin kaldı-
I rılabilmesinin ve normal rejime dönüşün ilk ve 
I vazgeçilmez şartı olarak öne sürülmüştür. Hat-
I tâ bâzı çevreler ve kişiler, daha da öteye gi-
I derek, güvenlik mahkemelerine karşı olmayı, 

karşı olmak bir yana şu veya bu tarzda kurul
ması yolunda görüş belirtmeyi daha anarşiden 
yana olmakla, normal rejime dönüşü geciktir
mekle suçlayacak kadar hafiflikler içerisine 
girmişlerdir. 

Meseleyi, başlangıçta arz ettiğimiz gibi, bel
li seviyede ve kendi sınırları içerisinde tutularak 
tartıştığımız takdirde, salim bir sonuca varabi
liriz. İtham ederek değil, sükûnetle düşünerek 
ve dinleyerek bir çözüm yolu bulabiliriz. 

Bize göre mesele şudur: Dünyada ve ülke
mizde toplum rahatsızlıkları vardır. Dünyanın 
dönüşü kadar tabiî olan görülmesi gereken top
lum gelişmesinin iyi kanalize edilememesinin 
yönetimin çoğu kere bu gelişmenin gerisinde 
kalışının, hattâ karşısına geçişinin sonucu ola
rak ortaya çıkan bu durum karşısında telâşa 
kapılmanın bir faydası yoktur. Aksine, soğuk
kanlılıkla, akılla, geniş yürekle meselenin üze
rine eğilmek gerekir. 

Ortaya çıkan toplum için, hukuk düzenimiz 
için yeni olan suç ve suçluluk halleri karşısın
da arza çalıştığımız ölçüler içerisinde bir dav
ranışa girmek, gerekli tedbirleri almak zorun
luluğu vardır. Bu görüşle ve beliren ihtiyacı 
bu ölçüler içerisinde değerlendirdiği içindir ki 

I Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet güvenlik mah
kemelerinin kurulmasını ilke olarak kabul et
miştir. 

Bu kabul edişin, Anayasamızda belirtilen 
I yargı bağımsızlığı, temel hak ve hürriyetleriy-
I le sosyal hukuk Devleti ilkeleri titizlikle korun-
I ımak kaydiyle olduğu, gerek 16 Kasım 1972 ta-
I rihli T. B. M. M. grubumuz bildirisinde, gerekse 
I daha sonra yetkililerce yapılan açıklamalarda 
I açıkça belirtilmiştir. 
I Partilerar&sı komisyonda tespit olunan pren-
ı siplere göre, Devlet güvenlik mahkemeleri, Ana-
I yasanın 136 ncı maddesine eklenecek fıkralar-
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la kurulacak, böylece bir Anayasa kuruluşu 
hüviyetinde, yargı organları içerisinde yer ala
calatır. 

Bunun tabiî sonucu olarak Anayasanın 32 
nci .maddesinde yer alan kanunî tabiî hâkim, 132 
ııci maddesinde yer alan mahkemelerin bağım
sızlığı, 133 ncü maddesinde yer alan hâkimlik 
teminatı ile 31 nci maddesinde yer alan hak 
arama ve savunma hakiki, kurulacak Devlet 
güvenlik mahkemelerinde de tam olarak elbet
te geçerli bulunacaktır. Devlet güvenlik mah
kemeleri asker ve sivil hâkimlerden kurulu kar
ıma bir mahkeme olmalıdır, başkan ile iki asıl 
ve bdr yedek üye sivil hâkimlerden; bunların 
birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet sav
cıları arasından seçilmesi şarttır. İki asıl bir 
yedek: üye ise birinci sınıf askerî hâkimler ara
sından altanacaktır. 

Devlet güvenlik mahkemesi savcısı birinci 
sınıfa ayrılmış sivil hâkimler ve Cumhuriyet 
savcıları arasından seçilecek, sivil ve asker ye
teri kadar savcı yardımcısı ayrıca atanacak
tır. 

Devlet güvenlik mahkemelerinde görev ala
cak hâkkn ve savcılar üç yıl için seçilecek, sü
renin bitiminde yeniden seçilmeleri mümkün 
olacaktır. Bunların özlük hakları ve disiplin 
işlemleri, taibi oldukları kanunlara göre yürü
tülmeye devam olunacaktır. Devlet güvenlik 
maJhkemesi kararlarına karşı kanun yolları 
açıik bulunacaktır. Kurulacak mahkemelerin 
hangi suçlara bakacağının kuruluş kanununda 
gösterilmesi tabiî olmakla heraber, bir genel 
çerçeve çizilmesi amacıyle Devletin ülkesi ve 
milleti ile bütünlüğü, hür demokratik düzen ve 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet 
güvenliğini ilgilendiren suçlar ifade ile, görev 
alanı genel hatlarıyle belirlenmiş olmaktadır. 

Yukarda arz ettiğimiz sebeplerle ve nor
mal rejime gecikmeden ve arızasız dönülmesini 
sağlamaya yardıımcı olmalk amacıyle, bu ilkeler 
üzerinde görüş birliği sağlanmış idi. Hemen ifa
de edeyim ki, tam bir iyi niyetle ve soruna bir 
çözüm bulabilmek yolunda sarfedilen samimî 
gayretlere rağmen, haklim ve savcıları atama 
usulü ile ilgili fıkra üzerinde bir mutabakat 
sağlamak maalesef mümkün olamamıştır. Bu
nun sonucu olarak da Devlet güvenlik mah-

| kemesi kuruluşuna imkân veren 136 nci mad
denin tümüne karşı olmak durumuna gelmiş bu
lunuyoruz. 

Anayasamız 5, 6 ve 7 nci maddeleriyle ya
sama, yürütme ve yargı erkini ayrı hükümlere 
bağlamıştır. Yargı yetkisi Türk Milleti adına 
bağımsız mahkemelerce kullanılır. Gerek bu hü
küm ve gerekse yargı bölümünde kullanılan ^di
ğer hükümler, icranın, yürütmenin yargı üze-

I rinde etiki yapabilmesinin bütün yollarım ka
pamıştır. Bu ilkeyi hep birlikte kabule, koru
maya ve savunmaya mecburuz. 

Bir kısım arkadaşlarımız gerek partilerara-
sı komisyonda, gerekse Millet Meclisi Anayasa 
Komisyonunda, Devlet güvenlik: 'mahkemesine 
seçilecek hâkim ve savcılar için Bakanlar Ku
rulunca aday gösterilmesinin, icranın yargı üze
rinde bir etki yapması somıcunu doğurmayaca
ğını savunmuşlardır. Bu görüşe biz de katılma
yı çok isterdik. 

Ne var ki, hattâ aynı arkadaşlarımız bu fi
kirlerini savunurlarken dahi Devletin asayiş 

| ve emniyetinden. sorumlu olan icranın sadece 
I bu kabîl suçlara bakacak bir mahkemenin ku

ruluşunda da söz ve yetki sahibi olması gerek
tiğini de birlikte ifade etmişlerdir. Nitekim, bu 

I sayın arkadaşlarımızdan birisi, partisinin grup 
toplantısında yaptığı konuşmada: «Devlet Gü-

I venlik Mahkemesi, bağımsız yargı ve teminatlı 
hâkim ilkesini koruyarak meydana getirilmiş 
yeni bir yargılama merciidir. İcranın taşıdığı 
sorumluluğa uygun olarak Devlet güvenliği 
aleyhine işlenen suçlarda bu organın kuruluşun-

I da ve yargıçlarının tâyininde müessir olması 
I Parlâımanter sistemin ve millî hâkimiyet anla

yışının gerekli bir sonucudur.» tarzında bir be
yanda bulunmaktan da kendisini alamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yine bir noktada vu
zuha varmaya, beraber düşünmeye mecburuz 
sanıyorum. Millî hâkimiyet nazariyesinin ta
rihin çok gerilerinde kalmış ölçüler içerisinde 

I ortaya getirilmesi ve günümüzün meselelerine 
I ışık tutan, günümüzün meselelerini çözmek için 

destek alınabilecek bir görüş, bir fikir olarak 
benimsenmesi ve ifade edilmesi, sanıyorum ki 

I çdk yanlıştır. 

Dün yapılan konuşmalardan birisinde de, 
bir yandan «Hâkimleri siyasî heyet değil, yargı 

1 organı tâyin etmektedir», denilir ve bu nokta-
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ya verilen önem belirtilirken, hemen altında, 
«Hükümetlere taşıdığı sorumluluğa uygun yet
kiler verilmesinden kaçımaımak gerekir», şeklin
de bir görüş de belirtilebilımektedir. 

Bu noktada saygı ile dinlediğimiz bu görüş
lere katılmamız mümkün değildir. Umarız ki 
bizim görüşümüz de, kabul edilmese dahi, saygı 
ile karşılanacaktır. 

İnancımız odur ki, Devlet Güvenlik 'Mahke-
nıesii hâkim ve savcılarının atanmalarında Ba
kanlar Kuruluna her boş yer için bir misli aday 
gösterme yetkisini ver'en bir hüküm, yargı ba
ğımsızlığı, hâkimlik teminatı ilkeleriyle bağdaş
maz. Ne kadar zorlansa da bağdaştırılamaz. 
Hem «Bu usul yargı bağımsızlığını zedelemez, 
icraya yargı üzerinde bir yetki vermez», dene
cek, hem de sorumlu icranın yetkili kılınması
nın zoruınluğundan bahsedilecek... Bu iki görü
şü telif imkânı yoktur. Bu konuda, Anayasa
nın temel ilkeleri zedelemeyen bir metin üze
rinde birleşmek mümkün olmadığı içindir ki, 
teklifçisi de olmadığımız bu m'addeye olumlu 
oy kullanmamız mümkün olmayacaktır. 

Teklifimiz şudur: Olağanüstü bir yargı mer
cii mahiyeti almaksızın, kurulmasında görüş 
birliği sağlanan Devlet Güvenlik mahkemelerin
de görev alacak hâkim ve savcıların seçiminde 
yeni atama usulleri ve atama mercileri yarat
mayalım. Görevliler, Anayasada ve kanunlar
da yer alan, uygulaması devam eden usullerle 
ve aynı mercilerce seçilip atansın. Böylece ola
ğandışı usul, olağandışı merci ihdas etmek, en 
azından kurulacak mahkemeye olağanüstülük 
görüntüsünü verir. Daha kuruluşunda sürekli 
ve önemli görevler beklediğimiz bu müesseseler 
üzerine gölge düşürülmüş olur. İstemediğimiz, 
karşı olduğumuz budur. 

Fransa'daki uygulamayı miisal göstermek ge
çerli değildir. Ben, en azından Fransız Anaya
sasının temel felsefesini ve onun Devlet anlayı
şını görmezlikten gelmek olur. Başka konular
da «Fransa'dan bize ne?» diyebilenlerin, Dev
let Güvenlik Mahkemesi konusunda illâ Fran
sa uygulamasına sıkı sıkıya sarılmalarının da 
anlamımı anlamak, kabul etmek güçtür. 

Sayın milletvekilleri, sıkıyönetim kaldırıl
dıktan sonra sıkıyönetim mahkemelerinde gö
rülmekte olan dâvaların akıbetinin ne olacağı, 
bu davaların hangi mercilere intikal edeceği 
bir proiblem olarak karşımızdadır. | 

Bilindiği gibi, 1402 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesinin Anayasa Mahkemesince haklı ola
rak iptal edilmesi sonucu ortaya çıkan durum 
çözüm beklemektedir. 1402 sayılı Kanunun ip
tal olunan 23 ncü maddesine göre, sıkıyönetim 
kaldırıldıktan sonra da sıkıyönetim mahkeme
lerinin ellerinde bulunan bütün işleri bitirince
ye kadar görevlerine devam etmeleri öngörülü
yor idi. Bugün Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararı karşısında bu, mümkün değildir. 

Bu konuya çözüm yolu aranırken iki görüş 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi, Anayasa 
Mahkemesince iptal edilerek yürürlükten kal
dırılmış bulunan 1402 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi istikametinde bir hükmün Anayasada 
yer alması, yani Sıkıyönetim kalktıktan sonra 
dahi Sıkıyönetim Mahkemeleri ellerindeki iş
leri bitirinceye kadar davaları görmeye, vazife 
görmeye devam etmesidir. 

İkinci bir görüş, Anayasanın esprisine uy-
.gun olan bir görüş; Halen uygulanması zorun
lu olan bir görüş: Sıkıyönetim kalktığı zaman 
Sıkıyönetim Mahkemelerinin de görevi biter, 
ellerindeki davalar görev sırası içerisinde han
gi mahiyette suç ise o suçlara bakmakla görev
li adliye mahkemelerine intikal eder.. 

Bu ilki görüş arasında bir telif yolu aramak 
zorunluğu elbette vardı, Partilerarası Komis
yonun kuruluş sebeplerinden bir tanesi de za
ten bu birbirine çok zıt gelen görşlıeri telif 
etme amacını taşıyordu. Bir telif yolu olarak 
öne sürülen bir başka teklif şu oldu, ki halen 
Anayasa değişiklik teklifi olarak huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bu teklif, bildiğiniz gibi şu: Sıkıyönetim 
kaldırıldığı tarihe kadar kamu davası açılmış, 
duruşması başlamış olan işler, Sıkıyönetim kalk
tıktan sonra da Sıkıyönetim Mahkemelerinde 
bakılmaya devam etsin, ta soııuçlandırılncaya 
kadar.. Sıkıyönetim kaldırıldığı tarihte henüz 
kamu davası açılmamış, iddianameye başlanma
mış işler ise Sıkıyönetim Mahkemelerine intikal 
edip onlarca devam ettirilmesin; bunlar tıpkı, 
Anayasanın âmir hükmü gereğince uygulan
ması gereken tarzda, aidolduğu mahkemelerin 
ibağlı bulunduğu savcılıklara devredilsin. 

Bu bir telifçi görüş olarak benimsenebilir 
bir mahiyet taşıyordu ve ilk nazarda da bu in
tibaı veriyordu. Ancak değerli arkadaşlarım, 
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bunlar söylenirken ve bu orta yol denebilecek 
teklif yapılırken öne sürülen gerekçeler ne idi, 
kısaca onu arz etmek istiyorum. 

Deniyordu ki, Sıkıyönetim Mahkemelerin
de bir kısım davalara başlanmıştır, sanıkların 
sorgusu yapılmıştır, iddianameler okunmuştur, 
hattâ savunmalar yapılmıştır, hattâ karar saf
hasına gelmiştir veya karar verilmiştir, Askerî 
Yargıtaya gitmiştir. Şimdi tam bu noktada, Sı
kıyönetim kalktığı için, davayı Sıkıyönetim 
Mahkemesinin elinden alacaksınız, adliye mah
kemelerinden görevli hangisi ise - ağır ceza, 
asliye ceza - bunlardan birisine vereceksiniz. Bu 
mahkeme yeni baştan duruşmaya başlayacak, 
dosyaya vâkıf olacak ve bir karara varacak. 
En azından bu, davaların sürüncemede kalması 
sonucunu doğurur, davaları uzatır, cê za müessi-
riyetirii büyük ölçüde azaltır.. Bu birinci görüş
tür. 

'Gerekçe olarak öne sürülen bir ikinci gö
rüş: Sıkıyönetimin biran önce kaldırılmasını 
ve nortmal şartlara dönmeyi hep beraber istemi
yor muyuz, o halde sıkıyönetim mahkemelerinin 
elindeki işleri, sıkıyönetim kalktığı anda elle
rinden almak gibi bir yolu tercih edersek, bu 
sıkıyönetimin uzamasının, uzatılmasının bir ge
rekçesi olur. Biz, sıkıyönetimi biran önce kal
dıralım çabasındayken, tersine bir iş yapmış 
oluruz, Sıkıyönetimin uzaması sonucunu doğu
ran bir tutuma gireriz.» 

Bu da, ileri sürülen gerekçelerden bir di
ğeri idi. Bu noktada niçin bir anlaşmaya varı
lamadı? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, 
bu orta yol, telifçi yol denilen bu formüle ni
çin katılmadık? Niçin imza koymadık? Halen 
de niçin mutabık değiliz? Bunları da Yüce He
yetinize çok kısa olarak arz etmek zorunluğu 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi Ana
yasa Komisyonunda bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi üyelerinin, arkadşlarımızm 136 ncı ve 
geçici 21 nci madde için karşı oldukları bili
niyor. Ve basılıp dağıtılan rapora ekli, bir de 
karşı oy yazılan var. Oradan bir kaç cümle oku
mak işitiyorum: 

«iSıkıyönetim bir Anayasa müessesesi olmakla 
'beraber, normal yönetimdeki hak ve özgürlük
lerin bir kısmını kısıtlayan ve hattâ durduran 
bir yönü vardır. Bu sebepledir ki,- sıkıyönetime, 

Anayasanın 124 noü maddesinde sayılan haller
de başvurulur ve bu hallerin devammca da sür
dürülür. Sıkıyönetimin devammca, müessiriye-
tini sağlamak için konulmuş hükümler de, an
cak bu süre için geçerli olmak lâzımgelir. Sıkı
yönetim idaresinin devamında fayda görülme
diği ve kaldırıldığı halde, onun müessiriyeti 
için konulmuş tedbirlerin de birlikte kaldırıl
ması normaldir. Aksini düşünmek, son derece 
gayri tabiî bir tutuma girmek olur.» 

Sıkıyönetim ilân ediliyor, bir Anayasa re
jimidir, doğrudur. 

iSıkıyönetim, Kanunu çerçevesinde faaliyet 
gösteriyor, yasal bir rejimdir, doğrudur. 

iSıkıyönetim, Kanunu gereği, sıkıyönetim 
mahkemeleri, sıkıyönetim süresince işlenen su
lara, sıkıyönetimin ilânına sdbebolan suçlarla 
birlikte bakmaya devam ediyor, doğrudur. 

«Memlekette, sıkıyönetimin devamını ge
rekli kılan şartlar kalmamıştır», diyor Yüce 
Meclisler, Türkiye Büyük Millet Meclisi topla
nıyor, buna karar veriyor. Yani bu, şu demek
tir ; memleketimizde şartlar olağana dönmüştür. 
Bir Anayasa müessesesi olmakla bera'ber, öz
gürlükleri kısıtlayıcı, hattâ bir kısmını durdu
rucu, askıya alıcı böyle bir rejimin, sıkıyönetim 
rejiminin devamına artık ihtiyaç yoktur. Sivil 
idare, normal icra memleketin asayişini, huzu
runu sağlayabilecek duruma gelmiştir. Yüce 
Meclisler bu kararı veriyor ve sıkıyönetimin 
kaldırılması böylece bir vakıa olarak ortaya 
çıkıyor. 

, Bununla birlikte, sıkıyönetimin, sıkıyönetim 
idaresinin Anayasadan ve kanundan aldığı yet
kileri var. Nedir onlar? Sıkıyönetim idaresi, 
gece sokağa çıkma yasağı koyar, kanundan do
ğan bir yetkidir. Neşir yasağı koyar, kanundan 
doğan bir yetkidir. Hattâ bâzı kimselerin bir 
şehre girmesini ve o şehirde oturmasını yasak
layabilir, emredebilir, doğrudur. Bunun gibi, 
aklınıza gelen gelmeyen şu anda, bir sürü yet
kilere sahiptir. Bunların hepsini sıkıyönetim 
süresince kullanmıştır, haklı olarak kullanmış
tır. Ama, Yüce Meclislerin kararıyle, «artık 
bunları kullanmaya ihtiyaç kalmamıştır» denil
miştir. Sıkıyönetim mahkemeleri de, bizzat bu 
idarenin devamı süresince işlenen suçlara ve sı
kıyönetimin ilânına sebebolan suçlara bakmakla 
görevli bir mahkeme. Bir mânada, sıkıyöneti-
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imin, sıkıyönetim idaresinin nıüössiriyetini sağ
lamakla görevli bir organ. 

Bütün bunlar oluyor, sıkıyönetim idaresi 
kaldırılıyor; ama, «sıkıyönetim mahkemeleri 
göreve devam etsin». Niçin? «Ellerindeki dava
ları bitirsinler için». 

Değerli arkadaşlarım, bu takdirde iki şey 
olacaktır, kanaatimiz odur; ya, sıkıyönetim mah
kemeleri muallâkta kalmış bir durumda müessi-
riyetlerini kaybedeceklerdir, yahut, sıkıyöne
tim mevcutken nasıl devam ediyorsa, , tedbir
ler nasıl alınıyorsa, nezdinde bulundukları bu 
(mahkemelerin, nezdinde bulundukları komu
tanların, zorunlu olarak, nnecıbur kalarak, fiilî 
ibir sıkıyönetim idaresini devam ettirmeleri gibi 
ibir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Bu iki ih
timalin dışında bir üçüncü ihtimali biz göre
memekteyiz. 

Daha başka mahzurlar doğacak, getirilen 
değişiklik teklifine göre, sıkıyönetimin kaldırıl
dığı tarihe kadar kamu davası açılmış olanlara 
'baksın. Diğerlerini?. Adliye mahkemelerine dev-
• d etsin, deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, düşünümüz ki, aynı 
tarihte iki ayrı insan aynı mahiyette suç işle
mişlerdir. Her ikisinin evrakı da sıkıyönetim 
mercilerine intikal etmiştir. Bu dosyalardan 
birisini alan savcı, tahkikatını tamamlamış, sı
kıyönetimin kaldırıldığı tarihe kadar kamu da
vasını açmıştır. Diğer dosyanın intikal ettiği 
isavcı ise, şu veya bu seibeplıe, bu davayı bir tür
lü açmak, iddianameye bağlamak imkânını bu
lamamıştır. Ne olacaktır şimdi? Bu hüküm, bu 
ıgeçici madde kabul edildiği takdirde, aynı ta
rihte, aynı mahiyette suç işlemiş iki kişiden bi
risi, sıkıyönetim mahkemesinde yargılanmaya 
devam edecektir - sıkıyönetim - kaldırıldığı hal
de, diğeri, hakkındaki evrak henüz iddianame
ye bağlanmamış olduğu içindir ki, adliye mah
kemesine sevfcedileceğinden dolayı, Cumhuriyet 
(Savcısının ağıreezaya veya asliyecezaya açaca
ğı bir dava sonucu olarak adliye mahkemesin
de yargılanmaya devam edecektir. 

Hemen denilebilir ki, «sıkıyönetim de bir 
yargı organıdır. Kanunî bir yargı organıdır. 
Adliye Mahkemeleri de bir yargı organıdır. O 
halde, birisinin orada, diğerinin bir başka yer
de yargılanmasının bu kadar büyük sakıncası 
nedir ?» 

I Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim devam 
ettiği sürece, sıkıyönetim mahkemeleri, kanunî 
ıgüçünü Anayasadan alan birer yangı organı 
Ihıüviyetini taşırlar. Ama, Anayasamızın genel 
esprisi ve Anayasa Mahkemesinin son kararı 
ki, çok yerinde, doğru olan bir karardır, bü
tün değerli arkadaşlarımızla da, komisyon üye
si arkadaşlarımızla da bu kararın doğruluğu 
üzerinde ittifak etmişizdir, bu karar muvacehe
sinde, sıkıyönetim kalktıktan sonra dahi devam 
ettirilmek istenen bir sıkıyönetim mahkemesi, 
artık, gücünü Anayasadan alan bir yargı organı 
hüviyetini muhafaza edemeyeecktir. İnancımız 
budur, bu sebepledir ki, bu çözüm yoluna katı
lamıyoruz, karşıyız, karşı olmaya devam ede
ceğiz. 

Teklifimiz nedir? 

Değerli arkadaşlarım, bilinmektedir, tek
lifimiz, gizli kapaklı değildir, bilinmektedir. 
Biz deriz ki, sıkıyönetim kaldırıldığı tarihte 
sıkıyönetim mahkemelerinin görevi biter ve de
vam edemezler. Ancak, ortaya bir başka sorun 
çıkmaktadır; sıkıyönetim mahkemelerinin gö
revlerinin sona ermesiyle, başlamış bulunduk
ları, henüz davası açılmamış olan; ama sıkıyö
netim mahkemelerinin elinde bulunan bir sürü 
iş vardır. Bu işlerin akıbeti ne olsun? Buna da 
bir çözüm yolu bulmanın zorunluğuna inanıyo
ruz. 

Teklifimiz şu olmuştur; Devlet Güvenlik 
mahkemelerini koruyoruz. Devlet Güvenlik mah
kemelerini, memlekette yeni ortaya çıkan bâzı 
suç ve suçluluk hallerinin takibi, bunların sü
ratle muhakeme edilmesi ve davalarının sonuç
landırılması, ceza müessiriyetini sağlamak ve 
sıkıyönetimin biran önce kaldırılmasını temin 
etmek için kuruyoruz. 

O halde, sıkıyönetimin ilânına sebebolan ha
diseler ile, sıkıyönetim sırasında işlenmiş olan 
suçlar bakımından, Devlet Güvenlik mahkeme
leri, esasen normal düzende, sıkıyönetimsiz dö
nemde, Devlet Güvenlik mahkemelerinin görevi
ni sayan birinci fıkrayı biraz evvel arz ettim, 
hepiniz biliyorsunuz, aşağı - yukarı kapsamı 
içerisine alan bir mahiyet taşıyor. O halde, 
sıkıyönetim mahkemelerinin sıkıyönetim zama-

I nındaki görevi ile sıkıyönetim dönemi dışındaki 
I devrelerde Devlet Güvenlik mahkemelerinin gö-
1 revi arasında aşağı - yukarı bir paralellik sağ-
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lanmaya çalışılıyor; aslında bu, zorunlu da. 
öyleyse diyoruz; Anayasamızın 32 nci madde
sindeki «tabiî kanunî hâkim» prensibini bir 
ölçüde zedeliyor görünse de hedef, biran önce 
sıkıyönetimsiz döneme, normal demokrasinin 
'bütün şartlarryle işleyebileceği bir döneme geç
mek olduğuna göre ve bu hedefe varmakta as
keri, sivili, siyasî partilerin şu veya bu kanat
ta olanlarının hepsi, bütün memleket fikir birli
ği halinde olduğuna göre, bir çözüm yolu bula
lım. Ama, bu çözüm yolu, bir sıkıyönetimsiz 
Sıkıyönetim Mahkemesi tarzında olmasın, bu 
çözüm yolu, kurulacak Devlet Güvenlik mah
kemelerinin derhal işe başlayabilmesini sağla-
yacaJk bir çözüm yolu oksun. Ve şöyle bir teklif
te bulunuyoruz- Sıkıyönetim kaldırıldığı tarih
te, Sıkıyönetim mahkemelerinde görülmekte 
bulunan davalardan Devlet Güvenlik mahkeme
lerinin görevine giren suçlarla ilgili olanlar 
Devlet Güvenlik mahkemelerine tevdi olunsun, 
Devlet Güvenlik mahkemesinin görevine girme
yen suçlarla ilgili olan davalar elbette aidol-
duğu adliye mahkemelerine intikal edecektir. 
Soruşturma safhasında bulunan işler için de 
aynı hüküm uygulansın. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa değişiklikleriyle ilgili maddeler 

üzerindeki Cumhuriyet Halk Partisinin görüş
lerini Yüce Heyetinize arza çalıştım. Yalnız, 
bir notkayı açıklıkla helirtmelk istiyorum. Ana
yasa değişikliklerinin, Meclislerin, hattâ müm
kün olsa tüm ittifakiyle sonuçlandırmasında 
elbette büyük yarar vardır. Uzun süren Komis
yon çalışmaları sırasında da bu hedefe varma
nın gayreti bütün arkadaşlarımızea gösterilmiş
tir. Bir kısmında sonuç alınabilmiştir, bir kıs
mında sonuç alınamamıştır. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonundaki ko
nuşmamda da ifade ettim, tekrar ifade etmek 
istiyorum: Meclisimizin, Anayasanın öngördü
ğü çoğunluğu, Anayasa değişikliklerini yapar, 
sonucu sağlar, elbette herkes gibi bizi de bir 
Anayasa hükmü olaralk bağlar. Ancak, inanma
dığımız, aksine mahzurlarına, sakıncalarına 
inandığımız ve bu inancımızı değiştirecek ciddî 
gerekçelerle karşılaşmadığımız konularda hiç
bir suretle Anayasanın şu veya bu tarzda de
ğişmesine yardımcı olmamız mümkün değildir. 
Maddeler üzerinde arza çalıştığım izahlarımın 

tümü ile kaibul anlamına alınmamasını istirham 
ediyorum. Grubumuz evvelden beri belli olan 
görüşü istikametinde oyunu kullanacaktır. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi bu görüş, bu karar esa
sen gizli değildir, hepinizce bilinmektedir. Bi
zimle birlikte bizim oylarımızın da iltihaıkıyle 
sağlanacak Anayasa değişiklikleri vardır, bu 
şekliyle geçirilmek istendiği takdirde bizim oy
larımızın katılması mümkün olmayan Anayasa 
değişiklikleri vardır. Ama bunlar bize rağmen 
değişirse elbette Anayasa hükmü olur ve bizi 
de bağlar. 

'Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Emin Paksüt. 

M. G. P. GRUBU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisi, Türk Anayasasının beş mad
desinde bâzı fıkra değişikliklerini öngören ve 
bu değişikliklerle ilgili olmak üzere geçici ka
rakterli iki maddenin de Anayasamıza eklen
mesini isteyen bir teklifi müzakere ediyor. 

Dün ve bugün grupları adma konuşan arka
daşlarımız, huzurunuza gelen teklifin geliş saf
halarını dile getirdiler, komisyon çalışmalarını 
eleştirdiler, bû vesileyle Anayasanın yapısına 
ilişkin görüşlerini ortaya koydular, daha fazlası 
Anayasada bunlarla bağlantısız olarak ne gibi 
değişiklikler yapılmasını -istiyor iseler evvelce 
kamu oyuna açıkladıkları bu görüşleri bu kür
süden bir kere daha söylediler. 

Evvelâ bir noktayı belirtmekte fayda görü
yorum. Millî Güven Partisi grupları, huzurunu
za gelen teklifin tümünü benimsemiştir, bu tek
lifin altına imza. koymuştur, bunun sonucu, bu 
müzakerelerin sonunda tekliflerin sahiplerin
den bir grup olarak elbette teklife müspet oy 
vermek kararındadır]ar. Aslında bu müzakere
lerin bu gelen teklif acısından mütalâasında 
Parlâmentomuzda derinliğine - genişliğine ihti
lâflar görülmemeliydi, tartışmalar sadece belki 
de biraz evvel zevkle dinlediğim arkadaşım İs
mail Hakkı Birler'in kendi grubunun farklı 
görüşünü ortaya koyan mütalâaları açısından 
olmalıydı. Böyle olmadı; bu Anayasa teklifini 
aynı ruh haleti içinde, aynı görüş açısından iç
tenlikle benimsediği mefruz siyasî partilerimi
zin grup sözcüleri, aynı metinleri imza etmiş 

— 279 — 



M. Meclisi B : 53 

olma dışında Anayasaya ilişkin görüşleri bir
çok noktada da paralel iken, konuyu taşırdılar 
ve bildiğimiz gibi bu beş madde ve iki geçici 
maddenin dışında bir Anayasa tartışmasının 
içine de girdik. 

Değerli arkadaşlarım; huzurunuzda konuşan 
arkadaşınız bir grup sözcüsüdür. Biraz evvel 
iki cümle ile özetledim, grubunun görüşleri, bu 
tekliflerin memleket yararına olduğu tarzında
dır, buna müspet oy vereceğini ifade etmesi ge
rekir; fakat grubum beni yalnız şimdi sözcülük 
yapmak üzere tavzif etmedi, daha evvel partiler-
arası komisyonda da görev verdi. Bu görevi 
verirken bir grup üyesi olmamın dışında belki 
de Anayasa meselesiyle, şimdi üzerinde değişik
lik yaptığımız Anayasa ile geçmişte yapmış ol
duğum çalışmalar bakımından ilgimi de dikka
te aldı. Konuşmaların bir kısmı Anayasanın tü
müne, yapısına ilişkin olduğu için bu beş mad
denin sınırlarını ıstırarî olarak benim de taş-
raaklığım gerekebilecektir. Parlâmento kürsü
sünde söylenmiş olan bâzı sözlere buradan ce
vap vermek ıstırarı doğacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; evvelâ yine bir nok
tayı şükranla ifade edeyim, Anayasa gibi bir 
temel konuda bu Parlâmentoda görüşleri birbi
rinden farklı, programları birbirinden farklı si
yasî partiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir 
anlayış içinde bulunmuşlardır. Anayasada bâzı 
değişiklikler yapılması ihtiyacı ortaya atıldığı 
zaman, bu siyasî partilerimiz kendi grup üyele
rinden görevlendirdikleri arkadaşları ile bir 
partilerarası komisyon kurmayı, konunun evvelâ 
o partilerarası komisyonda olgunlaştırılmasını 
tercih etmişlerdir. 

Muhtelif arkadaşlarım söylediler. Biraz ev
vel Birler de nakletti. Partilerarası komisyon, 
başka başka partilere mensubolmanm yaratabil
mesi tabiî olan ayrılıkları yenerek bir masanın 
etrafında, Türk Anayasasının daha iyi olmasını 
isteyen insanlar olarak, bir parti içinde dahi az 
görünür bir tesanüt duygusu ile aylarca çalıştı, 
ama üzülerek ifade edeyim ki, partilerarası ko
misyonun bu yapıcı tutumuna rağmen, Anaya
sa üzerinden yapılmak istenen spekülâsyonlar 
son bulmadı. Bunların bir kısmı siyasî partiler 
çevrelerinden gelir, bir kısmı siyasî partiler dı
şından gelir, bir kısmı Anayasa düzenini savun
mak isteyenlerden gelir, bir kısmı da Anayasa 
düzeni ile mutabık olmayanlardan gelir, Parti-
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lerarası komisyon, bütün bu güçlüklere rağmen, 
sonuna kadar sabırla ve tam bir görev duygusu 
ile çalışmalarını sonuçlandırdı. 

Şüphesiz, partilerarası komisyon üyeleri 
kendi mensuboldukları siyasî kuruluşlardan 
ayrı tezler ileri süremezler. Keldi ki, partiler
arası komisyon, bâzı tarafların zannettiği gibi, 
her hangi bir konuda karar organı da değildir. 
«Partilerarası komisyon siyasî affı kabul etti, 
partilerarası komisyon siyasî affı reddetti...» 
Mümkün değil. Ne partilerarası komisyon siyasî 
affı yahut siyasî hakların iadesini kendi ken
dine kabul edebilir, ne bunu reddedebilir. Ya
hut, «Partilerarası komisyon Devlet Güvenlik 
Mahkemesi kuruluşunu kabul etti, yahut Dev
let güvenlik mahkemesi kuruluşunu reddetti...» 
Bu da mümkün değil. Partilerarası komisyon 
önüne gelen konuları ciddiyetle'inceledi, çok 
yönlü tartıştı. Tartışmalarını daima üstün se
viyede tutmasını bildi. Kamu oyunu yanıltma
dan, aldatmadan, atlatmadan çalışmalarının 
özetini toplantılara muhtelif partilerden sıra ile 
başkanlık eden arkadaşlar aracılığı ile duyur
du ve pek tabiî olarak, «Biz bunları yapıyoruz, 
ama nihayet son söz partilerimizin yetkili .or
ganlarıdır.» dedi. 

Şimdi, huzurunuza gelmiş olan teklifte, 30 
ncu madde değişikliği partilerarası komisyon
da mutabakata bağlanmış bir metindi. Partile
rin yetkili organlarınca mutabakata bağlanmış 
bir metindi. 

57 nci madde partilerarası komisyonda mu
tabakata bağlanmış bir metindi. Partilerin yet
kili organlarınca mutabakat teyit 'edilmiş bir 
metindi, 

136 ncı madde ilke olarak bütün partilerin 
mutabakatını teyit ettikleri bir konuya ilişkin
di. Kuruluşta, biraz sonra arzedeceğim, nüans 
telâkki edilmesi lâzıım gelen bir küçük fark dı
şında mevcut partilerin arasında bir ayrılık da 
ortaya çıkmamıştı. 

138 nci madde partilerarası mutabakata ko
nu teşkil etmişti; hedefte, üslûpta. Parti grup
ları da bunu benimsemişti. 

148 nci madde partilerarası komisyonda mü-
nakaşasız kabul edildi. Zor bir şey değildi. Me
tin kabul edildi, parti 'gruplarınca benimsendi. 

Şimdi, bu seyre batanca, şu önümüze gelmiş 
olan Anayasa değişiklikleri açısından, Meclis 
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fevkalâde rahat bir çalışma yapmalıdır. Gelmiy 
olan metni ilerideki tatbikatçılara ışık tutacak 
şekilde aydınlatmalıdır ve sonuç olarak da, oy
lar kullanılmalıdır. Böyle olmadı. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa değişikliği 
diye herhangi bir fikir çıktığı zaman, tuhaf gö
rüşler ve tuhaf beyanlara şahit oluyoruz, ama 
ben bunu Anayasa ile hasbelkader uğraşmış bir 
arkadaşınız olarak fazla da yadırgamıyorum. 

Mazur görün, kelimeyi Almanca'dan seçece
ğim. Anayasaya Almanlar bir bakıma «Grund-
gesetz» yani temel kanun (tıpkı bizim dediği
miz gibi) admı_ takarlar. Yani, Kanunî Esasi
ye, eski adıyla. Yahut Esas Teşkilât Kanunu. Bu 
adı verirler; «Grundgesetz», fakat bunun ye
rine bir başka kelime daha kullanırlar, «Wer-
fassung.» «Werfassung» kelimesi Almamca'da 
Anayasa mânasına geldiği kadar, bir ifade, bir 
telif ve bir de ruh haleti mânasına gelir; haleti 
ruhiye. Kelimeyi tam içimize sindirelim; çünkü 
Anayasa sahiden bir ruh haleti meselesidir, bir 
anlayış meselesidir. Temel olduğu doğrudur. 
Esas teşkilât bir bakıma doğrudur, yani Dev
letin esas teşkilâtının kuruluşunu gösterir, 
ama yetersizdir, esas teşkilât deyimi. Çünkü, 
insan hakları, vatandaş hakları dediğimiz hak
lar da vardır onun içinde. Sadece bir kuruluşu 
göstermez. Devletin organlarını göstermekle 
yetinmez. Bir de fertlerin haklarını, hürriyet
lerini ve onların teminatını ifade eder. Demek 
ki, hak ve hürriyetlerle birlikte Devletin genel 
yapısını gösteriyor, aıma bu, yalnız bu değil. O 
toplumda hâkim olan ruh haletini ifade eder. 

Hürriyetçi misiniz? Ferdî hak ve hürriyet
leri tanıyor musunuz? Ondan yana mısınız? 
Anayasanız hürriyetçi olur. Ferdî hak ve hür
riyetler ne oluyor, her şeyden evvel bir bütün 
olarak toplum diye bir totaliter görüşün tem
silcisi misiniz? Anayasanız öyle olur. 

Bizim Anayasamız nasıl bir Anayasa? Bi
zim Anayasamız hürriyetçi bir Anayasa. Şim
di, bu hürriyetçi Anayasayı hem beğeniyoruz, 
hem de yerli ve yersiz bu Anayasayı kınamak
ta, bu Anayasaya güvenci sarsmakta zaman za
man yarışa 'giriyoruz. Ya mevcut Anayasayı 
mevzubahis ederek bu yarışı yapıyoruz, yahut 
Anayasada bir düzeltime, bir değişiklik yapıl
dığı zaman bu yarışı yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden bu geç
miş 10 - 12 yıl içinde birçok vesileyle arzettiği-

mi hatırlıyorum. Bu hukuk bir inanç meselesi
dir. Anayasaya saygılı olalım, dersek, Anaya
sa hâkim olsun dersek, bırakın onu, kanunlar 
hâkim olsun dersek, hürriyetler ayakta kalsın 
dersek, Devlet ayakta kalsın dersek, Anayasa
sına biz kendimiz saygı duyalım, evvelâ Ana
yasayı içtenlikle övelim, beğenelim... Anayasayı 
devamlı surette kusurlu göstererek, Anayasayı 
Türk vatandaşlarına nasıl sevdireceksiniz? Ya
ni, bu Anayasa bizim ihtiyaçlarımıza temelden 
uymuyor derseniz, bir polemik heyecanı içinde 
ağzınızdan kaçırır, lüks derseniz, yani Türk 
Milletinin ihtiyaçlarına cevap vermiyor, lüks... 
Ondan sonra bu Anayasaya saygı olsun, Ana
yasanın Cumhurbaşkanı seçimine saygı olsun, 
Meclisin üstünlüğüne saygı olsun... Olmaz ar
kadaşlar. Anayasaya sahip çıkın ki, Anayasaya 
siz kendiniz inanın ki, Anayasaya milleti de 
inandırın, medenî âlemi de inandırın. 

Şimdi "bakınız, fevkalâde masum bir pole
mik havası içinde, memleketimizin millî bir 
Anayasaya ihtiyacı vardır biyesiniz bir yerde, 
polemik arzusu... Bunun hukukçuların kullan
dığı eski tabirle bir mefhumu muhalifi var. 
«Ha! Memleketimizin ihtiyacı millî Anayasay-
mış... Öyleyse bu ne bu?.. Demek ki, bu gayri-
millî Anayasa.;» diye düşünürse vatandaş, hak
sız mıdır? Siz kendi Anayasanızı gayrimillî di
ye damgalarsanız, bu Anayasayı bozmak, kal
dırmak isteyenleri nasıl suçluluk psikolojisi 
içine itersiniz ve kendiniz bu Anayasaya say
gıyı nasıl sağlarsınız?.. 

Türk Anayasası bakımından çok şey söyle
niyor. Meselâ çok söylenen bir söz : «Anayasa, 
reaksiyon Anayasasıdır.;» Hukuk tarihine bakı
nız, reaksiyon ifade etmeyen bir Anayasa var 
mı ? 

Geçenlerde bir siyaset adamımız konuşuyor
du, hakikaten «British museum;» da bulunan 
«Magnacarta» 1215 senesinde imzalanmıştır. 
Nasıl olmuş, ne olmuş yani, neymiş bu? 1215 se
nesinde ilk Anayasa denilen hukuk belgesi hü
kümdar tarafından vatandaş haklarını savu
nanlara karşı kabul edilirken neymiş bu? Va
tandaşın mutlak hükümdara karşı reaksiyonu, 
onun neticesi, hattâ hükümdarı dize getirerek 
mührünü alma. Sağlanan şey vatandaş hak ve 

I hürriyetleri ve mutlak iktidarın frenlenmesi. . 
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öyle ise hiçbir memleket düşünemeyiz ki, 
Anayasa yapsın ve reaksiyon olmasın, Anayasa 
değiştirsin ve reaksiyon olmasın. Anayasanın 
her yapılışı bir reaksiyondur, Anayasanın her 
değişikliği bir reaksiyondur. Evvelâ bunu bir 
kusur gibi görmeyelim. Anayasanın tabiî bün
yesinde bu reaksiyonun varlığını içimize sindi
relim. Anayasalar daima reaksiyondur. Bâzıla
rının yanlış olarak kullandıkları gibi (reaksı-
yoner) yani gerici mânasına gelen değil, toplu
mun tepkisi mânasına gelir, Anayasa bu. E, 
peki, toplumun temel yapısını gösterecek ve o 
toplumun fertlerinin hak ve hürriyetlerini te
minatına alacak. 

«Efendim, bu Anayasa iktidarların yetkile
rini kısıtlıyor.» 

Temelden yanlış bu görüş. Yeryüzünün bü
tün teminatı iktidarlara karşıdır. Vatandaş hak 
ve hürriyetleri, istisnasız her yerde iktidarları 
.frenler. Ha! ölçü kaçmış, fren o derece olmuş 
'ki, yürümüyor makine derseniz anlamı var, bu
nun anlamı var ama, bizatihi reaksiyondan bah
setmek ne kacfar yanlış ise iktidarın frenlendi
ği yahut icranın frenlendiği tarzındaki görüş
ler de felsefe olarak yanlış. Yalnız, bu fren çok 
tutmuş yahut denge kaçmış derseniz anlamı 
var. 

Şimdi bir başka şey : Anayasa değiştirilir 
mi değiştirilmez mi?.. 

Değerli arkadaşlarım, bu Anayasayı yapan 
Kurucu Meclis, Anayasanın değişir mi, değiş
mez ani sorusunu halletmiş. Hepinizin bildiği 
bugünkü, dünkü uygulamamızın dayanağı Ana
yasa maddesi burada yazılı olan 155 nci mad
de. Kurucu Meclis demiş ki ; «Anayasanın de
ğiştirilmesi, T. B. M. M. üye tamsayısının en 
az 1/3'ü tarafından yazıyla teklif edilebilir.:» 

E, Kurucu Meclis, Anayasayı yapan Meclis, 
hazırlayan Meclis Anayasanın 155 nci madde
sini koymuş; buna oy verenler bunu böylece iç
lerine sindirmişler; referandumda (halk oyuna 
sunuluşunda) buna oy verenler de icabında bu 
Anayasanın değiştirilebileceğini elbette kabul 
etmiş. O halde Anayasa değişir mi, değişmez 
mi... 

Efendim, biz Anayasanın değişmesini eski
den beri savunuyoruz, siz yahut bizim dışımız-
dakiler Anayasanın değişmesini istemiyor görü
şünü bu açıdan almamak lâzım. Değişiklik ih

tiyacı duyulmuş mu, duyulmamış mı? Efendim, 
bana göre duyulmuş. E, müsaade buyurun, bir 
siyasî partiye göre Anayasa değişikliği duyu-
labildiği gibi, bir siyasî partinin içinde bulunan 
insanların bir kısmına göre Anayasa değişikli
ği ihtiyacı duyulabilir, bir kısmına göre duyul-
mez. Hattâ bana sorarsanız ne kadar düşünen 
kafa varsa, hukuktan anlaması çok da lâzım 
değil, yaşayan, etrafını tartan, kendi haklarını 
kontrol eden insan varsa o kadar değişik de 
Anayasa görüşü ortaya çıkabilir. Ama ne yapa
lım ki bir siyasî partinin, meselâ M.. G. P.'nin 
Anayasası, D. P.'nin Anayasası, A. P.'nin Ana
yasası, C. H. P.'nin Anayasası ve diğer partile
rin Anayasası olmaz; Türk Milletinin bir tane 
Anayasası olur. E peki, bu Anayasada bu gö
rüşler .. Ha, o görüşler birbirinden farklılığını 
muhafaza eder ama, Türk Milletinin bir tane 
Anayasası olur. 

Şimdi bu bakımdan, Anayasayı bir kere her 
noktasında benim görüşüme uymuyor diye ku
surlu bulmaktan da vazgeçmemiz lâzımdır. Be
nim görüşüme uymuyor ama, benim dışımda 
pekçofe insanın görüşüne uyuyorsa ve ben de 
Türk vatandaşı isem, bu toplumda yaşamaya 
kararlı isem bu Anayasaya benim saygım olma
sı lâzım. 

Değerli arkadaşlarıım, Anayasa üzerinde söy
lenen sözler sebebiyle çok gerilere gidildi; 27 
Mayıstan dahi bahsedildi, nasıl münasebet bu
lundu bilmiyorum, 12 Marttan da • bahsedildi; 
Kurucu Meclisin yapısından da bahsedildi bu
rada ve komisyonlarda; bu itibarla madem şim
di tümü üzerinde bir konuşma yapıyoruz ve bir 
Anayasa değişikliği yapıyoruz, şu Türkiye'de
ki rejim tartışmasıyle bunun bağlantısını kura
lım ve temenni edelim ki bundan sonraki tar
tışmalarımız çok daha rejimin yararına olsun. 

Türkiye'de, pekçok arkadaşım içinde bu
lundu, geri kalan da politikayla uğraşan insan
lar olduğu için yakından izlediler, en azından 
okuyarak izlediler, dinleyerek izlediler; bu 
miernlekette 1954'de çok partili hayata girdiği
mizden bu yana Anayasa tartışması yapılır ve 
rejim tartışması yapılır. 1945, çok partili hayat.. 

1946 ilâ 1950 arasında, gidiniz eski gazete
lere bakımız, siyasî. tartışmanın temel noktala
rından birisi Anayasa değişikliğidir. O zaman 
iktidarda CHP vardır. Onun karşTsındaki parti 
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sözcüleri her vesile üe, bana sorarsanız hak
sız da olmayarak; «1924 Anayasası daha çok 
'tek partili sistemin Anayasası gibidir. Çok par
tili hayata, demokratik hayata koıliay intibak 
•etmez. Onun için, mademki demokrasiyi içten
likle benimsiyoruz, yapılması icabeden iş Ana
yasadır, yeni bir Anayasa yapalım.1» 

«Yenj Anayasa» deyimi âdeta Türkiye'nin 
bütün «meselelerini halledecek bir tılsım gibi 
195'ö'ye kadar tartışmaların nirengi noktasını 
teşkil etmiştir. Her siyasî konuşmada Anayasa 
değişikliği, yenî Anayasa veya 1924 Anayasasın
da bulunmayan bir hükmün mutlaka anayasa 
hükmü haline getirilmesi isteği. 1950 olmuştur, 
bu sefer roller değişmiştir, o beğenilmeyen 
Anayasa, 1950'ye kadar beğenilmeyen Anayasa 
bir mükemmel Anayasa oluvermiştir, bir değiş
me yapılmıştır ama, Osmanlıcaya çevirmek sure
tiyle biraz belki ölçüsü kaçmış bir Türkçeleş
tirme Osmanlıcaya çevrilmek suretiyle Anayasa 
olmuştur, hiçbir hukukî yönünde en ufak de
ğişiklik olmaksızın. E, arkadaşlar 1960'a kadar 
Türk siyasî hayatında, ekonomik sorunlar, sos
yal sorunların ötesinde birinci plânda gene re
jim tartışması, Anayasa tartışması... 

Binaenaleyh, Türkiye'nin bir kere bu saf
hadan geçtiğini düşünmezsek bu Anayasa tartış-
mailarının bir sorunu getiremeyiz. O zaman da 
birçok değerli siyaset adamının ağzından du
yuyorum: Rejimi tartışma konusu olmaktan 
çıkaralım! diyorlar; iyi bir şey ama, rejimi tar
tışma konusu halinden çıkaralım diyen siyaset 
adamları bizatihi rejimi tartışma konusu haline 
mütemadiyen Anayasa üzerinde konuşmak su-
neîttüyüe getirmiş oluyorlar. 

Anayasa insan eseridir arkadaşlarım. Her 
insan eseri gibi kusurludur, eksiktir. Bu kusur
ların bir kısmı yapılışında bâzıları tarafından 
görülmüştür, bir kısmı yapıldıktan sonra gö
rülmüştür. Bir kısmı o zaman için eksik değildi, 
bugünün Türkiye'si için eksiklik ifade eder. 
Şimdi zaman değişmiş, ihtiyaç değişmiş, Anaya
sada da bir değişiklik ihtiyacı belirmiş. 

«Demiyor muyduk efendim, biz söylemiyor 
muyduk, işte bu Anayasa değişikliği o tarihte 
olsaydı 'meseleler biterdi.» tarzında yorumlar 
da yapılmaktadır. Açık söyleyeyim arkadaşlar, 
bu anayasalardan bu kadar çok ımıucize bekle
nmeyin. Anayasa böyle yazdı, böyle yazdığına 
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göre Türkiye'nin meseleden bitti. Şimdi şu de
ğişiklikleri yaptık, Türkiye'de art ık bundan 
sonra mesele kalmadı. Veya efendim, tabiî ka
lacak, çünkü istediğimiz öteki Anayasa deği
şiklikleri' olmadı. Türk Bayrağının ve İstiklâl 
Marşı'nm Anayasa'ya girmesini sağlayabilse 
idik, referandumu kabull .edebilse idik, siyasî 
hakları iade edebilse idik Türkiye gül - gülistan 
olacaktı. Bu anlayışta da değilim. Bu da değil! 
Her arkadaşımın ve her siyasî partinin Anaya
sa meselesinde, toplum meselesindeki düşünce
lerine hürmet ediyorum. 

Ben size bir örnek vereyim : 
Anayasa Komisyonunda, vaktiyle Kurucu 

Mecliste 20 arkadaş vardık. Bunların içinde 
çoğunluğu hukukçular teşkil ediyordu. Bilr kıs
mı İstanbul'daki Anayasa çalışmalarına da 
katılmış kişilerdi. Çalışmaların başında o ko
misyonun bir üyesi olarak, dedim k i ; İstanbul' 
da üç ay müddetle çalışma yapıldı; şöhretli 
hukukçular, hocalar Anayasa çalışmaları yap
tılar. Üç ay sonunda ortaya bir «netin de çıktı. 
Bu çalışmalara 9 değerli hukukçu katıldı. Baş
larında rahmetli Sıddık Samii Onar vardı. Fa
kat sonu ne oldu? Bir metin, 9 da muhalefet 
şerhi. 9 kişilik komisyon Anayasa diye bir me
tin hazırladı, 9 kişi zaten bunlar, bu işe gir
miş. 9 da muhalefet şerhi. Anayasa Komisyo
nunda dedim ki ; «Arkadaşlar, bir milletin ha
yatında Anayasayı yapmak çok şerefli1 ama 
mesuliyetli bir iştir. 20 tane kişi burda has
belkader Anayasa Komisyonuna üye olmuş olan 
bizler, bir metin üzerinde anlaşmazsak, söyler 
misiniz bana Kurucu Meclise, Genel Kurula 
hangi metni götüreceğiz ve Kurucu Mecliste bu
lunan ve bizden değeri eksik olmayan arkadaş
larımız da çeşitli görüşler ortaya atarak birbi
rinden farklı, yüz küsur görüş getirirlerse, biz 
Türk Milletinin önüne hangi Anayasa metni 
ile çıkacağız? Ve gene söyler milsiniz şu Ana
yasayı yapmayalım...»' Peki millî iradenin te
cellisine imkân verecek demokratik düzene ne 
ile geçeceğiz? Anayasayı yapmayalım, seçilm 
kanunu da yapmayalım, yapmayalım efendim,.. 
Sonra geçin demokratik düzene.. Geçemeyiz. 
Öyle ise, burada sabahtan akşama, akşamdan 
sabaha kadar konuşuruz, birbirimizi ikna etme
ye çalışırız, sonuçta demokrasi inancı bizde sa
hiden varsa, çoğunluğun temayülüne rıza gös
teririz, Anayasayı yapmamaktan iyiidir deriz, şu 
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kısmına rezervimi muhafaza ©diyorum ama, 
Anayasayı yapmamış olmaktan ise, şu görüşü-
ımıü feda etmeyi şu anda tercih ediyorum deriz ve 
sonuçta, Anayasa Komisyonu olarak ittifak 
sağlarız, dedim. 

Açıkça söyleyeyim ki, Anayasa Komisyo
nunun birbirinden değişik mizaçlı, değişik gö
rüşlü üyeleri, sahiden iki ay ımüddetle geceli -
gündüzlü bir çalışma yaptılar ve sonuç bir 
Anayasa metni ama, ittifaklı bir metin çıktı. 
Komisyon .bakımından. 

Örnek veriyorum demiştim,, şimdi aktüel bir 
konu. Ben o komisyonda, Cumhurbaşkanlığı sü
nesi 5 sene olmalıdır, 7 sene çoktur dedim. Ge
rekçe de gösterdim. Çok istifade ediyoruz de
dim. Batı Almanya Anayasasından., işte orada 
5 sene olsun. Amerika var, şöyle... Bu 7 sene 
ço'k. Niçin 4 değil de 5? Efendim liste 4 senede 
Teşriî Meclisler değişiyor, 5 olsun da Teşriî Mec
lis değiştikten sonra bu Cumhurbaşkanı seçme 
süresi gelsin... Cumhurbaşkanının kendisini se
çen Meclise karşı tarafsız durumu daha temi
nat ail'tma alınır tezi... Bir başka arfeadaşımnz, 
ama dedi bu konuyu senatörlerin süresi 6 sene-
onu da aşan bir durumla getirelim 7 olsun. O 
günün şartları altında 7'yi savunanlar çoğun
luk teşkil etti. Ne yapacaktım! Efendim, madem 
ki Cumlıurbaşkanlığı süresini siz benim dedi
ğim gibi kabul etmediniz, beş seneyi, öyle ilse 
ben de Anayasayı kabul etmiyorum dese idim, 
benim gibi paramparça olsa idi birtakımı1 ko
misyon üyeleri, 'muhtelif görüşlerle, belki 4 se
neyi savunacaklar çıkacaktı, belki 5 se
nede ısrar edenler çıkacaktı ve bu suretle de 
Anayasanın bir birlik havası içinde Kurucu 
Mecliste hazırlammlası imkânsız hale gelecekti. 
Bu bir tercih meselesi, görüşünü insan söyler 
ortaya ama sonunda tar tar ; 'benim görüşümde 
daha ağırlık var, hürmıet ediyorum bütün gö
rüşlere, CHP'nin muhalefetini de anlıyorum, DP' 
nin Anayasadaki diğer değişiklik isteklerini de 
anlıyorum, AP'ııin görüşlerini de anlıyorum ve 
linanıyorum ki, o partilerin içinde de söylene
nin dışında görüş sahibi arkadaşlar vardır. Me
selâ 'Senato kalksın derken - DP örnek diye ve
reyim, kınamak için değil, eleştirmek için de
ğil - mümkündür ki DP'nin Senatoda bulunan 
bir değerli üyesi; canım bu bizimki da fazla 
sivri, niçin Senatonun ne zararı var, yararlı bil* 

kuruluş diye düşünebilir. AP'si şunu şöyle ko
nuşurken, AP'nin içinde birbirinden farklı dü
şünceler olabilir. 

Nitekim, bir tezi reddederken CHP'li arka
daşlarım - biraz sonra tahlil edeceğim -, Dev
let GüveniH'k Mahkemesinde savundukları ilke
lere ters düşen, Birler arkadaşım çok zarif bir 
üslûpla «ters görülse bile, bu ilkeye aykırı bu
lunsa bile» diye yumuşatarak söylediği hal tarz
ları.. e, aşikâr surette ilkeye de ters, hepsine 
de ters, biraz sonra arz edeceğimi. Ama neden 
öyle savunuyor1? Haklı. Çünkü kendi mensup 
olduğu siyasî kuruluş, Devlet Güvenlik Mah
kemesini içine sindirmemiş aslımda, sindirmemiş. 
Omu sindirmieyince, onum dışında hal tarzları 
aramasından daha tabiî o grubun samimi bir 
üyesinin yapacağı bir iş yok. 

Bu itibarla arkadaşlarımı, bu Anayasa tar
tışmalarını biz kamuoyunu müspet yönde et
kileyecek tarzda yapmıyoruz. Anayasa Komis
yonu kuruyoruz iyi niyetlerle. Komisyon çalişa-
dursun, parti ayrılıklarını yenerek, bir masa
nın etrafında sanki aynı partinin lüyelieri imiş 
gibi samimî bir işbirliği İçinde çalışırken, dışar
dan Anayasa Komisyonunu etkileyecek tarzda 
beyanlar oluyor. 

Şimdi düşününüz, bunu şu maksatla söylü
yorum; iyi niyetlerle yaptığımız gayretlerin 
hepsinde bu talihsizlik olabilir. Bugün Ana
yasada olur, yarın Seçim Kanununda olur. Se
çim Kanununda herkesin aynı şeyi düşünmesi
ne imkân var mı! 'Seçim Kanunu yahut önse
çimi diye yalan yanlış söylenen, yoklama konu
sunda herkesin aynı şeyi düşünmesine imkân 
var mı? Yok. Ama Türk Milletinin bir Seçim 
Kanununa ihtiyacı varsa, veya ıSeçim Kanu-
nunda bir düzeltmeye ihtiyacı varsa, bu mutla
ka birtakım kendi fikirlerinden fedakârlıkla 
sağlanır. Başka türlü sağlanmaz. 

Şimdi huzurunuza gelmiş olan Anayasa tek
lifi.. Hükümet birtakım konular ortaya koy
muş, Liderler seviyesinde 'Sayın Cumhurbaşka
nının başkanlığımda yapılan toplantıda partiler-
arası komisyon kurulsun denilmiş, kurulmuş. 
Günlerce çalışılmış, çok yönlü incelenmiş, mu
tabakat sağlanabilen ölçüde birtakımı1 metinler 
hazırlanmış. 

Şimdi bunlardan bir kısmı önümüze gelmiş. 
J Niye gelmiş, niye eksik gelmiş, niye fazla gel-
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miş tartışmasının şu anda .anlamı da yok. Çün
kü bu tartışmayı dışarda yeterince yaptık," öy
le anlaşılıyor ki yapılacaktır da. Önümüze ge
len metnin 30 ncu maddeye ilişkin olanı; bana 
sorarsanız, insan hakları ve hürriyetler açısın
dan bir müspet adımıdır. Şimdi, grup adına ko
nuştuğum için şahsî plânda örnekler vermek is
temiyorum; fakat grubumun da görüşü olarak 
arz edeceğim; Sıkıyönetim Kanunu yaptık, 14Ö2 
dediğimiz Kanun yapılır iken, bu gözaltına al
ma süresinin filân işte 30 gün olması teklifi 
çıktı ortaya, 

E, arkadaşlar Anayasa'da hürriyetler var, 
haMar var. Bunlar teminatlı demenin anlamı 
yoktu. Eğer insanlar, bir hâkim kararı olmak
sızın, kendilerine gerekçe söylenmeksizin, hür
riyetlerinden yoksun edilip de bir yere kapatı
lırlar, üstelik anası, babası, kardeşi, karısı bu
nun nerde olduğundan habersiz hale gelirse, o 
meımllekette hürriyet havası filân kalmaz. 

Onun içindir ki, hak ve hürriyet filân bah
sine gelindiği zaman, çeşitli hürriyetler birbirin
den üstün sayılır; meselâ fikir hürriyeti, mese
lâ basın hürriyeti.. Ama bu hürriyetlerin içinde 
kişi dokunulmazlığı dediğimiz hürriyetinden fi
ilen ve cebren yoksun edilememe hürriyeti, hür
riyetlerin başında gelir. Bu yoksa bir toplum
da, öteki hürriyetlerin hepsi göl'gelenmiştir. Hie 
kimsenin. .emniyeti yoktur. Hiç bilenmez kâmse 
kendisini. Ve hiç hayal edilmesin bugün şu 
istikamette işleyen bir tatbikat, ertesi gün bir 
başka istikamette de işler. Binaenaleyh, gerçek
ten hürriyetten yana olan insanlar, kişi hürri
yeti üzerinde titizlik gösterirler ve bütün Dün
ya göstermiştir bu hürriyeti. (Habeas corpus.) 
Eski hikâye. 

Kurucu Meclis zabıtlarına bakarsanız, Ku
rucu Meclis zabıtlarına da çok işlenmiş olan bir 
noktadır, bu. 

30 ncu madde, böylesine toplumun ihtiya-
cıyle, böylesine vazgeçilmez kişi hürriyetinin 
bir dengelendirme maddesiydi. 

Bunu yaparken ioat mı, ettik? 30 ncu mad
deyi icadetmiş değiliz, arkadaşlar. Muhtelif ve
silelerle temas yapıyoruz,' atıf yapıyoruz. Av
rupa İnsan Hakları Anlaşması diye bir anlaş
ma var, bizim de benimsediğimiz bir anlaşma
dır. Bu anlaşmanın 5 nci maddesinde yazılı. Bir 
insan yakalanabilir, doğru. Gözaltına alınabilir, 

doğru; ama uzun müddet savsaklanarak bir 
yerde tutulamaz. Ne olur? Hâkim önüne çıka
rılır. ıHâfeim tutuklanmasına karar verirse tu
tuklanır, varit görmezse salıverir. Başka çaresi 
yoktur. 

Hâkimin yerine geçecek bir karakol kuman
danı ile bu iş yürümez, böylesine bir hukuk dü
zeni kurulmaz, böylesine Devlet ayakta kal
maz. 

«Şu adamın 16 gün içeri girmesi çok fayda
lı oldu» diye memnun olanlar, 3 gün sonra ken
di başlarına buna benzer bir şey geldiği zaman, 
ne büyük bir felâkete aldi'm attıklarını anlarlar. 

O •halde, bu konuda titizlik gösteren bütün 
arkadaşlarımla beraberim. 

O zaman da 30 günü mübalâğalı gördüğümü 
bu kürsüden ifade etmiştim, komisyon çalışma
larında da ifade etmiştim; ama anarşi olayları 
o kadar yaygın, anarşiye karşı reaksiyon o de
rece 'kuvvetliydi iki, «30 gün iyidir» denildi. 

Şimdi, 30 günü Meclis kabul etti, kanun ol
du, 1402 sayılı Kanunun 15 nci maddesi olarak 
yürürlüğe de girdi, bir süre uygulandı da. Son
ra, Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti. 

Şimdi, neticesiyle düşünürsem, Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararma memnun oluyo
rum; ama Anayasa Mahkemesi kararları say
gı ile karşılanır başka şey, uyarız başka şey, 
eleştirmeyiz o da başka şey. Anayasa Mahke
mesi kararlan eleştirilebilir. Meclis kararları 
eleştirilebiliyor da, herhangi bir mahkeme kara
rı 'kesinleştikten sonra özellikle eleştiriliyor da, 
Anayasa Mahkemesi 'kararı neye eleştirilmesin? 

Anayasa Mahkemesi, benim anlayışıma 'gö
re, 30 ncu maddenin hürriyetleri düzenleyen bir 
madde olduğundan tegafül ederek, «Anayasaya 
aykırı bir durum doğuyor» diye iptal etti. Çün
kü, hürriyetleri aldı, «'Sansür olmaz.» dedi. San
sür olur. Ne zaman olur, ne zaman olmaz? Nor
mal hayatta hulkuk düzeni bütünüyle hâkim ol
duğu, hürriyetler kısıntısız olarak uygulandığı 
zaman olmaz. Peki, sıkıyönetim olduğu zaman? 

Arkadaşlar, bunun hiç hayal kurulacak ta
rafı yok. Bazen Türkiye'nin içinde, bazen Tür
kiye'nin dışında görüyoruz, son defa mecburen 
Avrupa Konseyinde de dile getirdik; bizdeki 
sıkıyönetimle ilgili Anayasamızın 124 ncü mad
desi, Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasında da 
15 nci maddedir. Bir milletin hayatı tehlikede 
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ise, bir toplumda olağanüstü şartlar doğmuş ise, 
o zaman birtakım tedbirler .alınır. Bu tedbirler 
nasıl tedbirlerdir? 'Bu tedbirler, insan Hakları 
Anlaşmasında öngörülen hürriyetlere ters düşen 
tedbirlerdir. Meğer iki, milletlerarası 'hukuku 
külliyen ihlâl etmeye. 

'Şimdi, «'Bizim Anayasamızın 124 ncü madde
sinde eskiden yoktu da, geçen sene yaptığımız 
değişiklikle o sağlandı» denirse hemen arz ede
yim, öyle de değil. Eski 124 ncü maddeye göre 
de öyle. 

Bizim, Anayasamız sıkıyönetim halinde 'hür
riyetlerin 'kısıtlanmasını kabul etmiş. Bize mah
sus bir kısıtlama değil, bütün medenî dünya 
gibi. Yalnız kısıtlama mı? Hayır, bir kısmını 
talik etmeyi, halk deyimiyle, normal deyimle 
«Rafa kaldırmayı» kabul etmiş. Olur mu efen
dim? Evet olur; çünkü, sıkıyönetimde milletin 
kaderi söz konusudur, sıkıyönetim bir istisnai 
rejimidir. Bu rejimde milletin kaderi, Devletin 
kaderi söz konusu olduğu içindir ki, bu hürri
yetlerin bir kısmı kısıtlanabilir, bir kısmı da 
kaldırılabilir, demiş. Ne ölçüde, kim tayin gele
cek bunu?. 

Değerli arkadaşlarını, Devlet varsa, hukuk 
varsa onu, kanun yapan organ olarak Yüce 
Parlâmento tayin edecek. Binaenaleyh, Sıkıyö
netim Kanunu ile öngördüğümüz tedbirler alı
nabilir. 

«Sıkıyönetime Bakanlar Kurulu karar ve
rir.» Yensin, Yüce Meclis tasvib etmezse Sıkıyö
netim olmaz. «Efendim, Bakanlar Kurulu iki ay, 
'getirdi» Getirir, Yüce Meclis kabul etmezse iki 
ay olmaz. Hattâ iki ay kabul edildikten sonra, 
Yüce Meclis isteme bu Sıkıyönetimi o iki ay 
dolmadan da kaldırır, ama bir toplumda sıkıyö
netim varsa, «'Efendim, hürriyetler kısıtlandı» 
diye bağırmanın, feryat etmenin anlamı yok
tur. Bileceğiz ki, sıkıyönetim varsa, hürriyetler 
kısıtlanacaktır. Böyle ıbu. 

«Nasıl oluyor efendim, yazdırmıyorsunuz, 
gazeteyi toplatıyorsunuz, neşir yasağı koyuyor
sunuz...» 

Evet, sıkıyönetim -gazeteyi toplatır, ne'şir 
yasağı kor. Çünkü, bu hürriyetisiz bir rejim. 
Baştan biliyoruz bunun öyle olduğunu; hürri
yetlerin kısıtlandığı bir rejim, hürriyetlerin bir 
kısmının rafa kaldırıldığı bir rejim, evet. İşte 
onun içindir 'ki, hürriyetten yana olan insanlar 

i ne yapıp yapıp ıbu .olağanüstü şartlardan biran 
I evvel çıkmak ve tekrar 'hukuku, bütün hak ve 
I hürriyetleri bütünüyle işletmek andacında birle-
I şirler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah-
I kememiz bu 30 ncu maddeyi sanki bir hürriyet 
I maddesi değilmiş gibi mütalâa edip, «Efendim, 
I orada 48 saat diyor, 7 gün diyor; nasıl olur 30 
I gün?» deyip iptal edebildi ve özel aldığımız bil-
I gide de, «Efendim, siz de 124 ncü maddeye yaz-
I saydınız, 30 ncu maddedeki müddet sıkıyöne-
I timde işlemez.» • 

ıOna hacet yok ki, sıkıyönetimde 30 ncu mad-
I dedeki hürriyet de işlemez, 22 nci maddedeki 

hürriyet de işleme,. 21 nci maddedeki hürriyet 
de işlemez. Ne ölçüde? Yaptığınız kanundaki 
ölçüde. 

Anayasa Mahkememiz açıkça bunun bir hür
riyet düzenleyen madde olduğunu unutup, «Bu 
buna ters düşüyor» diye bir iptal kararı vermiş
tir. 

KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Ya-
I ııi, yanlış karar vermiş... 

EMİN PlAKSÜT (Devamla) — Aşikâr şekil
de hukukî yanlışlık, aşikâr şekilde hukukî de-

I ğerlendirme hatası. Gizlisi, kapaklısı yolk; böy
le. 

Peki, yaptı. iŞinijdi ne yapalım? 
Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi kararları

na saygı duyacağız; ama bu kararın yanlış ol-
I dıığunu söylemek başka, bu kararı saygıyla 

karşılamak başka. 

Ben O. H. P. li arkadaşınım görüşlerinin 
I yanlışlığına kaniim; ama saygıyla da dinliyo

rum. D. P. li arkadaşlarımın tekliflerinin bir 
kısmının yersizliğine kaniim; ama o teklifleri 
yapma hakkını tanıyorum ve o tekliflere saygı 
duyuyorum, o görüşlere saygı duyuyorum. Ay
nı şey A. P. için varit, bende. Ben onlarla aynı 

I görüşte değilim diye saygısızlık edilmez. Saygı 
I başka şey, yanlışlığını ve doğruluğunu tartış

mak ayrı şey. 
Simidi, Anayasa Mahkemesinin kararlarına 

saygılıyız, uyacağız da. Hukukî çare nedir? 

Arkadaşlar, hukuk nazariye işi değildir. Hu
kuk, bir toplumun ihtiyacına cevap verdiği za-

I man mâna taşır. Toplumun ihtiyacına cevap ver
meyen kaide, hukuk değildir. Toplumun ihti-

I yacına cevap vereceksiniz. Toplumun ihtiyacı 
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değişiyor. Siz de hukukunuzu toplumun ihtiya
cına uyduracaksınız. Anayasayı da mı? Anaya
sayı da. Kanunları da mı ? Kanunları da. 

'Bunun başka türlüsü olmaz. İnsanlık tarihi 
boyunca hukukun değişmesi bu demektir. Top
lumun ihtiyacı değişir, değişen ihtiyaçlara uy
gun kurallar getirilir. 

Şimdi, bu durumda bizim tekrar 1402 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesini ihya etmemiz müm
kün değildi; mademki Anayasa Mahkememiz 
30 ncu (maddeyi buna engel saydı, biz kanun 
koyucu .olarak, - yalnız bu değil - Anayasa ko
yucu olarak; - çok mühim o - çünkü, bizim Ana
yasamız dememiş ki, «'Gerekirse Kurucu Mecli
si toplayın», Kurucu Meclisi toplayarak Ana
yasa yapalım, düşünceleri de vardır, ortalıkta; 
ama bizim milletimizin Anayasanın görüşü bu 
değildir, o halde, Anayasa koyucu olarak bu 
hukukî 'boşluğa çare bulmamız lâzımdır. İşte, 
şükranla ifade edeyim, Partilerarası Komisyon
da, b zaman ;C. P. teşekkül etmemişti, onlar o 
sebeple iştirak etmediler; ama grubu olan par
tilerimizin temsilcileri ve onların ötesinde grup
ları, yetkili organları bu görüşte birleştik ve 
bu vesileyle şükranla ifade ediyorum, 30 gün
lük 'müddetin mübalâğası kabul edilerek bunun 
15 güne indirilmesi noktai nazarında bir birleş
me hâsıl olmuştur. Demin Birler arkadaşım söy
ledi, ben de şükranla ifade edeyim, nâçiz bir 
üyesi olduğum Anayasa Komisyonunda da çok 
değerli konuşmalar yapıldı; orada, bu 15 gün 
dediğimiz müddetin bir üst hat olduğu, yani 
alışılmış deyimiyle bir tavan olduğu, yoksa gö
zaltına alındı 15 nci gününe kadar bekletelim 
mânasına değil, azamî 15 gün, ihtiyaç ancak 
buraya kadar izin verir mânasına geldiği görü
şünün de teyiden ifadesine vesile verdi o mü
zakereler ve onun üzerine tatbikatçıyı yanılt
mama düşüncesiyle yahut tatbikatçı, yanılmaz, 
ama maksatlı yanlış tatbikat ihtimallerini önle
mek için Anayasa Komisyonu şimdi huzurunu
za gelen formülü koydu. Ne yaptı: 15 güne ka
dar olur bu, nerede belli olur; kanunlar tayin 
eder. Kanun bir haftaya kadar dedi, iyi niyetli 
tatbikatçı bir hafta tutar mı bir insanı; hayır 
arkadaşlar, bir saat tutmaz. Onun için, Avrupa 
İnsan Hakları Anlaşmasında «derhal hâkimin 
önüne çıkarılır» tarzındaki hüküm, tatbikatta 
bütün memleketlerin hayatında olmuştur, işin 
mahiyetinden doğan asgarî süre demektir. Me

selâ, bir arkadaşım okudu Anayasa Komisyonu 
müzakereleri sırasında, İngilizce «Promplty» 
kelimesi kullandmış diyor, ben de Almancasını 
akudum «Unverzüsslich» yani ngeciktirilmeden, 
yani savsanmadan. Bir vatandaşı aldınız mı, 
hürriyetinden mahrum ettiniz mi, onun hakkın
da bir suç isnadınız mı var, bunu vakit geçir
meden, savsamadan hâkimin önüne çıkartır, 
bunun mânası. Bu noktada mübalâğalı istekler
den de vazgeçildi. Yakalandı bir adam gözaltı
na alındı, niçin alındı; niçin alındığı belli değil
se veya söylenmesi sakmcalıysa en azından aile
sine 'gözaltına alındığı söylenemez mi; söylene
bilir. Binaenaleyh, bu zat, bu kişi gözaltında
dır diye söylensin ki, o da hayatından endiye-
ye kapılmasın, bir başka telâşa düşmesin. 

Değerli arkadaşlarım, netice; şimdi elinize 
gelen Anayasanın 30 ncu maddesi, hürriyetçi 
yönde, müspet bir adımdır, bu bir. Memleketin 
ihtiyaç duyduğu bir hukukî boşluğu doldurmak
tadır; iki... O halde buna gönül rızasiyle evet 
diyeceğiz. Ha şimdi, bu suretle Anayasanın 30 
ncu maddesi değişti. Demedik mi efendim, işte 
görüyorsunuz memleket başka türlü Anayasa-
sız olmuyor, işte değiştirdiniz veya Anayasanın 
bütünlüğünü bozdunuz iddialariyle karşılaşır
sak haksız oluruz. Anayasanın 35 nci maddesi 
değişti, binaenaleyh, 1961 Anayasası kuşa dön
dü, tanınmaz hale geldi, hürriyetçi yapısı zede
lendi... Değil, Anayasada, yaptığımız değişiklik
leri, ki bütün partiler beraberce oy verdik, ba
kınız aslında hürriyetleri zedeleyen, yok eden 
hiçbir değişikliği yok, yok ama siz bir de gidin 
dışardaki konuşmaları dinleyin. Orada, 35 mad
denizin hepsinin faşist yönde, totaliter yönde, 
antidemokratik yönde yapılmış değişiklikler 
olarak takdim eden ve bunun alabildiğine ça
bası içinde bulunan insanlar da var. Onun için, 
bir şeyi yapmak yetmiyor, görülüyor ki iyini-
yetle yapmak da yetmiyor. Şu iyi niyetle yaptı
ğımız şeyi beraber savunursak değeri var. Şim
di şu 30 ncu maddede yaptığımız değişikliği, 
30 günlük süreyi 15 güne, 15 günlük sürenin 
azamî had olduğunu perçinleyerek, tutuklanan 
kimsenin yakınlarına tutuklama sebepleri değil, 
ama tutuklandığının veya yakalandığının bildi
rilmesi gibi insanî bir görüşü aksettiren deği
şikliğini içimize sindirerek, Türk Milletinin önü
ne çıkarsak, dünyanın önüne böyle çıkarsak, 
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herkes bize insanlık haklarının eşit haklara sa
hip şerefli üyesi gözüyle bakmaya mecbur olur, 
bizi «otanto» gibi görmez, bizi Afrika'da yeni 
kurulan devlet gibi görmez, bizi hürriyetlerin
den vazgeçmiş bir ilkel toplum olarak görmez. 
Aksini yaparsak, ortaçağ engizisyonunu hortlat
mış bir ilkel topluluk olarak tanıtırsak, bundan 
her şeyden evvel her birimizin Türk olmak hay
siyetiyle, millî izzetinefsimiz zedelenir. Yaptığı
mız işin iyi iş olduğuna inanarak oy verelim, 
yaptığımız işi beraberce savunalım, içe karşı, 
dışa karşı. Bu bir hürriyetçi düzeltmedir, yerin
dedir, isabetlidir, hürriyet yönünde biraz mü
balâğalı atılmış adımın da tashihine fırsat ver
mektedir. Binaenaleyh, Millî Güven Partisi, iç
tenlikle benimsediği bu madeyi bu şekilde gör
dükten sonra elbette, teklif haline getirirken ta
kındığı tavır ne ise müzakereler sonunda tavrı 
da o olacaktır, buna böylece oy verecektir. 

57 nci madde çok tartışma konusu olmadı 
partiler arasında; kamuoyunda da fazla tartış
ma konusu olmadı. 

Arkadaşlar, Anayasanın 57 nci maddesinde 
yaptığımız bu değişiklikle, yalnız kanaatler doğ
masın, siyasî partilere icapsız müdahaleyi orta
dan kaldırmayı öngörüyoruz, yani baştan söy
leyeyim de sonra, efendim böyle dediniz şöyle 
yapıldı denmesin, yani Anayasanın 57 nci mad
desinde ne yaptığımızı bilelim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 57 nci 
maddesi bir kere Alman Anayasasının 21 nci 
madesinden mülhem bir metindir. Partiler de
mokratik olsun; güzel, çalışmaları demokratik 
olsun; güzel, kaynakları meşru olsun; güzel. 
Almanlar neden böyle bir madde yazmışlar : 
Almanlar öyle bir madde yazmışlar, çünkü nas
yonal sosyalist denilen bir partinin zulmünden, 
Almanya'nın parçalanması pahasına kurtulduk-
leri için. Bundan böyle Almanya'da demişler, 
tekrar bir Hitler diktası hortlamasın ve bak
mışlar Hitler'i iktidara getiren, iktidarda tutan 
unsurların arasından bir tanesi de, birtakım çev
relerin bu partiyi, bu parti yönetimini maddî 
olarak beslemiş olması, alabildiğine para yardı
mı yapmış olması. Tâbiri sevmiyorum, biz de 
çünkü boyuna her mesele için söyleniyor; çıkar 
çevresi; aslında tabiî her meslek, her zümre 
kendi açısından düşünürseniz bir çıkar çevresi 
diye de adlandırılır. Meselâ, basın haklarını sa
vunan basın sendikasına çıkar çevresi diyebilir 

misiniz, basın mensuplarının haklarını savunu
yor, buna çıkar çevresi diyebilir misiniz; diye
mezsiniz, çiftçiler birliği, fonksiyonu icabı çift
çi haklarını savunursa ona çıkar çevresi diye
bilir misiniz; diyemezsiniz, barolar, avukatların 
meslekî haklarını ortaya atarsa çıkar çevresi 
diyebilir misiniz; diyemezsiniz, ama şimdi bu
nu pejoratif mânada kullandım. Bir dikta ida
resini kendi menfaatine uygun gören birtakım 
talihsizler de vardır. Diktada ihya olacağını 
zanneder, diktatörün emri altına girmeyi mil
lete hizmete tercih eder. Bu ruhta, bu ruh dü
şüklüğünde insanlar vardır. O tip insanların 
yardımını görmüş Hitler. 

İşte Alman milleti, tekrar başına belâ gel
mesin diye, Anayasasını yaparken, aman demiş 
bundan sonra partilerim böyle diktacı partiler 
olmasın, demokratik partiler olsun, kaynakları 
de meşru olsun, bilinsin. Yazmışlar; kamuoyu
na hesap verme... Bazen arkadaşlar bizim mem
leketimizde tartışılıyor; efendim Anayasanın 
öngördüğü kanun şu kadar zamanda çıkmadı. 
E, çıkmadı. Alman Anayasası 1949'da yapılmış, 
Partiler Kanunu 1967'de çıktı. Batı Almanya, 
dünyada da şu kadar ileri gitti, Anayasasının 
öngördüğü partiler kanununun 1967 senesine 
kadar yapamadı. Aşağılık Parlâmentosuyle, aşa
ğılık rejimi diye Almanya'yı eleştirmenin âlemi 
yok, neticelerine bakmalı. Onu yapmakta güç
lük çekmiş, ama başka şeyleri kolayca yürüt
müş. Binaenaleyh, bazen bu gecikmeleri falan 
da mübalâğa ettiğimiz kanaatindeyim. İyi niyetle 
çalışma olur da ona rağmen işler zamanında 
bitmezse bundan dolayı büyük üzüntü duyul-
mamalıdır, ama iyiniyetli çalışma başlamıyorsa 
işte o zaman üzüntü duyulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Alman Anayasasın
daki bu hükmü, tatbikattaki müşkülâtını da 
bilerek: bizim Anayasamıza daha belirli bir 
şekilde koyduk. Evvelâ Almanya'daki tartış
madan haberdardık, kamuoyuna nasıl hesap ve
rilir kimse bilmiyor Almanya'da, çeşitli yo
rumlar yapılıyor. Biz dedik ki, bu Anayasa 
Mahkemesine olsun. Ve bizim 57 nci maddemiz 
Alman Anayasasının 21 nci maddesine nazaran 
daha vazıh, daha berrak idi, faıkat tatbikatta 
Siyasî Partiler Kanunu, belki de ilk defa yapıl
dığı için mübalağalı hükümler ihtiva etti. O 
mübalağalı hükümler mübalağalı şekilde yo-
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Turalandı vıe neticede arkadaşlar, partilerin de 
içinden çıkamayacağı, bırakın onu, Anayasa 
Mahkemesinin de içinden çıkamayacağı bir kaos 
doğdu. Anayasa Mahkemesinin nezdinde bir 
kabaleristik muhasebe sistemi kurmaya, bir di
vanı muhasebat, ikinci bir Sayıştay ihdas et
meye imkân yok, ve siyasî partilerimizi de -
Dünyanın her tarafında böyle, yeni kültür sevi
yesi bizden çok ileri olan memleketlerde de 
böyle - çok muntazam çalışan bir banka intiza
mı içinde mütalâa etmeye imkân yok. Mühim 
olan mesele, (siyasî partiler gayrimeşru kay
naklardan sahiden yararlanıyor mu) meselesi 
ile - o kadar, sadece o kadar - gayrimeşru 
faaliyetin içinde bulunuyor mu? dan ibarettir. 
Bir siyasî partinin isminin «Demokrat» olması 
«Demokrasi» olması, bir «Demokratik» kelime
sini alması, mutlaka demokratik olmasına delâ
let etmediği gibi bir Anayasa düzeni içinde he
sap verme dediğimiz zaman, bu hesabın verilişi 
de ımıtlâlka amaca uygun bir kontrolü işletmi
yor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Anayasa Mah
kemesinin sayın hâkimleri muhtelif vesilelerle 
ifade etmişlerdir «Bu bu haliyle işlemiyor, işle
temiyoruz» demişlerdir. (Siyasî partiler - her 
parti istisnasız; yeni kurulanı, eski kurulanı -
bunun işleyişinde birtakım aksaklıklarla karşı 
karşıya kalmıştır. O halde, ilkesi bunun güzel. 
Gayrimeşru kaynaktan bir parti beslenmeme-
iidir.. Doğru, Demokratik işlemelidir. Doğru. 
Ama bunun kontrolü parti fikrine, part i haya
tına uymayan bir duruma getirilemez, Anayasa 
Mahkemesinin altından kalkamayacağı bir yük, 
Anayasa Mahkemesine tahmil edilemez. O hal
de, kontrolü gayesine uygun şekilde yapmak. 
Ama, gayesine uygun şekilde, Anayasa Mahke
mesince ve partilerce mümkün ölçüler içinde 
yapmak için - Demin değerli arkadaşım söy
ledi - bu Anayasa değişikliğini yapmak yet
mez. Partiler bir araya gelmeli ve Siyasî Par
tiler Kanununda bu boşluğu doldurtmalıdırlar, 
lüzumsuz hükümleri taramalıdırlar ve maksadı 
kayibetmeyen, tesirli; fafkat mümkün bir kontrol 
mekanizmasını işletmelidirler. Bu konuda par-
tilerarasmda bir tartışma olduğu için bu kadar 
ısrarla durmuyorum. Bundan sonra yapılması 
gerekli kanunlarda yanlış anlayışları silmek 
için yapıyorum. Çünkü, bunu ne maksatla yap
tığımız bilinsin de şimdiden, ondan sonra ya

pılacak olan -kanun değişikliklerinde yeniden 
partileri suçlayan veya Anayasa Mahkemesini 
suçlayan sözler karşısında kalmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımın içlerine sindiremedikleri ve 
muhalefet edeceklerini bu kürsüden de söyle
dikleri değişikliğ<e en sonra geleceğim. Ondan 
evvel, beraber olduğumuz kısmı süratle geçme
ye çalışayım. 

Anayasanın 148 nci maddesinde yaptığımız 
değişiklik aslında fevkalâde basit, yapılmasa 
dahi icabı hale göre işleyebilecek olan bir de
ğişikliktir. Anayasa Mahkemesi siyasî bir parti 
davasına bakarsa, duruşjmalı yapsın.. E. duruş
ma, hukukla, hukuk savunmasıyle meşgul olan
lar hakîkaten bunun geçerli bir şey olduğuna 
kanildirler. Biz de parlamenter olarak bu ka-
naatteyizdir. Görüşlerimizi kürsüden söylemeyi 
hep tercih ederiz. Binaenaleyh, bir siyasî parti
nin kapanması davasını rüyet eden Anayasa 
Mahkemesinde davanın duruşmalı olması gö
rüşü, yanlış bir görüş değildir, haklı bir görüş
tür. «Siyasî partiler kolayca kapanmasın» de
mişiz zaten. Onun için Anayasa Mahkemesine 
ıbırakmışız. Ha. bunda bir teminat daha olsun. 
Yolk muydu eskisinde ? Açıkça yazılı olarak yok
tu. Anayasa Mahkemesi için imkân vardı. Ana
yasa Mahkemesi dilerse bu şifahî mâruzâtta 
bulunma imkânını tanıyabilir idi. Ama, bir ih
tiyaç olarak ortaya sürülünce bunu reddetmek 
mümkün olamazdı. Binaenaleyh, siyasî partileri
miz bu basit tadilde derhal birleştiler ve yapı
lan şey, Anayasa Mahkemesinde görülecek siya
sî parti kapatma davalarında şifahî izahatta 
bulunma, savunmayı yapabilme hakkının Ana
yasa teminatına bağlanmasından ibarettir. Üze
rinde durulacak bir yönü yok. 

138 nci maddeye konan değişiklik de, hiçbir 
ölçüde mıübalâğa edilecek bir değişiklik değil
dir. Sivil mahkemelerin dışında askerî mahke
meler düzenini kabul etmişiz. Ama, hukuk Dev
leti olma gereği, istemişiz ki, askerî mahkeme
lerde de hâkim niteliğini taşıyanlar çoğunluk
ta olsun.. Doğru. Anayasamız öyle yazılmış. Pe
ki, savaş olursa, savaş hali. Savaş halinde bu 
uygulanabilir mi?. İşte burada bir mübalâğaya 
kaçtığımız görülüyor. Dünyanın hiçbir yerinde 
savaş halinde de hâkim niteliğinin ekseriyette 
olduğu mahkemeyle savaş idare edilmiyor. Bu 
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ihtiyaç ifa/d© edilince, madem ki, Anayasa de
ğişiklikleri ele alınmış, o halde savaş halinde 
bu şart aranmaz diyelim. 

'Arkadaşlarım, Partilerarası Komisyon bu 
ifadeyi, bir kelimeyi «iSavaş hali müstesna» diye 
araya soktu. Fakat, Partilerarası Komisyonun 
(bu metni imzalanıp, gelinip de Meclisimizin 
Anayasa Komisyonunda görüşüldüğü zaman, 
ı«Bu fikri hiçbir şüphe ve tereddüde yer ver
meyecek bir vuzuhla anlatmanın bir yolu var
dır» dedi bir arkadaşımız. Noktadan sonra «An
cak savaş halinde uygulanmaz» diyelim. Daha 
ıberraık olur... Oy birliği ile kabul edildi. İçi
mize sinmiş bir görüştür. Asker ve sivil, kim
se bunun dışında bir şey düşünemez, dünyanın 
hiçjbir yerinde «Türkiye böyle yaptı Anayasa
sını, demek ki, antidemokratik yola gitti» dene
mez. Binaenaleyh, bu da bu kadar tabiî bir 
Anayasa değişikliği. 

Şimdi, bu değişikliklerin arasında bizce, 
Millî Güven Partisi olarak - ve benim şahsî 
fikrim bu noktada partimin görüşüyle yüzdeyüz 
beraber - memleketin ihtiyacı olduğu için Dev
let Güvenlik Mahkemesi tarzında bir mahkeme 
kuruluşuna imkân vermek. Bu fikir ortaya çık
tığı andan itibaren çok şey söylenmeye başlan
mıştır. 

Muhterem grupların incelediğine emin oldu
ğum, daha, «Hükümet yazısı» diye kamuoyuna 
açıklanmış olan yazıda bir nokta çok açık be
lirtilmişti. Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulu
şu teklifi ortaya atılırken, «Fransadakine ben
zeyen» deyimi kullanılmakla beraber. Anayasa
nın 32 nci maddesindeki kanunî hâkim ilkesi
nin, mutlaka korunması lâzımgelen bir ilke ol
duğu da altı çizilerek belirtilmişti. Demek ki, 
ibir kere - Bâzı çevrelerde mübalâğalı şekilde 
ısöylendi - olağanüstü mahlkemıeler kurulmak is
teniyor görüşü tüm yanlış, bu tarzdaki sözler 
İbir baştan karalama. Yok böyle şey. Olağanüstü 
(mahkemeler kuruluşu diye bir fikir ortaya kim
se tarafından atılmadı ve Partilerarası Komis
yon değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larım, Adalet Partili arkadaşlarım, Demokratik 
Partili arkadaşlarım hiçbir fark olmaksızın kılı 
ikırk yararak, hukuk devletine yaraşır bir mah
keme ne alabilir? Meselesinıi aynı hassasiyetle ince
leyerek olgunlaştırmaya çalıştık. Yani, o parti bu 
partiden, şu parti bu partiden farklı, bir adım 
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ileride, bir adım geride filân olmadı. Bunu baş
tan söyleyeyim de, hani hukuku tarımar etmek 
isteyen görüşler vardı, bir de hukuku korumak 
isteyen görüşler vardı. Hukuk Devletini yok et
mek isteyen görüşler vardı, Hukuk Devletini 
ayakta tutmak isteyen görüşler vardı şeklinde 
böyle bir çarpışma asla söz konusu değildi. Önü
müze konu sadece, Hukuk Devletine yaraşır bir 
Devlet Güvenlik Mahkemesi fikri olarak geldi 
ve biz bu ciddiyetle ve eşit haleti ruhiye ile bu
nun üzerine eğildik. 

' Arkadaşlar, Fransa'da 1963 senesinde 15 
Ocakta Resmî Gazetede yayınlanan bir kanun 
var. Aslını da bulduk, tercümesini de okuduk, 
ikisinin tatbikatına da baktık. Bizim ölçüleri
mize göre Hukuk Devletinin dışına kayan yönü 
var. Hâkim olmayan üyeleri var, başka türlü 
işleyişi var. Görev alanı çok geniş. E. «Fransa 
mazurdu efendim, bir nevi dahili savaş, vardı, 
Cezayir meselesi var, işte o zaman yaptı filân, 
bizim durumumuz pek o değil.» Eh bir bakıma 
öyle denelbilir, bir bakıma «Türkiye'nin jeopo
litiği Fransa'dan çok daha vahimdir» denebilir. 
Ama, herhalde Türkiye'nin bir güvenlik ihti
yacı var. Bu güvenlik ihtiyacını Hukuk Devleti 
ilkeleri içinde nasıl koruruz? Meselesini günler
ce tartıştık. Halk Partili arkadaşlarımla diğer 
partiler arasındaki farkın ne kadar küçük ol
duğunu ortaya koymak için bunları söylüyo
rum. Tabiî, Cumhuriyet Halk Partisinin kararı
na da görüşüne de hürmetkarım. Ama ne ka
dar - amiyane tabiriyle - bir bardakta fırtına 
yaratıldığını göstermek için arz ediyorum. 

Şimdi, Devlet Güvenlik Mahkemesi olur mu 
olmaz mı? Devlet Güvenliği vardır, olur. Tür
kiye'de askerî yargı var mı? Var. Sivil yargı 
var mı? Var. Askerî ve sivil yargıdan karma 
ibir mahkeme olabilir mi? Olabilir. Bundan do
layı Hukuk Devleti filân zedelenmez, bu da 
olabilir. Peki böyle olsun, böyle olmasında bir
leştik. Şimdi prensipte ve ihtiyacı tesibitte bir
leştik. Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluşuna 
hep beraber «pekâlâ» dedik. Nasıl kuralım? Ana
yasaya birtakım hükümler koyalım, neden ko
yalım? Çünkü, Anayasada temeli yok, denir. 
Anayasaya koyacağımız şeylerde, başkanı sivil, 
ilki üyesi sivil, diğer ilki üyesi asker; başsavcısı 
sivil ve yardımcıları da asker, sivil; bunların 
hepsini detaylı bir şekilde konuştuk. Kararları 
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nasıl? Mutlak mı, dediği dedik mi, insanların 
kaderi iki dudak arasında mı? Yok, hayır. Ay
rıca bir kaza mercii mi bir üst merci mi ihdas 
edelim? Hayır. Normal Yargıtay buna da bak
sın. Ama iş çokluğu sebebiyle gecikmeyi önle
mek için,ayrı bir daire kursun; bugünkü siste
minde de var. Peki ısrar kararı verirse; Yargı
tay Genel Kurulu olsun yine Ceza Daireleri Ge
nel Kuruludur. Tamam mı buraya kadar, bun
ların hepsini içimize sindirdik. Hiçbir parti ara
sında fark yok. Şimdi ne Hukuk Devleti zede
lendi, ne İnsan Hakları çiğnendi, ne engizisyon 
kuruldu, ne olağanüstü mahkeme?. Buraya ka
dar birleştikten sonra, iş ihtilâf olan kısma 
geldi: 

Hâkimini tayin edeceğiz. Kimden kurulsun, 
onları bilelim: Birinci sınıf hâkimler olsun. 
Şimdi gidecek olanlar birinci sınıf hâkimler, 
Türkiye Cumhuriyetinin birinci sınıfa yüksel
miş hâkimleridir. Bunda da beraberiz. Kim 
seçsin? Yüiksek Hâkimler Kurulu seçiyor; Yük
sek Hâkimler Kurulu seçsin. «Yüksek Hâkim
ler Kurulu seçsin» fikri de aslında yadırgan
madı. Şimdi buraya aday gösterilsin mi, mese
lesine iş geldi. Adayları kim göstersin? Adliye 
Bakanı, Hükümet göstersin alternatifleri var. 
Hükümet, hepsi de birbirinden muhterem oldu
ğunu kaJbul etmeye m'edbur olduğumuz - aksi sa
bit oluncaya kadar - değerli birinci sınıfa yük
selmiş Türk hâkimleri arasından, Türk Milleti 
adına kaza yetkisine sahip Türk hâkimleri ara
sından - sokaktan veya parti ocağından değil -
iki aday göstersin. Neden? Ademütimat, itimat 
meselesi değil arkadaşlar. Mahikemeler ademiiti-
matla ölçülmez. Tünkiye Büyük Millet Meclisi
ne ademütimat, onun için Anayasa Mahkeme
sini kurduk, yok böyle bir şey Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ademütimat; onun için Cum
hurbaşkanına veto hakkını, kanunların bir da
ha müzalkeresini isteme hakkını koyduk, yok 
Iböyle bir şey. Asliye mahkemelerine ademüti
mat, onun için temyiz yolunu açık koyduk, 
yoik böyle şey. Bu mesele, Devlet ve hukulk ha
yatında çok daha fazla frenlerle, hakkın pürüz
süz tecellisine hizmet etmek düşüncesi mesele
sidir. Bunun dışında, hâkime itimat ettin, mah
kemeye güvendin, yahut güvenmedin. Bunlar 
mübalâğalı sözlerdir. 

Aksi sabit oluncaya kadar, Türk Milleti
nin şerefli fertleri olan ve birinci sınıfa yük

selmiş bulunan hâkimlerinden, bu mahkemele
rin bakacağı işlerin özelliğini dikkate alarak, 
uygun durumda; şahsen, aile durumu itibariyle, 
yaş itibariyle ve her yönden ve şüphesiz remil 
atarak değil, şüphesiz araştırıma yaparak, bunu 
teklif edebilsin. Kim? Hükümet.. Hangi Hükü
met? Bugünkü Hükümet, yarınki Hükümet ve 
yarınki hükümetler.. Bugünkü Mükümet ve ya
rınki Hükümet, yani Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetleri.. Yani, ister bir partiye dayansın, 
ister koalisyona dayansın; isterse hiçibir yere 
dayanmasın, ama Millet Meclisine dayansın, 
yani güven oyuna dayansın Türkiye Cumhuri
yeti Hüflöümeti.. Bana göre eşit. Türkiye Cum-

jhuriiyeti Hükümeti ne yapacak? Birinci sınıf 
hâkimlerden iki tane aday gösterecek. Kim "se
çecek? Yüksek Hâkimler Kurulu da seçecek. 

Şimdi Cumihuriyet Halk Partili arkadaşla
rımdan özür dilerim, kamuoyu önünde bu tar
tışmanın ağırlığını göremiyorum; «Efendim 
(bitti işte, hâkim, bağımsız adalet çiğnendi. İlke 
battı.» Nasıl battı? Birinci sınıf .hâkimlerden 
•aday gösterdiğiniz için battı. Arkadaşlarımdan 
özür dilerim, hürmetle telâkki ediyorum ama 
şu siözün, şu Anayasa içinde müdafaa edilir 
yönü var mıdır? 

BaJkmız, bizim bugünkü Anayasamız; ida
renin bütün eylem ve işlemlerini kaza deneti
mine taibi tutmuş. Yargıtay gibi Danıştay, za
man zaman herkesin şikâyetçi olduğu, zaman 
zaman da onların bizden şikâyetçi olduğu Yü
ce Mahkeme.. Şimdi o mahkemeye seçeceğiz. 
İşte 140 ncı maddenin üçüncü fıkrası; Danış
tay üyeleri, Bakanlar Kurulu ile Danıştay Ge
nel Kurulunca ayrı ayrı boş yer sayısı kadar 
gösterilecek, falan, adaylar arasında. Ha, Da-
nıştaya Bakanlar Kurulu aday gösterirse, ba
ğımsız kaza falan hiç zedelenmez. Halbuki ora
da çok daha serbesti de var. Yani orada, o aday 
igöstermede çok' serbesti var. Emin Paksüt'ü de 
alır götürürler; siz dersiniz ki, «Mülî Güven 
Partisinin Genel Başkan Yardımcısıdır, olur 
mu? «Canım, biz onun hukukçu sıfatından do
layı gösterdik» derler. Derler ama, siz yine de 
acaba partisi açısından birtakım mülâhazaları 
olur mu, diye düşünürsünüz. Bu Anayasa ile 
o serbesti içinde aday gösterme hakkını tanıyor
sunuz ; bağımsız kaza filan zedelenmiyor, hiç/bir 
şey olmuyor. Ama bu, Yüksek Hâkimler Kuru-
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lunun seçeceği özelliğini kabul ettiğimiz ve ih
tiyaç olduğunda birleştiğimiz Devlet Güvenlik 
Mahkemesine iki tane yüksek dereceli birinci 
sınıfa ayrılmış hâkimlerden aday gösterirsek, 
«İKke bitti, bağımsız adalet battı» denilebilir 
mi? Bunun ciddiyeti var mı? «Efendim, ilerdeki 
hükümetler suiistimal eder» Arkadaşlar, iler
deki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri hep 
suiistimal ederse, hükümetsiz idare şekli düşü
nelim. Birtakım suiistimal etmeyecek kudretli 
kişiler düşünelim. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti
nin geleceğini idare etsin. Yok böyle şey. Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetleri ilerde suiisti
mal ederse, onun hakkından gelecek bir meclis 
ve bir millet olacaktır. Olur mu böyle şey? Mut
laka olması lâzımgelir. 

Binaenaleyh, sisteme inanırsak; Cumhuriyet 
Hükümetlerinin birinci sınıf hâkimlerden sevi
yesi en münasebetsiz, vicdanının sesini sustura
cak, zulüm yapacak, masumu mahkûm edecek, 
mahkûmu beraet ettirecek vasıfta aday seçece
ğini tasavvur ötmek; yani Birler'in sevdiğim 
(bir talbiriyle «tevehhümün de ötesinde bir gö
rüş» olur. Yok böyle bir şey. Binaenaleyh, bun
da bir kere bir yanlışlık olmaz. 

ıŞimdi bunu kabul etmeyen Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarım; konunun kamuoyu önün
deki ayırdığını, da düşünerek, «alternatif geti
riyoruz» diyorlar. Getirdikleri alternatif, Ana
yasanın esprisiyle bağdaşmayan alternatiftir. 
Diyorlar ki, «Adayı Yüksek Hâkimler Kurulu 
gösterisin, Hükümet tayin etsin.» O zaman ta
yini yapan kim? Hükümet, «Efendim, bunun hâ
kimlerini Hükümet tayin etti, icra yaptı» diye 
laynı rahatlıkla ve hattâ çok daha büyük bir ra
hatlıkla denmeyecek midir? Aday gösterilime 
sistemini sakıncalı göreceksiniz. Ama bizzat se
çimini Balkanlar Kurulu yapsın, diyeceksiniz. 
Arkadaşlar, bunların hepsi mübalâğalı görüş
lerdir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunu icadetmeyen 
Ibir Devlet de, Hukuk Devleti olabilir. Yüksek 
Hâkimler Kuruluna seçtiği insanları, Cumhur
başkanı tarafından doğrudan doğruya seçen 
Devletler de Hukuk Devleti olabilir; illâ Yar-
gıtaydan seçtirmeye de lüzum yok. Yeter ki, 
biz bu Anayasanın başlangıcında olduğu gibi; 
hukukun üstünlüğüne içtenlikle inanırız ve sa
hiden onu savunmaya kararlı oluruz, millet 

olarak, yahut burada söylediği, gibi «fazilete, 
hürriyete âş'ilk evlâtları olarak.» Onu savundu
ğumuz zaman, bu hukuk var olur, savunmadı
ğımız zaman zaten yok olur. 

Binaenaleyh, şimdi, Devlet Güvenlik Mah-
kemesii ihtiyacında Cumhuriyet Halle Partisi
ni yanlış anlamıyorısam, birleşiyorsak; bütün 
modalitede birleş'iyorsak; «münhasıran birinci 
sınıfa ayrılmış iki tane aflayı Bakanlar Kurulu 
gösterirse, onlardan seçsin» sözündan dolayı, 
ilke» filân diye büyük sözler ederek, «Ben bu
nun karşısındayım:» demesini anlamak mümkün 
değildir. 

Bir moktaî nazarımı da söyleyeyim: Şahsan 
ben ve partim, bu 12 Marttan çok önce savun
duğumuz bir fikirdir; Devlet Güvenlik Mahke
mesini bir ihtiyacolarak içimize sindirımişizdir. 
Ama, Devlet Güvenlik Mahkemesi de nihayet 
insanlarla işleyecektir. Devlet Güvenlik Mah
kemesini kurunca Türkiye'nin her meselesi hal
lolacak mı, onu da zaman gösterecek. Yani, 
Devlet Güvenlik Mahkemesini bir ümitle kur
mak istiyoruz ve bunu milletin yararına telâk
ki ediyoruz. Millet yararma telâkki ettiğimiz 
bu imkânı - misal diye söylüyorum, belki öyle 
olur, böyle olur - farzedeliım ki, değerli arka
daşlarımızın ve gruplarının oylarıyle 300'ü tut-
turamazsak, olmazsa; ben şahsan oturup ağla
yacak değilim. Yani, «300 oy çıkmadı, bitti 
memleket demeyeceğim. Çünkü, Cumhuriyet 
Halk Partisi buna oy verip de, bunu kurduğu
muz zaman da her şeyin bittiğine zaten inan
mıyorum. Ama, bunun iyi bir imkân olduğunu 
kaJbul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dav-
ranıışıyle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
ruluşu imkânını selbederse, bunun neticesine 
tarih ve millet önünde o katlanacaktır. Çün
kü, Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluşu her 
şeyi halleder değil ama, Devlet Güvenlik Mah
kemesi kuruluşunun bir ümit olduğunda as
ker - sivil, bu milletin çoğunluğu birleşmiş bu
lunuyor. Kendileri de birleşmiş bulunuyorlar; 
öyle ifade ediyorlar. «iBiz de birleştik, biz de 
içimize sindirdik... Baştan, ihtisas mahkemesi 
dedik ama, sonra bir ihtiyocalaraJk gördük» 
diyorlar. Şimdi, mesele bu kadar berraklaştık-
tan sonra, insaf edilsin, Anayasa yapıyoruz. De
min verdiğim misali düşündüm. 7 se
nelik Cumlhutfbaşkanı 5 senelik Cum-
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hurlbaşkanı... Efendim, öyle ise bundan sonra 
olmasın denemeyeceği gibi, şu meseleden dola
yı Cuımhuriye't Halik Partisinin bir kere de; 
bunu reddetmeye değer mi diye mütalâa etme
sinde yarar görüyorum. Eğer burada sahiden 
hulkuk devleti çiğneniserydi, eğer sahiden bura
da hâkim teminatı ortadan kalksaydı, eğer bu
rada sahiden olağanüstü bir mahkeme yapılışı
na gidilseydi, nasıl işleyeceği belli olmayan bîr 
giyotin icadedilseydi o zaman Cumhuriyet Halk 
Baritisi zaten yalnız kalmazdı. Bu Meclîsin ço-
ğulnuğu zaten Cumhuriyet Halk Partisinden 
fariklı düşünjmezJdi. 

Şimdi netice itibarîyle-; hâkim tâyini müba
lâğalıdır. Yani arkadaşlar, aday gösteren ve ta
yinli yapan mercilerin yerini değiştirmekte an
lam yolktur. Adayı Yüksek Hâkimler Kurulu 
göstersin, tayinini Bakanlar Kurulu yapsın de
mek, bugünkü hâkim tayini modelitesine yüz
de yüz ters düşer. Onu istemediğimize göre, bi
rinci sınıfa ayrılmış hâkimlerden iki aday gös
terilmesini mübalâğalı bir şekilde söylemeyin, 
lütfen. Ama biz, zaten Devlet Güvenlik Mahke
mesini istemiyorduk. İşte bu da bunun vesilesi 
oluyor diyorsanız ona da bir diyeceğim yok. 
Bunun dışında mübalâğa edilen bir yönü var. 

Arkadaşlarım, şimdi bir başka düğüm nokta
sı da bununla ilgili geçici madde. Bu geçici 
madde ile düşündüğümüz gibi, eğer sıkıyöneti
mi kaldırabilirsek, bu sıkıyönetimin elinde bu
lunan dâvaların kaderi ne olsun meselesi.. Bu 
konu çok tartışılmış bir mevzudur. Demin Sayın 
Birler arkadaşımızı zevkle dinledim; - şimdi söz 
istiyor, bilmiyorum gene bana hangi konuyu 
delil olarak söyleeek, - her zaman da kendileri
ni zevkle dinlerim. Şimdi mesele şu : 

Devlet hayatında arzu edilmeyen bir durum 
doğmuş, sıkıyönetim ilân edilmiş. Mahkemeleri 
de faaliyette... Bundan evvel de bu memleketin 
başına sıkıyönetimler gelmiş ve o zaman da bir
takım tatbikatlar olmuş. Onun içindir ki, bu se
fer 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu yapılırken 
ona bir 23 ncü madde konmuş; sıkıyönetim kal
dırıldığı zaman sıkıyönetim mahkemeleri elle
rindeki işleri bitirsinler denmiş. Bu sebeple gö
rüşümü söyleyeyim; kanaatimce Anayasa Mah
kemesi uygun olarak iptal etti. Yani bugünkü 
Anayasa ile bunu uygun bulmamışsın, 124 ncü 
maddeye göre kaldırıyorsun, 124 ncü maddeye 

göre koyuyorsun; nasıl olur? Nitekim, Cumhu
riyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, «Efendim, 
sıkıyönetim bir müessesedir, konur, sonra kal
kar. İşte kalkınca da müesseseleriyle birlikte 
kalkar» diyor. Tabiî, normal bir görüş olarak 
bu müdafaa edilebilir. Bugünkü Anayasaya gö
re de, değişmemiş şekliyle, bu tez müdafaa edi
lebilir. Ama, bir de memleketin ihtiyacı diyo
ruz. Ne imiş memleketin ihtiyacı? Sıkıyönetim 
ilân ediliyor, birtakım önemli davalar sıkıyöne
tim mahkemelerine geliyor ve birtakım safha
lardan da geçiyor ve belli bir noktaya kadar da 
geliyor.. Şimdi soru; bunların süratle tecellisi
ni istiyor musunuz? Şüphesiz, evet.. Süratle 
tecelli nasıl mümkün olur? Bu mahkemeleri 
kaldırdığınız andan itibaren bu davaları sil baş
tan değilse bile, bir sene, altı ay, iki sene geri
den başlatmak suretiyle mi olur; yoksa şu iş
leri belli bir safhaya kadar yürütmüş olan mah
kemeler marifetiyle mi olur?..» 

Partilerarası komisyonda, sıkıyönetimin kal
dırılması takdirinde bu davaların sıkıyönetim 
mahkemelerinde sonuçlandırılması görüşü ekse
riyet kazandı. Acaba, biz bunu icat mı ettik? 
Yani böyle bir şey yeryüzünde veya hukuk ha
yatında yok da, biz başlamış olan birşeyi devam 
ettirmek mi istiyoruz? Arkadaşlarım Anayasa 
Komisyonunda da arz ettim; tabiî bu mukaye
seli hukuk ölçüsünde ele alınabilecek bir şey. 
Sık sık bahsettiğimiz, insan haklarının korun-
masıyle ilgili iki tane organ var. Birisi însan 
Hakları Komisyonu; birisi de İnsan Hakları 
Mahkemesi. Bunların üyelerinin seçilişi var, sü
releri var, görevleri var. Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu, yani bizim de dâhil olduğumuz ko
misyon, Batı demokrasilerinin, milletlerarası in
san haklarının koruyucu kuruluşunda, görevi 
nihayet bulan kimselerin yerine öteki gelir. Ta
mam. Yerine yenisi gelince, öteki bırakır göre
vini; doğru. İstisna konmuştur. Eline aldığın 
işi bitirinceye, kadar demiştir. Neye? Sebebi ga
yet basit. Halkın bir an evvel tecellisi matlup. 
İnsan Hakları Komisyonuna gelmiş olan bir de
ğerli üye, derinine girdiği bir işi yüzüstü bıra
kırsa bir neticeye varılması icabeden hedef uzak
laşır, denilmiş. Bu endişe ile yer söylüyorum, 
Avrupa İnsan Hakları Anayasasının 22 madde
sine böyle bir hüküm konmuş. 

Biz kimsenin mahkûmiyetini, kimsenin bera-
etini falan istediğimiz yok. Sadece Türk Mille-
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tinin hayrını, adaletin tecellisini istiyoruz. Çün
kü sıkıyönetim mahkemelerinde beraet de olu
yor, mahkûmiyet de oluyor; kararları bozulu
yor da, ısrar da oluyor, tekrar da bozulabiliyor. 
Binaenaleyh, mahkemelerin ne karar vereceği, 
ne vermeyeceği meselesi mühim değil. Sıkıyöne
tim mahkemesinde belli bir safhaya gelmiş olan 
mesele bitsin diyoruz. Orada bitsin. 

Efendim, «Böyle olmasın.» Ya nasıl olsun? 
«Şimdi Devlet Güvenlik Mahkemesi kuracağız 
ya, onu aktarma edelim..» 

Şimdi hayret verecek §ey şudur : Arkada
şım zekâsıyle ve zarif üslûbu ile diyor ki, 
«öyle görünse bile..» öyle görünmesi filân yok. 
Apaçık öyle... «Eğer siz, sonradan sonraya ihdas 
ettiğiniz Devlet Güvenlik Mahkemesine, bu mah
kemelerin ihdasından çok önceki birtakım davala-
l'arı, sanıkları götürürseniz, işte o zaman kanunî 
yargı 'ilkesini ciddî surette zedelemiş olursunuz. 
Yapamazsınız efendim. O ilkeyi masum tutarak 
bunu yapamazsınız.» Peki. «Ya sıkıyönetimdeki 
bu devamı eden şey ikili kaza doğurmuyor mu?» 
Arkadaşımın kürsüde delil diye söylediği şey... 

Arkadaşlar, ne ikili kazası? Sistemin mahiye
tinde sıkıyönetim olduğu zaman, sıkıyönetim mah
kemesinin kuruluşunu kabul ediyor musunuz? «'Sı-
kıyöneitiim mahkemesiyle, Devlet Güvenlik Mahke
mesi paraleldir» buyuruyorsunuz. Asla... Hiç alâ
kası yok. Devlet Güvenlik Mahkemesi sıkıyöne tim
le ilgili davaya da bakar; yerine göre, 'eğer sıkı
yönetim yoksa... Ama, 'sıkıyönetim mahkemeleri 
Devlet Güvenlik Mahkemesine girmeyen, meselâ 
trafik mahkemesinin görev alanına giren bir şeye 
de bakar. «O, sıkıyönetim 'zamanındadır.» Doğru. 
Biz diyoruz ki, Devlet Güvenlik Mahkemesi ile 
sıkıyönetim 'mahkemesinin görev ve yetkileri aynı 
değil. Beraber bakabilecekleri şeyler olabilir; 
ama öyle değil. Binaenaleyh, sıkıyönetimde he
nüz el sürülmemiş olan ıbir dava, dava açılmamış 
bir dosya nereye gider? Devlet Güvenlik Mahke
mesine gider. Mayır; asliye mahkemesine veya sulh 
mahkemesine gider. Basın mahkemesine gider. 
Olabilir. Yani sıkıyönetimin elinde bulunan dos
yalar yürürlükteki kanunlara ve mahkemelerin 
kuruluşuna göre aidolduğu yerlere gider diyo
ruz. Çoğunluk görüşü bu. Siz diyorsunuz ki, «Ha
yır böyle olmasın, Devlet Güvenlik Mahkemesine 
verelim veya bir kısmını verelim.» Niye? «Güven
lik Mahkememiz yoktu şu ana kadar, bundan son
ra kuracaksınız...» 

Değerli arkadaşlarımın grup olarak yahut 
parti olarak, kamu oyu önünde, «Efendim yeni 
alternatifler getiriyoruz, yeni formüller getiriyo
ruz» diye 'söyledikleri formüllerden bir tanesi, en 
zararlısı, en iltifat edilmeyecek olanı şu: «Efen
dim, şimdilik çoğunluğun görüşü glibi kabul ede
lim, ama üç sene sonra bizim dediğimize gelsin.» 
Arkadaşlar işte o zaman sizin dediğiniz gölge
lemenin tümü olur. İşte o zaman adlında olmama-
.sı lâzımgelen bir kuruluşa ıstırar halinde teslim ol
du, ama bu kurulan mahkemelere bakmayın, bun
lar aslında hukuk Devletinin icabatına, ilkesine 
uygun değildir, geçici olarak ne yapalım katlan
dık buna gibi bir mâna taşır. 

Şimdi, bu hukuk tartışmasını çok daha ileri 
götürmek 'mümkün. Fakat, görüyorum ki, öyle za
manına yaklaştık yahut geldik ki, benim bu ko
nuşmalarım, karar halinde bulunan insanları an
cak düşünmeye sevk eder. Grup kararlarını reviz
yona tabi tutmak ancak grupların yöneticilerine 
düşer. Benim sözlerimle kanaat değiştireceklerini 
sanmam; ama düşünmelerine yardım etmiş oldu
ğumu sanıyorum. Hiç değilse kamuoyunun ters 
yönlü etkilenmesini bertaraf etmeye bir ölçüde bu 
konuşmalar un yardım eder diye düşünüyorum. 

Değerli 'arkadaşlarım, siyasî partilerimizin 
Anayasa değişiklikleri hakkındaki konuşmaları
nı, çeşitli tekliflerini burada tartışmak için çık
madım. Demorkatik Partiden değerli arkadaşım, 
komisyonda beraber zevkle çalıştığım arkadaşım, 
Korkmazcaıı'm o görüşleri benim için yeni değil
di, zaten biliyordum. Ben onların partilerarası 
bir komisyonda tartışılmasını arzu edenlerden 
İdim. Yani tümünü gündeme alıp konuşalım de
miştim, Ama maalesef !bu mümkün olmadı. Gerek 
Demokratik Partinin gerekse Adalet Partisinin 
Anayasaya ilişkin düşüncelerini hürmetle karşıla
makla beraber, şimdi onları »burada şu elimizdeki 
konu vesilesi ile tartışmakta yarar görmüyorum. 
Yalnız bir şeyi .düşünmenizi istiyorum. Arkadaş
lar, bu Anayasa Kurucu Meclis tarafından yapılı
vermiş 'bir Anayasa değildir. Bu anayasa, siz ne 
derseniz deyin, Türk Milletinin bugüne kadar hiç
bir siyasî partinin almadığı ölçüde oyuna mazhar 
olmuş, % 60'm üstünde oyu ile perçinlenmiş olan 
bir Anayasadır. Kendi aldığımız, partilerimizin 
aldığı reyin millî iradeyi temsil ettiği tezinde 
haklı olabilmemiz için milletin % 60'ı tarafından 
tasvibedilmiş Anayasaya saygı göstermemiz lâ
zım. «Efendim o ihtilâl ortamı içinde verilmiş bir 
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evet oyu idi» tarzındaki görüşleri hiç kabul et
mem, çünkü milletlerin kay atında Anayasalar za
ten öyle çıkar. O zaman, şimdi yaptığınızı da sı
kıyönetim şartları içindedir, yarın yapacağınız se
çim için de bilmem şn kadar uy devam etmiş olan 
sıkıyönetim sonrasıdır, dersiniz. Öyle değildir. 
Türk Milletinin fertlerini en az kendimiz kadar 
hürriyete âşık, iradesinin korunmasına muktedir 
gördüğümüz takdirde millî iradeye hürmetimiz ek
silmez. Türk Milleti bize yetki verdiği ölçüde onun 
adına konuşmaya sahibiz, o yetkiyi taşmaya hiç

birimizin hakkı yoktur; hele ıbu yetkiye sahibol-
mayanların konuşmaya hiç 'hakkı yok. Onun için 
Anayasa vesilesi ile rejimi kuvvetlendirici bir dav
ranışın içine girelim; yaptığımızdan daha çok söy
leyeceklerimiz önem taşır. Grubum adına Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (Millî Güven Partisi 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Birleşime saat 15,00'e kadar ara-
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,03 

» • • • < « 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — 53 ncü Birleşimin 2 ncı oturu
munu açıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılması 
istenen değişildik teklifi üzerindeki görüşmelere 
devam 'ediyoruz. 

Anayasa değişikliği teklifinin Hlmü üzerinde 
7 sayın üye görüşmüş ve yreterlik önergesi gelmiş
tir; önergeyi takdim •ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Anayasa değişikliğinin tümü üzerindeki görüş
meler kâfidir. Kifayeti arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'bul 'edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul 'edilmiştir efendim. 

Tümünden maddelere geçilmesi ve m'add'elerin 
oylanması halikında 15'ten daha çok imzayı taşı
yan ve açık oy isteminde bulunan biı önerge var-; 
önergeyi takdim ediyorum, önergede imzası olan 
arkadaşları tespit ettikten sonra açık oylama iş

lemine 'geçeceğim ve açık oylama işlemi, her mad
dede veya İçtüzüğün 140, 142 nci maddeleri ge
reğince oturumun sonunda topluca icra edilecek
tir, birden fazla açık oy istemi bulunduğu için. O 
münasebetle bütün sayın üyelerin görüşmelerin 
devamı süresince her safhada oylama imkânı ve 
ihtimali olduğundan oylamaya karılacak şekilde 
hazır bulunmalarını bilgilerinize sunarım. 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 1961 

tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 5 maddesinin değiştirilmesine ve iki geçici 
madde eklenm'esl'ne dair teklifinin: 

1. Tümü üzerindeki görüşmeler bittikten son
ra maddelere geçinmesinin, 

2. 'Maddelerinin, 

3. Maddelerin görüşmesi bittikten sonra tek
lifin ıtümünün, açık oya sunulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Uşak İzmir 
Orhan Dengiz Orhan Sorguç 

İstanbul Sivas 
Hasan Türkay Ahmet Dıırakoğlu 
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Adana 
Şevket Yılmaz 

Siirt 
Nebil Oktay 

Sinop 
Hilmi Biçer 

İzmir 
Münir Daldal 

Kayseri 
Şevket Doğan 

Kayseri 
Enver Turgut 

Trabzon 
Ekrem Dikınen 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcı oğlu 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Sakaca 
Vedat Önsal 

Kars 
Musa Doğan 

Tunceli 
Kenan Aral 
Kastamonu 
Orhan Deniz 

Ordu 
Ferda Güley 

Uşak 
Âdil Turan 

Muğla 
Adnan Akarca 

İstanbul 
Kâzim Özeke 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

BAŞKAN —• Şimdi hem tümünden (maddelere 
geçilmesinde, hem maddelerinde ve sonra da tü
münün oylan>masmda, ikinci müzakere sonunda, 
açık oy isteminde (bulunuluyor. Yalnız 1 nci mad
de üzerinde işlem yapacağım, isimleri okuyup tes
pit ediyoruz efendim. 

'Sayın Orhan Dengiz?.. Burada. Sayın Ahmet 
Durakoğlu?.. Burada. Sayın Vedat önsal?.. Bu
rada,. Sayın Orhan Sorguç?.. 

ENVERT URGUT (Kayseri) — Tekebbül 
»ediyorum. 

[BAŞKAN — Sayın Enver Turgut tekebbül 
ediyorlar. Sayın Hasan Türkay? Burada. Sayın 
Şevket Yılmaz?.. 

HALİL İBRAHİM COP ('Bolu) — Tekab-
bül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Cop tekeb-
hül ediyorlar. Sayın Hilmi "Biçer? . Burada. Sa
yın Mehmet Nebil Oktay?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır tekabbül edi
yorlar. Sayın Musa Doğan?;. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Lâtif Aküzüm tekebbül 
ediyorlar. Sayın Kenan Aral?.. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Te-
kaibbül ediyorum. 

BAŞKAN —• 'Sayın Kemal Bağcıoğlu tekebbül 
ediyorlar. Sayın Orhan Deniz?.. Burada, Sayın 
Münir Daldal?.. Burada. Sayın Şevket Doğan?... 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Ekinci tekebbül 
ediyorlar. Sayın Ferda Güley?.. Burada. Sayın 
Enver Turgut?.. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Tekab
bül ediyorum. 

BAŞKAN — Buradalar zaten efendim. Sayın 
Âdil Turan?.. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Tekabbül 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman tekebbül 
ediyorlar efendim. Sayın Ekrem Dikmen?.. Bura
daki'. 

15 imza oldu, daha da fazla imza var; bu se
beple ıaçık oylama işlemi yapılacaktır. Açık oy
lama işlemi kürsünün üzerine kupa konularak ve 
kürsünün üzerinden ism'i okunan sayın üyeler te
ker teker kupaya oylarını vermesi suretiyle yapı
lacaktır. 

Tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanmış 
olan Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine 
geçilmesini kabul edenler beyaz, kabul oyu; red
dedenler kırmızı, ret oyu; çekinser olanlar da ye
şil, çekinser oyunu kullanacaklardiT. Basılı kâ
ğıt üzerinde oy pusulası bulunmayan sayın üye
ler, beyaz kâğıt üzerine adını soyadını, seçim böl-
gesvni,. kabul veya ret, de dâhil, kelimesini de yaz
dıktan ve idmzaiadıkban sonra kupaya atabilirler. 
Kupa kürsünün üzerine konulsun efendim. 

Şimdi hangi seçim çevresinden oylama işlemi
ne başlanacağına dair ad çekiyorum efendini... 
Konya'dan başlıyoruz efendim. 

(Konya milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
ler, lütfen oylarını kullansınlar. 

Bâzı komisyonlarda toplantı var diye tezkere 
almış dlduğumuzdan dolayı orada bulunan arka
daşlarımızın gelmelerine imkân vermek için bir 
müddet'bekleyeceğiz, sayın arkadaşlarım... 

Oyunu 'kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi
yorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30, 57, 
136, 138 ve 148 nci maddelerinin bâzı fıkraları
nın değiştirilmesi ve iki geçici madde dilenmesi 
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hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 397 üye
sinin teklifi üzerinde, tümünden maddelere ge
çilmesi hakkında yapılan 'acık oylamaya 337 sayın 
üye katılmı.ş, 321 kabul, 16 ret oyu. çıkmıştır. 

Bu suretle, Anayasanın emretmiş olduğu 2/3 
çoğunluğun üstünde >oy sağlanmış olduğundan 
'maddelere -geçilmesi Yüee Meclisçe kabul edilmiş
tik. 

1 nei maddeyi takdim ediyorum efendim. 
T. C. Anayasasının 30, 57, 136, 138 ve 148 nci 
maddelerinin bâzı fıkralarının değiştirilmesi ve 
2 geçici madde eklenmesi hakkında 397 T. B. M. 

Meclisi üyesinin teklifi 
Madde 1. — T. C. Anayasasının 30 ncıı mad

desinin 4 ncü fırkası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 30. — Fıkra 4. 
Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma ye

rine en yakın mahkemeye gönderilmesi için ge
rekli süre hariç 48 saat ve Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin 'görev ve yetkilerine giren suçlar ile 
kanunun aeikça belli ettiği hallerde toplu olarak 
işlenen suçlarda ve genellikle savaş veya sıkıyö
netim 'hallerinde, kanunlarda gösterilen süre için
de hâkim önüne çıkarılır; bu süre 15 günü geçe
mez. Kimse, bu süreler geçtikten sorra hâkim ka
rarı olmaksızın, hürriyetinden yoksun kılınamaz. 
Yaka'lanan veya tutuklanan kimsenin durumu 
hemen yakınlarına bildirilir. 

BAŞKAN — Efendim, maddeler üzerindeki 
görüşmeler, gruplar ve şahıslar adına yapılacak 
görüşmeler - Komisyon da dahil - 10 dakika ile 
evvelce almış bulunduğunuz karar gereğince .sınır
landırılmıştır. 

Şimdi, söz alan arkadaşlarımı takdim ediyo
rum'. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, ısöz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizi de yazayım. Söz 
alanların sırasını arz edeyim, daha önce almış
lar. Önergeniz de şimdi geldi 'Sayın Ata gün, bu 
anda geldi. 

Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, Sayın Seyfi Özıtürk, 
Sayın Mehmet Ali Aybar, Sayın Hayrettin Uysal, 
Sayın Enver Akova ve şimdi Sayın Mehmet Ata-
gün, Sayın Turhan Özgüner. 

Sayın Mevlût Ocakçıoğlu?.. Yok. 
'Sayın Seyfi Öztürk, ıbr/ urunuz. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Vazgeçtim 

efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Saym Mehmet Ali Aybar, buyurunuz efen

dim. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 

Başkan, 'saym milletvekilleri; 
Anayasamızın 30 ncıı maddesi, pek kısa bir 

süre zarfında ikinci kez değiştiriliyor. Bundan 1,5 
yıl kadar önce de 30 ncu madde değiştirilmiş ve 
kişi güvenliğinin önemiyle mütenasip tepkilere 
ve sayıları az ol an tepkilere rağmen bu güvenliği 
tehlikeye düşürecek birtakım hükümler Anayasa
ya 'sokulmuştur. 1,5 yıl sonra bir yeni değişiklik 
karşısında bulunuyoruz. Nedir bugünkü değişik
lik? Bugünkü değişiklik; suç işlediği sanılan, tah
min edilen vatandaşın, kişinin tutuklanması, ya
kalanması ve gözaltına alınması halinde bu süre-
n'in topluca işlenmiş suçlarda 15 güne kadar uza
tılmasına cevaz veren bir hüküm getirilmiş bulu
nuyor. 

Maddeyi okuyalım : 
«Yakalanan veya tutuklanan kimse, tutulma 

yerine en yakın mahkemeye 'gönderilmesi için ge
rekli süre hariç 48 saat ve Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin görev ve yetkilerine giren suçlar ile 
kanunun 'açıkça 'belli ettiği hallerde toplu ola
rak işlenen suçlarda ve genellikle savaş veya sı
kıyönetim hallerinde, kanunlarda gösterilen süre 
içinde hâkim önüne çıkarılır; bu süre 15 günü ge
çemez. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim 
kararı olmaksızın, hürriyetinden yoksun kılına
maz. Yakalanan veya tutuklanan kimsenin duru
mu hemen yakınlarına 'bildirilir.» 

Değerli milletvekilleri; 
Yalnız Anayasa değil, herhangi bir kanun 

maddesi değiştirilirken, hiç şüphesiz, memlekette
ki gerçekler gözönüne alınır. Kanunlar toplum 
münasebetlerini daha iyiye doğru götürmek am'a-
cını güttüğünden, bu realiteler yeni madde ted
vin edilirken yön verici, ışık tutucu bir rol oy
narlar. 

1,5 yıldan beri Türkiye'de, yani Anayasa de
ğiştirildiğinden beri Türkiye de, sıkıyönetim re
jimi uygulanıyor. Bu sıkıyönetim, rejiminin tat
bikatı var. Bu tatbikat, kişi güvenliğini koruyu
cu nitelikte olmaktan uzaktır. Sıkıyönetim Ka
nunu ile bu süre 30 gün olarak tespit edilmişti. 
Vatandaş, 30 gün gibi uzun bir süre gözaltında 
tutuluyordu ve hâlâ da .tutulmaktadır. 

Şimdi, tasavvur buyurun, Anayasamızın 14 
ncü maddesi, bütün demokratik binayı kişinin 
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dokunulmazlığı esasına dayandırmıştır. Demok
ratik bir toplumda, Hükümetin ödevi, 'görevi (ki
şiyi mutlu kılmak, kişinin fraklarım her şeyden 
•evvel korumaktır. Toplumun hakları, kişinin hak
ları korunmak 'suretiyle korunmuş olur. Bir olaya 
demoikratik yaklaşış, demoikratik zihniyet bunu 
âmirdir. 

Sıkıyönetim altındaki tatbikata 'baktığımız za
man, 'tatbikatın bu söylediğim yönde olmadığını 
görüyoruz. Tasavvur buyurun ki, Sayın Başka-
fcan (burada gazetelere yaptığı bir açıklamada; 
işkence iddiaları karşısında, «Dünyanın her ye
rinde polis bu gibi işler yapar.» demiştir. 

Şimdi, Türkiye'de polis bu 'gibi işler yapar 
mı, yapmaz mı? Sıkıyönetim makamları bu gibi 
işler yapar mı, yapmaz mı? Ben Sayın Başbakana 
bu hususta cevap vermesi izin bir yazılı soru öner
gesiyle sorular tevcih ettim. Bu cevaplar gelmedi. 

Yalnız, böyle bir ortam varken, Anayasayı de
ğiştirip, Anayasa Mahkemesince, demokratik Dev
let nizamına aykırı ve Anayasanın açık hükmü
ne aykırı olduğu için iptal edilmiş bulunan gözal
tında 'bulundurma süresini «30 gün olmasın da 15 
güne 'bunu indirelim» demek herhalde (toplumun 
yarınki gelişmeleri bakımından isabetli bir karar 
değildir. İsabetli bir karar değildir, çünkü de
mokratik düzeni temelinden tahrip eden bir tat
bikata Anayasa, ile cevaz vermiş oluyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir noktayı daha belirt
mek istiyorum. Anayasaya konan her hüküm 
mutlaka demokratik değildir. Yani, demokratik 
bir Anayasaya konan, her hüküm, sırf Anayasaya 
konmasıyle demokratik nitelik kazanmaz. Hük
mün, yeni konan maddenin bizatihi kendisinin de
mokratik olması lâzımdır. • 

Tasavvur buyurun, bir vatandaşı alacaksınız 
yakınma, akrabasına, çoluğuna - çocuğuna haber 
vermeden 15 gün gözaltında tutacaksınız... Niçin 
'bu 15 gün? Gerekçe olarak 'denilir ki, «Efendim 
topluca işlenilmiş suçlarda tahkikat sürer...» 

Sayın mileltvekilieri, topluca işlenmiş suçlarda 
yakalama olduğu zaman zaten emniyet ve vatanda
şın hüviyetini .tespit etmiştir. Başka türlü yaka
layamaz ve elinde 'birtakımı deliller vardır. 

Kaldı ki, duruşmanın sonunna kadar tahkikat 
yürütülebilir. Onun için mahzurlar ve faydaları 
tartmak lâzım. 

Bununla ne gibi mahzurlar geliyor? Bununla 
gelen mahzur açık. Demoikratik düzenin, rejimin 
teminatı olan kişi güvenliği pamuk ipliğine bağ-
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lanmış oluyor. Birini 15 gün siz gözaltında tu
tarsanız ve hâkim önüne çıkarmazsanız, bu o dü
zeni çağ dışı bir duruma İteler. 

Hatırlarsınız, demokrasinin ilk zaferleri, ilk 
'başarıları, kişinin, vatandaşın, ferdin idare eden
lerin bir emriyle yakalanmalarını ve diledikleri 
mahkemeler önünde yargılatılıp hüküm giydiril
mesini önleme hususunda atılmış adımlardır. İn
sanı, ferdi, kişiyi idare eden önünde teminata ka
vuşturmak olmuştur, demokratik tarihin ilk adı
mı. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir dakikanız kal
dı efendim. 

MEHMET ALİ AYBAE (Devamla) — Bu iti
barla, bu hükümden geri dönmeyi tazammun ede
cek bir değişikliğin yapılmasında katiyen isabet 
yoktur. 

Anayasanın bundan sonra yapılacak değişik
lik maddelerinden (136 ncı maddeye de değine
ceğiz tabiî) hiç şüphe yoktur ki, 30 ncu madde 
daha önemlidir. Doğrudan doğruya kişinin hür
riyetini; kişinin fizik hürriyetini ilgilendiren bir 
maddedir. Bugünkü uygulamaya bakarsak böyle 
'bir maddeyi getirmek değil, 'getirmemek lâzım
dı .'. 

Değerli milletvekilleri, suçlar her zaman işle
nir. Demokratik 'bir Devlet, suçun karşısında de
moikratik olacak. Yani, insan kişiliğine saygılı ola
cak: tedbirler alan Devlettir. Yoksa, «Suç 'işliyor 
onlar, iyi mi? Binaenaleyh, biz de böyle yaparız...» 
gibi bir zihniyetle hareket ederek Anayasa tadi
lâtına geçmekte hiçbir isabet yoktur. 

Alınacak tedbirler demokratik tedbirler olma
lıdır. Oysa, 30 ncu maddede, tutuklama, yalpala
ma ve gözaltında 'bulundurma süresinin 15 güne 
çıkarılması büyük ıbir sakıncadır. 

Deniliyor ki, «Bu bir tavandır. Oraya kadar 
'gitmez, kimse. 15 günü lmllanmaz. Gözaltına 
alan emniyet makamları 15 günü kullanmadan hâ
kim önüne gönderir.» 

Değerli milletvekileri, tatbikata bakalım, böyle 
mi oluyor? Bizde emniyet maafcmlarma tanınmış 
olan böyle ibr yetkinin bir gün sonra, «Efendim 
bir gün de anladık biz bunu, hâkim önüne çıka
rıyoruz» dendiği vâki midir? Vaki ise bunların 
nispeti ne kadardır? 

BAŞKAN — Sayın Aybar, vaktiniz geçti 
efendim. 

MEHMET ALİ AYBAE (Devamla) — Teşek
kür ederim. 
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Bu itibarla, büyük sakıncalar getiren ve de
mokratik düzenimizi 'temelinden baltalayan hük
mün Yüce Meclisçe değir/t irilmesi, bu şekilde çı
karılmaması, eğer düzenimiz, demokratik düzen 
olarak kalacaksa zaruridir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?... Yok. 
Sayın Enver Ekova?.. Yek. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eâidşcihiı-) — Grup adına. 

sö;'. istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sarın üz-türk, Adalet 

Partisi Grubu adına. 
Grup adına konuşmalar da 10 dakika ile ka

yıtlıdır, Sayın Öztürk. 

A. P. GRUBU ADİNA SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

30 ncu madde üzerinde görüşler tebellür etmiştir. 
Bu madde, genel izahatımı/1; sırasında beyan ettiği
miz gibi, kamu güvenliğinin sağlanması, Devlet 
güvenliğinin sağlanması için ihtiyaçlardan do-

. ğan bir madde olarak huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Aksine mütalâalar demokratik bir mahiyet 
taşımaz ve hukuk devletinin yapısına uygun 
düşmez. Bizim Anayasamız kişi güvenliğine, do
kunulmazlığına, özel bir itina göstermiştir. Fer
diyetçi Anayasadır, insan haklarına dayanan bir 
Anayasadır. 

Bu Anayasada yeralan bütün hak ve hürri
yetlerin varolabilmcsi için, yaşayabilmesi için 
evvelâ demokratik hukuk devletinin yasaması 
lâzımdır. Kişi güvenliğine evet, ama Devlet 
güvenliği kişi güvenliğinden hiçbir zaman geri 
değildir, ondan daha başka ölçü içinde müta
lâa edilemez. Kamu güvenliği olmazsa, Devle
tin güvenliği olmazsa ferdin hürriyeti ve güven
liği kalır mı? Onun için 30 ncu maddede istis
na olarak üç hale irca etmişiz. 

Bir tanesi, savaş hali, sıkıyönetim hali. Han
gi haldir sıkıyönetim ve savaş hali? Anayasanın 
124 ncü maddesinde açıkça tarif edilmiş olan 
haller. İsyan, Cumhuriyete yönelmiş bir hare
ket, silâhlı kalkışma, Devletin ülke ve millet 
bütünlüğünü bozucu mahiyetteki hareketler, si
lâhlı eylemler, kamu düzenini bozucu hareket
ler... Bunlar sıkıyönetim ilânını gerektiriyor. 
Savaş ilânını gerektiren hallerde de sıkıyönetim 
bahis konusu olduğuna göre, bu hallerde gözal-
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tında tutma süresi, tutuklama veya yakalama 
süresi tavan olarak 15 gün tespit edilmiş. 

İkinci husus, hemen bunun yanısıra toplu ola
rak işlenen suçlar, 

Muhterem arkadaşlarım, bugün çağımızda 
toplu olarak işlenen suçlar yeni suç, yeni ceza, 
yeni hukukî tedbir kavramlarını getirmiştir. İr
landa Senatosu bundan 3 ay evvel kabul etmiş 
olduğu bir kanunla, ferdî hürriyetleri, ferdî so
rumsuzluğu tamamen değiştiren yeni bir hukukî 
tarif getirmiştir. O da şudur : 

«Toplu hareketin içerisinde yakalanan kim 
olursa olsun aslolan masumiyeti değildir; aslo-
lan kendisinin suçlu olmadığını delilleriyle ispat 
etmesidir.» 

Böyle bir sorumluluk yüklüyor, ferde. Ni
çin? Kamu düzenini koruyabilmek için, Devlet 
güvenliğini korumak için. Bunun bir başka şe
kilde ifadesi; memlekette bir mezhep kavgası 
başlamış, zannediyorum birkaç günkü bilançoda 
ölü adedi 706. Bir yeraltı teşkilâtı var,, arka
sında komünist tahrikler var, stratejiler var; 
tehlikeye girmiş rejim, Devlet güvenliğini sağ
lamak için kişi hürriyetlerini bir sınır içine koy
mayı zarurî görmüş. 

Bizim yaptığımız çok daha genel, çok daha 
objektif, çok daha demokratik kıstaslara uy
gun ve istisnaî hallere irca ettiğimiz bir tariftir. 
Devlet güvenliği aleyhine işlenmiş suçlarda bu
nu nazara alıyoruz. Daha doğrusu Devlet Gü
venlik Mahkemesinin görev ve yetkilerine giren 
suçlarda bunu nazara alıyoruz. Savaş halinde, 
sıkıyönetim halinde bunu alıyoruz, toplu işlenen 
suçlarda bunu nazara alıyoruz. Bin kişi. suç iş
liyor, iki bin kişi suç işliyor; Türkiye'nin müna
kale ve muhabere sistemleri malûm, irtibatı do-
layısiyle filân yerden suça iştirak eden kişiyi 
getireceksiniz, bunlar arasındaki rabıta maddî 
vakıa olarak tespit edilecek, deliller, emareler 
toplanacak, maznunların hüviyetleri tespit edi
lecek, ondan sonra hâkimin huzuruna çıkacak. 
Hâkim dosyada bu deliller bulunmadan,, isti-
nadedceeği, kararma mesnet yapacağı bir dos
ya muhtevası olmaksızın huzurunuza gelen maz
nun hakkında ne muamele yapabilir? Hiçbir 
muamele yapamaz. Bunun açık misâlini Or
ta - Doğu Üniversitesindeki hâdiseler dolayısiy-
le gördük; yakalanmış olan kişilerin sorguları
nın tespiti günlerce sürmüştür. Kaçanları var-
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dır, bunların yakalanması lâzımdır. Bunların 
tespiti sırasında 24 saatlik süre geçmiştir. Ana
yasanın çizdiği tavan elbetteki aşılamaz; tahki
kat, takip olduğu yerde kalmıştır. Bu zaruret 
karşısında bu hükümler getirilmiş bulunmakta
dır. 

Anayasa Mahkemesinin 30 nen maddedeki 
kıstasları nazara alarak, Örfî İdare Kanununun 
15 nci maddesini iptal etmiş olması, bu kez ge
tirdiğimiz teklifle bir paralellik teşkil etmez. 
Sadece belki bu teklifin gerekçesi olur. Biz bu
rada yeniden Anayasa maddesi tedvin ediyoruz. 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bir 
kanunun maddesini tedvin etmiyoruz. O mad
deyi çok aşan, kaynağını Anayasaya koymak su
retiyle yeni ihtiyaçlara göre yeni tanımlar, yeni 
unsurlarla kişi hürriyetinin hangi hallerde ne
reye kadar kısıtlanabileceğini unsurları içinde 
gösteriyoruz. 

Bu bakımdan teklif Anayasanın ruhuna, 
metnine, insan haklarına, Milletlerarası bağlı 
bulunduğumuz belgelerdeki esprilere tamamen 
uygundur. Antidemokratik sayılamaz aksine 
demokratiktir; demokratik Devletin var olabil
mesi için alınmış olan bir tedbirdir. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, buyurunuz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasanın 5 esas ve 2 geçici maddesinin 
müzakeresini yapmakta olan Yüce Meclisin, 
(eğer vaktim müsait olsaydı, yani bir hastalık 
sebebi zuhur etmeseydi, fikirlerimi izah etmek 
için Komisyona gider orada tereddütlerimin 
izale edilmesi için gereken ricada bulunurdum, 
bu imkânı bulamadığımdan) birkaç dakika hu
zurlarını işgal edeceğim için özür dilerim. 

Muhterem milletvekilleri, 4 - 5 seneden beri 
Türkiye'de cereyan eden hâdiseler, herkesçe ma
lûm; izaha ve sebeplerini söylemeye lüzum ol
mayacak derecede açıktır. Devletin ve milletin 
bütünlüğünü bozan, kanunlara aykırı hareket 
6den ve kanunların bâzı boşluklarından istifa
de ederek, memlekette, T. C. hudutları içinde 
şu birlik beraberliği bozarak, T. C. hudutları 
içinde bulunan çok vatandaşın benimsediği de
mokratik rejimi yıkmak için harekette bulunan 
kişileri ve örgütleri benim kadar hepiniz bili
yorsunuz, Bunlar hakkında bâzı tedbirler geti

rerek, sonucun bu tedbirler neticesinde müspet 
olarak alınmasının mümkün olmayacağı ifade 
edilir ama, hiç olmazsa bu meselelerin söndürü-
lebileceğiııe ve memlekete huzur getirilebileceği
ne kaani olunduğu için tedbirler getirmek zo
runda kalınır. İşte bu zorımluk sebebiyledir ki, 
Yüce Parlâmento Anayasanın bâzı hükümlerini 
değiştirmek için şu toplantıyı yapmış bulunu
yor. 

Bendeniz, T. C. Devletinin içerisinde genel 
mahkemelerden başka Devlet Güvenlik mahke
melerinin kurulmasının gerekli olduğu kanaati 
içindeyim. Yani evvelemirde bu mahkemelerin 
kurulmasını ve toplu halde işlenen suçlarda kısa 
süre içerisinde... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, o maddeye gel
medik efendim, rica edeyim, 30 neu madde. Dev
let Güvenlik Mahkemesi 136, ona gelmedik. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Müsaa
de ederseniz... 

BAŞKAN —• Efendim, bakınız 4 dakikanız 
harcandı da, ben şimdiden onun için ikaz ediyo
rum. Nasıl takdir ederseniz öyle görüşün, yal
nız 4 dakikanız doldu. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bir Anayasa müzakeresi yapıyoruz, di
ğer bir kanunu konuşmuyoruz. Müsaade bu
yurun bâzı meselelere temas edelim. Çünkü 
bendeniz o Güvenlik mahkemelerinin teşkilâtı, 
kurulması hakkında da takrir vereceğim. Mü
saade edin de birkaç kelime ile daha önce arka
daşlarıma ifade edeyim ki, belki benim yanlış 
bildiğim hususlara arkadaşlarım cevap vermek 
suretiyle hazırlanırlar da beni tatmin etmiş olur
lar. 

BAŞKAN — Sayın Atagün, o maddeye ge
lince elbette görüşürsünüz, söz isterseniz; vakit 
10 dakika ile sınırlı da hatırlatmak istedim. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Çok te
şekkür ederim Beyefendi. 

Muhterem arkadaşlarını, anlaşılıyor ki Sa
yın Başkan işi çabucak bitirmek istiyor. (A. P. 
sıralarından «Aa» sesleri ve gülüşmeler) Ben de 
tavsiyesine uyarak: 

BAŞKAN — Sayın Atagün, öyle maksatlara 
bağlamayın. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — özür 
dilerim, o manada söylemek istemedim, sizin an
ladığınız mânada söylemek istemedim. Yani şu 
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metne inhisar ederek işin bitirilmesini istiyor 
mânasında söyledim; «Aa» ya da lüzum olduğu 
inancı içinde değilim. 

Muhterem arkadaşım, bu maddenin metni 
itibariyle itiraza tabi tutulan noktaları kanaa
timce şöyle ifade ediyorum; belki komisyonda 
bendenize imkân bahşeder. 

Şimdi, maddede bir defa yazılış itibariyle 
hukuk tekniğine uygun hareket edilmemiştir. 
«Kırksekiz saat» bile rakamlarla ifade edilmiş, 
«oııbeş gün» bile yine rakamlarla ifade edilmiş; 
saniyen şurada; «Devlet Güvenlik mahkeme
lerinin görev ve yetkilerine giren suçlar ile» 
dikkatle üzerinde durulmasını rica edeceğim, 
«kanunun açıkça belli ettiği hallerde toplu ola
rak işlenen suçlar» olmak üzere iki suçu onbeş 
gün gibi gözetim altında yöneticinin tutma yet
kisini veren bir hüküm getirilmektedir. Ben
deniz onbeş günlük sürenin toplu suç işleyen ve 
topluca suç işleyenler hakkında bir tahkikat 
yönünden, bu nevi bir yetkinin meveudolması-
nm yerinde olduğu kanaati içindeyim. Yalnız, 
tek kişi olarak suç işleyen meselâ bir kitap yaz
mış olan kişinin, böyle bir hüküm içinde, böyle 
bir hüküm altında 15 günlük bir tutma, bir gö
zaltına konma hususunun, kanaatimce demokra
tik ve hukuk devleti ile insan hakları ile pek 
bağdaşır tarafını göremedim. 

Sebebine gelince: 48 saatlik gibi bir müd
det mevcuttur. Bu 48 saat içerisinde Devlete 
de verilen bir görev mevcuttur. Bu görevin içe
risinde süratli olmak üzere, kişi hakkında tah
kikat yapmak imkânı vardır. Bu bakımdan, 
Devlet Güvenlik mahkemelerinin görev ve yet
kilerine aidolan kısmı beni tatmin etmiş değil
dir. Bu hususta itirazım mevcut. 

İkinci hususa gelince : 

Gerek tek, gerekse toplu halinde suç işlenmiş 
olsun. Bir kişi 15 gün gözetim altına alındıktan 
sonra tekrar aynı suç için tahkikat yapmak zım
nında gözetim altına almmasmım da hukukî 
gerçeğini göremedim. Gerekçeyi okuyorum. 
Şuradaki gerekçe, 15 günlük müddetten sonra 
tekrar gözetim altına alınmak yetkisini verir 
mahiyette değil, bilâkis tevkifi gerektirir mahi
yettedir. 

Bu nedenle aynı suçtan ötürü yakalanmış 
olan bir kimsenin tekrar gözaltına alınma mese
lesi değil, ancak deliller toplanmadığı için - bi

raz önce çok kıymetli hukukçu arkadaşım Seyfi 
Beyefendi de ifade ettiler - delilleri 15 gün içe
risinde toplamak imkânı mevcuttur. Sanık tev
kif edilebilir; gıyabî de, vicahî de . Onun için 
bir daha bu gözetim altına alınmaması bakımın
dan, hüküme sarahat verecek bir ibarenin konul
masında fayda var. 

Şimdi ifade edeyim gerekçeyi, belki okuma
mış arkadaşlarım olabilir. «Diğer taraftan bu 
fıkrada tayin edilen en çok 15 günlük tutukla
ma süresinin aynı suç sebebiyle ve ortaya yeni 
bir hâdise, yeni deliller çıkması gibi muhik bir 
sebep...» Ne oluyor? Yeni deliller çıkması gibi 
muhik sebeple... Öyle ise muhterem arkadaşla
rım, yeni deliller çıkmış, muhik sebep varsa, 
gözaltında tutulması değil, artık tevkif edilmesi 
gerekir. 

Binaenaleyh, bu metinde aynı suçtan dolayı 
15 gün gözaltına alınmış olan kişinin, tekrar ay
nı suçtan dolayı gözetim altına alınması gibi bir 
sakıncalı hal doğuyor. 

İzahatım bundan ibaret, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüneri.. Yok. 
Bu suretle madde üzerinde başkaca söz iste

yen sayın üye olmadığından önergeler var, öner
geleri takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın bâzı maddelerini değiştiren 

kanun teklifinin 1 nci maddesinin metinden çı
karılmasını öneririm. 

İçel 
Celâl Kargılı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkındaki kanun teklifinin 1 nci maddesinin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygı ile öne
ririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 30 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 30, fıkra 4. — Yakalanan veya tu
tuklanan veya gözaltına alman kimse, tutulma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç 24 saat içinde hâkim önüne 
çıkarılır. Ve bu süre geçtikten sonra hâkim ka« 
rarı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamaz. 
Yakalanan veya tutuklanan veya gözaltına alı-
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nan kimsenin yakalandığı 'Veya tutuklandığı, 
söz konusu kimse yakalanır yakalanmaz, yaka
lanma nedeni ile birlikte derhal yakınlarına bil
dirilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30 ncu 

maddesinin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atağım 
Madde 30, fıkra 4. — Yakalanan veya tu

tuklanan kimse tutulma yerine en yakın mah
kemeye gönderilmesi liç.in gerekli süre hariç 48 
saat ve kanunun açıkça belli ettiği hallerde top
lu olarak işlenen suçlarda ve genellikle savaş 
veya sıkıyönetim hallerinde 15 gün içinde hâ
kim önüne çıkarılır. Bu süre geçtikten sonra 
aynı suçtan ötürü hâkim kararı olmaksızın kim
se hürriyetinden yoksun kılınamaz. Yakalanan 
veya tutuklanan kimsenin durumu hemen yakın
larına bildirilir. 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık sırasına* göre 
işlem yapacağım. 

(İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

•BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı 30 ncu 
maddenin metinden çıkarılmasını önermektedir. 
Komisyon bu hususa katılıyor mu efendim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Hayır. 

BAŞKAN — Katılmıyor efendim. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edilebilmesi 
için 300 oy lâzım. Önergeyi kabul edenler... Bir. 
Kabul etmeyenler... 1 oyun karşısındaki büyük 
çoğunlukla önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendimi. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi izah sadedinde mücmeleıı, buyurun 

Sayın Aybar. 
MEHMET ALI AYBAR (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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• Gözaltında bulundurma süresinin, tutuklan
ma veyahut da yakalama süresinin 15 güne çı
karılmasına neden olarak, topluca işlenmiş olan 
suçlarda delillerin tespiti, hüviyetlerin tespiti 
gibi bir gerekçe ileri sürülüyor. Biraz evvel de 
değindim, bu gerekçe kişinin temel haklarından, 
hürriyetinden bu kadar uzun bir zaman yoksun 
bırakılmasını mazur gösterecek ağırlıkta değil
dir. 

Hemen şunu söyleyeyim; bu gibi topluca iş
lenen suçlar yalnız Türkiye'de değil, dünyanın 
her ülkesinde raslanan suçlar olmuştur. Şimdi 
soruyorum, Türkiye'de başka demokratik mem
leketlerde topluca işlenmiş suçların kovuştur
ması için 15 gün müddet tanıyan başka devlet 
varını? Benim bildiğime göre yok. Acaba ora
da tahkikatı yürütmek için başka metotlar mı 
kullanıyorlar? Ve biz niçin böyle uzun bir müd
det tutuyoruz? Benim bildiğime göre Türki
ye'den başka böyle 15 günlük bir süre tanımış 
olan başka demokratik devlet yok. Bizi onlar
dan ayıran gerekçe nedir acaba? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Rusya'da 
da yok mu Sayın Aybar ? 

MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — De
mokratik devletler arasında yok. Lâf atarak da 
benim savunduğum fkirlerde beni yanıltamazsı-
nız sayın milletvekili. 

Onun için tatbikata bakacak olursak, tatbi
kat başka endişelere sevk ediyor bizi. Bu 15 gün
lük müddetin ; yakalanan, gözaltına alman va
tandaşlara Anayasamızın yasakladığı nıctotla-
ların, işkence metotlarının uygulanması için 
tanınmış bir müddet olabileceği akla geliyor. 
Çünkü, 15 gün gibi bir müddet zarfında yapılan 
işkencenin izleri kalmaz. 

Bundan kurtulmamız, bu töhmetten kurtul
mamız, ancak bu sürenin mâkul hadlere indiril
mesi ve benim önerdiğim gibi, 24 saatlik bir sü
re içine sokulmasıyle mümkün olur. 

Saygılar sunarı m. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Aybar'm öner

gesi okunmuş bulunuyor. Komisyon bu önergeye 
katılmıyor. 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 l'e 
karşı diğer büyük çoğunluk reddetmiştir. 

•Son bir önerge var, onu takdim ediyorum. 
(Kırklareli Milletvekili Mehmet At a gün'ün 

önergesi tekrar okundu.) 



M. Meclisi B : 53 8 . 2 . 1973 O : 2 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, bu 
önergeye? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu 
önergede Devlet güvenliği aleyhine işlenen suç
lardan dolayı zaruret halinde dahi 15 gün gözal
tına alma imkânı kaldırılmış oluyor. Halbuki, 
Komisyonumuz, gerekçesinde de sarahaten be
lirttiği gibi, bu kabil suçların da aynı kapsam 
içine alınmasına karar vermiştir. Bu bakımdan 
o noktaya katılmıyoruz. 

Diğer taraftan.. 
BAŞKAN — Efendim, önergeye katılıyor 

musunuz, katılmıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Müsaade ederseniz, 
gerekçemizi arz edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Diğer taraftan, Sa
yın Atagün, «Bu süre geçtikten sonra aynı suç
tan ötürü hâkim kararı olmaksızın kimse hürri
yetinden yoksun kılınamaz» demiştir. 

Bu ibare, 15 gün gözaltında bulunup, delil-
sizlikten sonra serbest bırakılan kimsenin hâkim 
huzuruna çıkarılmak için dahi yakalama imkâ
nını ortadan kaldırır ki, tatbikatta büyük güç
lükler doğurur. O bakımdan buna da katılamı
yoruz. 

Diğer taraftan, arkadaşlarımızın endişesini 
gidermek için gerekçede açıkça belirtilmiştir: 
15 günlük gözaltına alınma müddeti tavandır. 
Bütün arkadaşlarımız sanki gözaltına alman 
kimsenin mutlaka 15 gün gözaltında bulundu
rulması ve ondan sonra hâkim huzuruna çıkarıl
ması gibi bir neticeyi çıkarmaktadırlar ki, mad
deden maksat bu değildir. Bu 15 günlük müd
det tavandır; hangi ahvalde ne kadar süre gö
zaltında bulunabileceğini kanun vazn, tatbikat
ta kullanılacak kanunu yaparken düşünecektir. 

Diğer taraftan, tutuklanan ve yakalanan 
kimsenin yakınlarına, hâkim huzuruna çıkmadan 
hemen haber verilme şartı vardır. Bu şartla da, 
arkadaşlarımızın izhar ettikleri birçok endişeler 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Gene aynı şekilde, gözaltına alman ve yaka
lanan kimsenin iki günden fazla tutulmasının 
asıl nedeni, delilleri toplamak içindir. Delille
rin toplanması tamam olduktan sonra 15 gün 

j değil, 1 gün dahi o kimsennin hâkim huzuruna 
çıkmaktan alıkonulması mümkün değildir ve 
maksat bu değildir. 

Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyo

ruz. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, yerimden kısaca izah edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, ben Devlet güvenliği aleyhine toplu 
I olarak işlenen suçlarda 15 gün süreye itiraz et

miş değilim. Komisyon tarafından bu husus 
I yanlış cevaplandırılmıştır veyahut "ben yanlış 
I anlamış olabilirim. 

Ben önergemde, Devlet güvenliği aleyhine 
toplu olarak işlenen suçlar hakkında 15 günlük 
gözaltına alına süresini tanıyorum; fakat bu su
çu tek kişi işlediği zaman bu 15 günlük sürenin 
çok olduğunu söylemek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Evet efendim, önergenizi müc

meldi izah ettiniz. 
Değişiklik önergesine Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 25 oya karşılık büyük 
çoğunlukla önerge reddedilmiştir. 

Şimdi, 1 nei maddeyi açık oya.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 
maddeyi açık oya sunmadan önce, bir mürettip 
hatası vardır onun düzeltilmesini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — 109 ncu maddeye göre mi? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Evet efendim. 
Orada «kırksekiz» ve «onbeş» ibareleri yazı 

ile yazılacaktır, «rakamla yazılmış. Bu şekilde 
düzeltilerek oylanmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Rakamla değil, yazı ile olacak; 
«kırksekiz» ve «onbeş» rakamla yazılmış, Ko
misyon matbaada basılırken hata olduğunu be
yan ediyor, yazı ile yazılacaktır. 

I Düzeltilecek bu şekliyle 1 nci madde açık 
oylarınıza sunulacaktır. Açık oya sunulması 
için verilmiş önerge Başkanlığımızda mevcuttur. 
Diğer maddelerin de açık oya sunulması birlikte 
istendiğinden ve daha önceki Anayasa değişik
lik teklif lerindeki uygulamalarımıza da uygun 

| olarak oturumun sonunda 1 nci madde, letüzü-
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ğün 140 ve 142 nci maddeleri uyarınca açık oy
larınıza sunulacaktır. 

2 nci maddeyi takdim ediyorum efendim. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sının 57 nci maddesinin 2 nci ve o ncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 57. — Fıkra 2, 3 
Partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anaya

sa Mahkemesine hangi hallerde ve ne suretle 
: hesap verecekleri ve bu .mahkemece malî dene
timlerinin hangi hallerde ve nasıl yaplıacağı, 
demokrasi esaslarına uygun olarak kanunla dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyelerin kayıt sıralarını takdim ediyorum: 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, Sayın Seyfi Öztürk, 
Sayın Mehmet Ali Aybar, Sayın Enver Akova, 
Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın Esat Kemal Aybar. 

Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, buyurun efendim. 
Bâzı arkadaşlarımız salona yeni girmiş bulu

nuyorlar; madde üzerindeki bütün konuşmalar, 
Komisyon dahil 10 dakika ile sınırlandırılmıştır, 
hatırlatırım. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluşu hak
kındaki şahsî görüşümü arz etmek için huzuru
nuza.. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, Devlet Gü
venlik Mahkemesiyle ilgili maddeye gelmedik, 
henüz 2 nci maddeyi görüşüyoruz. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa
yın Başkan, affedersiniz bir yanlışlık oldu, bu 
maddede konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, bunda konuş
maktan vazgeçtiniz. 

Sayın Seyfi Öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?.. Yok. 
Saym Esat Kemal Aybar, 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Tasa
rının 3 ncü maddesi üzerinde görüşmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başkaca söz isteyen sayın üye olmadığına ve 

2 nci madde üzerinde verilmiş bulunan deği
şiklik önergesi de bulunmadığına göre 2 nci 
maddenin de açık oya sunulması hakkında 15 
imzalı, usulüne uygun açık oy istemi bulundu
ğundan, bu isteme uyarak İçtüzüğün 140 ve 142 
nci maddeleri uyarınca oturum sonunda 1 nci 
maddeyle birlikte bu madde de açı(k oyunuza 
sunulacaktır. 

Madde 3'ü takdim ediyorujm efendim. 
Madde 3. •— Türkiye Cu'mlhuriyeti Anayasa

sının 136 nci maddesine aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir : 

Madde 136. — Ek fıkra; 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

'Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 
hür* demokratik düzen ve nitelikleri Anayasa
lda belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve 
doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendi
ren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulur. 

Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, 
'dört asıl ve iki yedek üye ile «bir savcı ve ye
teri kadar savcı yardımcısı bulunur. Başkan, 
iki asıl ve bir yedek üye ile savcı, birinci sı
nıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları 
arasından; iki asıl ve bir yedek üye birinci sınıf 
askerî hâkimler arasından; savcı yardımcıları 
ise Cumjhuriıyet savcıları ve askerî hâkimler 
arasından atanır. 

Devlet Güvenlik Mıaihkomesi -başkanlığı, 
üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yar
dımcılığı atamalarında Bakanlar Kurulunca her 
'boş yer için bir misli aday gösterilir. Bu aday
lar arasından Devlet Güvenlik Mahkemesi ha
timlerinin atanması Yüksek Hâkimler Kurulun
ca savcı ve yaıtlrmcılarmın atanmaları Yüksek 
Savcılar Kurulunca; askerî hâkimlerden üye ve 
savcı yardımcılarının atanmaları ise özel kanun
larında gösterilen u'sule göre yapılır. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan, üye 
ve yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları 
üç yıl için atanırlar, süresi bitıenlor yeniden ata
nabilirler. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının 
temyiz mercii Yargıtayda yalnız bu mahkeme
lerin kararlarını incelemek üzere kurulacak dai
re veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay 
'Ceza Daireleri Genel Kuruludur. 
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Devlet- 'Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama 
•usulleri ile ilgili diğer hükümler kanunda gös
terilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerimde Cumhuriyet 
Halk Partisi Gralbu adına Sayın İsmail Bir
ler, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA İSMAİL BİRLER 
(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri ; 
İkinci defa huzurunuza gelmek zorunda kal

dığım için özür dilerim. Madde ile ilgili olarak, 
tümü üzerinde yaptığımız konuşma sırasında 
görüşlerimizi arza çalışmıştık. Şimdi, okunan 
madde metni üzerinde d'alha vazıh ve acık ola
rak görüşlerimizi arza çalışacağımı. 

Öğleden evvel konuşan Sayın Paksüt, «Ana
yasanın, herdesin, bütün milletin bağlı ve say
gılı olması gereken bir belge» okluğunu söy
ledi; doğrudur. Bunun böyle okluğuna inandı
ğımız içindir ki, her 'konuda Yüce M>eclüsin, si
yasî partilerin tam bir mutabakat halinde bu
lunmalarım sağlamak yolunda gayret sarfedi-
yoruz. Aynı şekilde, hukuka uygun, rejimin ve 
memleketin geleceği 'bakımından faydalı ol
duğuna inanmadığımız, aksine büyük mahzur
lar doğuracağına, hattâ bugünden kestirilmesi 
mümkün olmayan büyük mahzurlar doğuraca
ğına inandığımız konularda, inancımızın aksine 
oy kullanmalınızı bizden kimse beklememelidir. 

Ne deniyor: «Balkanlar Kurulunun, Devlet 
Güvenlik Mahkom>elcrlndeki her boş yer için 
liki aday göstermesi, Anayasanın hangi ilkesi
ni zedeler, niçin Anayasaya, Anayasanın temel 
prensiplerine aykırı olsun? Zira bu adaylar, bi
rinci sınıfa ayrılmış, şerefli Türk hâkimleri ara-
ısından seçilecektir, bunların hepsi birbirinden 
üstün niteliklere sahip saygıdeğer kişilerdir. Ba
kanlar Kurulunun bunların içinden en gaddar
larını, isteğe göre beraet veya mahkûmiyet ka
rarı verecekleri arayıp, bulup, onları aday gös
terecekleri nasıl düşünülebilir? Bu, Türkiye 
Cuımpuriye'.ti Hükümetlerine güvensizlik anla
mını taşır. Balkanlar Kurulu, adlî yetenekler 
dışında Devlet Güvenlik Mahkemelerinin mahi
yetine ve özelliğine göre uygun kişileri arayıp, 
araşftırııp bu-lur ve aday g'östeırir. Cum
huriyet Halk Partisinin alternatif ola
rak 'öne sürdüğü, aksine uygulama, yani 

Yüksek Hâkimler Kurulunun aday göstermesi, 
Bakanlar Kurulunun bunların içinden seçmesi, 
asıl bu, Anayasanın bütün ilkelerini temelinden 
zedeler.» Söylelenenler aşağı - yukarı özet ola
rak bunlar. 

Biz ne diyoruz'? Devlet Güvenlik Mahkeme
si Başkan ve asıl ve yedek üyeleri, birinci sı
nıfa ayrılmış hâkimler arasından seçilecektir; 
doğru. Bunlar, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, 
her biri diğerinden üstün yeteneklere sahip 
kimselerdir; doğru. Hanıgisi seçilse lâyıktır; bu 
da doğru. Öyleyse, Yüksek Hâkimler Kurulunca 
seçilince bütün bu doğrular neden bir anda yan
lış oluveriyor? Bilüdiğ'iniz gibi, geçen yıl 143 
ncü maddede yapılan değişiklikle Yüksek Hâ
kimler Kurulu tamaımen Yargtıay üyelerinden 
kurulu bir hale getirildi ve bu kurulan, hâ
kimler hakkında hattâ meslekten, ihraca kadar 
varan kesin kararlar alma yetkisi verildi; iyi 
'do yapıldı. Yıllarca meslektaş olarak, mafevk 
olarak birlikte görev vermiş bu kimseler, Yük
sek Hâkimler Kurulu üyeleri, hattâ kendileri
nin verdikler1! notlarla birinci sınıfa ayrılmış 
bu hâkimleri tanıyıp değerlendiremeyecekler, 
Devlet Güvenlik Mahkemesinin özelliklerini 
dikkate alarak bir seçime yapmayacaklar; bunu 
nasıl kabul edebiliriz ? Kim iddia edebilir ki, 
Yüksek Hâkimler Kurulu, 'birinci sınıfa ayrıl
mış hâkimlerin içimden - aynı mantığı takibe 
çalışıyorum - en beceriksizlerini, Devlet güven
liği ve memleket bütünlüğü fikriyle hiç ilgisi 
olmayanları arayıp bulup seçecektir; bu iddia 
kabul edilebilir mi, bunun üzerinde tartışılabi
lir mi? Birinci sınıfa ayrılmış bütün hâkimlerin 
birbirinden üstün yeteneklere sahip bulun
dukları iddiası nerede kaldı? Bakanlar Kurulu, 
bu seçmeyi nasıl yapacak, adayları nasıl tespit 
edecektir? Pratikte olacağı sudur: Adalet Ba
kanının sunacağı isimler üzerinde konuşulup 
karara varılacaktır. Hangi bakan, hangi bilgi
lerine istinaden görüş söyleyip oy verecektir? 
Tanıdığının tanıdığından alman, kulaktan dol
ma bilgiler dışında ölçüsü ne olacaktır, objek
tif kıstasların hâkim olduğuna, kimi nasıl inan
dıracaksınız, Yüksek Hâkimler Kurulunun ger-
,çekten objektif ölçülerle ve görevin mahiyetini 
dikkate almadan gelişigüzel bir seçme yapaca
ğına dair deliliniz nedir? 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Adalet Ba
kanı Yüksek Hâkimler Kurulunun Başkanıdır, 
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oy hakkı sahibidir. Görüşlerini, değerlendirme
lerini, hattâ özel bilgilerini bu kurulda söyle-
anek, ikna etmek, oyu ile desteklemek duru
mundadır. 'Başka ne isteniyor? Anladığımız 
şudur: Genel yargının ağır işlediği, isabetsiz 
uygulamalarda bulunduğu iddiaları yoğunluk 
kazanmaktadır. Bu iddialar bir ölçüde haklı 
da olabilir, ıama bunun çaresi genel yargıdan 
kaçmak, güvensizlik duygusunu yaygınlaştır
mak değildir. Bunun çaresi; aksaklıkları tes
pit, ciddiyetle üzerine eğilmek ve tedbirlerini 
arayıp bulmaktır. 

Bir Anayasa kuruluşuna, Yüksek Hâkimler 
Kuruluna açık güvensizlik anlamı taşıyan bu 
'teklife katılmıyoruz, destekçisi olmayacağız. 
Bu sebeple, madde tümüyle 'reddedilirse, bizim 
oylarımız inzimam etmediği için .maddenin red
dine müncer olacak bir durum ortaya çıkarsa 
- Sayın Paksüt ifade buyurdular - bunun tarih 
önünde sorumluluğu Cumhuriyet Halk Partisi
nin üzerinde kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sırf bu sebeple 136 ncı 
nı,adde, Devlet güvenlik mahkem.elerinin kuru
luşuna imkân verecek olan madde tümüyle red
dedilirse bunun sorumluluğu herkesin olacak
tır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi payına dü
şen sorumluluğu her zaman yüklenmeye hazır
dır. Bizim, 'adayı Yüksek Hâkimler Kurulu gös
tersin, Bakanlar Kurulu seçsin şeklinde bir al
ternatif teklifimiz yoktur. • iSaym Meclis Başka
nımızın eliyle parti liderlerine ulaştırdığımız 
teklifler, alternatif teklifler ortadadır, o teklif
ler arasında böyle 'bir alternatif teklifimiz mev
cut değildir. 

•Sonuç olarak arz ediyorum, tümü üzerinde
ki konuşmada arza çalıştım; Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin, içinde bulunduğumuz ortam
dan biran önce kurtulmanın, arızasız ve süratle 
kurtulmanın bir tedbiri olarak değerlendirdi
ğimiz bu ihtiyacı, bu ölçüler içinde değerlen
dirdiğimiz içindir ki, ilke olarak, prensibolarak 
kabullendiğimiz bu hükümde, Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde görev alacak hâkim ve savcıla-
ırın atama usulleriyle ilgili getirilen teklif met
ninde ısrar edildiği, Anayasanın temel ilkeleri
ne ve genel yargı sistemimize hem aykırılık teş
kil edecek, hem büyük ölçüde güvensizlik an
lamı çıkacak bir şekilde kabulünde ısrar edil
mesi halinde, 'Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 

olarak maddenin tümüne karşı olacağımızı arz 
ve beyan ederim. 

kaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 

Sayın Seyl'i 'Öztürk, buyurun efendim. 
A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulu
şuyla ilgili gerekçeleri ve metin üzerindeki mü
lâhazalarımızı, mütalâalarımızı genel izahatı
mız sırasında arz ve ifade etmiştik. 

Şimdi, madde üzerinde bir tartışma açıldı. 
Benden önce konuşan değerli arkadaşım, Sayın 
Birler, Cumhuriyet Halk Partisi adına görüşle
rini ifade buyururken, maddeye karşı oldukla
rını kesin bir dille ifade ettiler. Hürmet ede
rim, fikirleridir. Yalnız, yardırgadığım bir hu
susu beyan edeyim; Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin kurulması lüzumuna «evet», ancak, hâ
kimlerin tayini meselesindeki bir noktai nazaıiı 
sebebiyle maddeye karşı olmak. 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum, bu 
biraz kendi içinde tutarlı olmuyor. Acaba kana
atlerini tashih etmek mümkün mü? Beş aya ya
kın bir zaman içerisinde her yönüyle tartıştığı
mız 'bir konudur. Kanaatler, fikirler 'kristalize 
hale geldi. Ama, meselenin tarih önünde, Yüce 
Millet önünde bir ısorumluluk çizgisi içinde de
ğerlendirilmesi lâzım. Hal böyle olunca, biz de 
görüşlerimizi zaman şeridi içerisinde kısaca arz 
ve izah edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi bir zaruretin ifadesi olarak kurul
malıdır, kurulacaktır - Yüce Meclis kahul eder
se elbette - neden buna lüzum vardır? 

Sıkıyönetim müessesesi bir Anayasa müesse
sesi olarak, 'bir hukukî müessese olarak bugün 
-filhal mer'i değil mi? Mer'i. Sıkıyönetim rejimi 
içinde askerî mahkemeler mevcut değil mi? 
Mevcut. Askerî mahkemenin hâkimlerini kim 
tayin ediyor? Bugün tevzii adalette bulunan, 
yîırgı görevi yapan, Devlet Güvenlik Mahkeme
sinin görev ve yetkileri alanına girmesini dü
şündüğümüz tekmil fiilleri, suçları muhakeme 
eden mahkemenin hâkimlerini icra tayin edi
yor. Bugün filhal durum bu. Buna bir itirazı
nız var mı muhterem, arkadaşlarım? 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün, 
bugün sıkıyönetim, mahkemelerinde görev ya-
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pan hâkimlerin özel kanundaki şekillere göre 
tayin edilmesine Anayasa yönünden bir itiraz
ları var mı? Olamaz, mümkün değil... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Var; ola
ğanüstü yargı. 

ıSEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi «Ola
ğanüstü yargı» buyurdular. Hemen , cevabını 
vereyim. Zaten meseleye buradan girmek isti
yorum. 

Ne istiyoruz? Olağanüstü yönetim biçimi ye
rine, olağanüstü hallerde Devletin karşısına 
çıkacak birtakım mazarratları, Devleti tahri-
betmek isteyen davranışları olağan rejim için
de, ama aynı tesirde, .aynı güçte yargı yoluy
la meseleyi halledelim de, mesele sıkıyönetime 
(gitmesin. Türkiye'de öyle ibir mahkeme, yargı 
sistemi işlesin 'ki, sıkıyönetimin ilânına seibelbo-
laeak hadiseleri; gerçek caydırıcı gücü bakı
mından, gerekse Devletin (.müeyyide tatbik et
mesi bakımından süratli, isabetli ve sıhhatli bir 
şekilde yargı görevi yapılabilsin, hadiseler bü
yümesin ve sıkıyönetimin ilânına sebebolmasm. 
İstediğimiz bu. 

Şimdi, beraberce yazdığımız madde metni 
üzerinde, virgülüne kadar beraber olduğumuz 
madde üzerinde bir - iki açıklama yapalım. 

Ne diyoruz getirdiğimiz teklifte? Diyoruz 
ki : «Askerî hâkimden üye ve savcı yardımcıla-
ırının atanmaları ise, özel kanunlarında gösteri
len usule göre yapılır.» Bunda da beraberiz. 
İtiraz, sivil hâkimlere. 'Beş kişilik bir mahkeme 
kuruyoruz, '«Askerî hâkimler» kısmını, özel ka
nunda gösterilen şekilde icra tayin ediyor. As
lında mahkemelerin mütalâasını alıyor, kendi 
bünyesindeki, muhakemat dairesindeki ilgilinin 
mütalâasını alıyor ama, icra tayin ediyor. As
kerî hâkimlerin -özel kanunu öyle. 

'Sivil hâkimde itiraz... Gerekçede beraberiz, 
neticede farklı. Nedir gerekçe, askerî hâkimle
rin tayininde icraya bağlayan gerekçe? Çünkü 
bu fiiller, Devlet güvenliği ile ilgili fillerdir. 
Bunun icra di e ımünaseboti? Gelin evvelâ Anaya
sa anlayışında birleşelim. Türkiye'de Devlet 
güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan 
Cumhuriyet Hükümetidir. Cumhuriyet Hükü
metidir arkadaşlar. Birinci derecede sorumlu 
olan filân yerdeki asliye ceza mahkemesi değil
dir, filân yerdeki ağır ceza mahkemesi de değil
dir, filân yerdeki kurum da değildir. Yüce Par-

| lâmentoya karşı hürriyetlerin korunmasından, 
Devlet güvenliğinin sağlanmasından birinci de
recede sorumlu olan icradır. Hep beraber böyle 

I yapıyoruz. Hükümete «Gel» diyoruz, «Neden 
güvenliği sağlayamadın, neden şunlar olmadı?» 

Anayasanın 111 nci maddesine geliyorum; 
Millî Güvenlik Kurulu, Devletin en büyük mü
essesesi. Devlet 'Başkanı, yani Cumhurbaşkanı 
orada, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Kuman
danları, Başbakan ve kanunda gösterilen ilgili 
bakanlar. Millî Güvenlik Kurulu tavsiye kara
rında bulunuyor. Tavsiyeye «Evet» derse icra 
edecek -onu. Kim? dlükümet tavsiye kararında 
bulunuyor, (Bakanlar Kuruluna tavsiye kararın
da bulunuyor. (Hangi konuda? Devlet güvenliği 
•ile ilgili konuda Bakanlar Kuruluna tavsiye 
kararında bulunuyor. 

Demek ki, Anayasanın 111 noi maddesi yö
nünden Devlet güvenliğinin korunmasından 
birinci derecede sorumlu- olan Bakanlar Kuru
lu. Burada, Devlet güvenliğinin korunması için 
bir mahkenıe kuruyoruz. Ama diyoruz ki, Ba
kanlar Kurulu, senin bu nıailıkemede yalnız as
ker hâkimler için şu kanunlara göre yetkin 
var ama, öbür hâkimlere gelince hiç irtibatın 

I olmasın. Yani sen hiç karışma bu işlere... 

I .Muhterem, arkadaşlarım, bu gerekçe ile bu 
neticeyi bağlamanız mümkün değil. Tutarsızlık 
burada. 

Yaptığımız iş nedir? Yaptığımız iş, Anaya-
I sanın ruhuna uygun. 140 ncı madde gayet sa

rih: Danıştayda boşalan bir üyelik için Bakan
lar Kurulu ,aday 'gösteriyor. Demek ki, bir Yü
ce mahkemeye hâkim tayininde Bakanlar Kuru
lunun aday gösterme hakkını Anayasanın 140 
ncı maddesi, 19öl'dcki metne göre de kabul et
miş. (Burada da her boş yer için iki, yani bir 
misli aday gösterecek. Seçme 'hakkı Yüksek 
Hâkimler Kuruluna, ait. Atama hakkı onun. Si
yasî heyet atamıyor, sadece aday gösteriyor. 

I Neden aday gösteriyor? 

. Muhterem arkadaşlarım bu, kuvvetler ayrı
lığı prensibimin (bir anlayışı meselesidir. Bizim 
Anayasamızın yapısı, birbirinden kopmuş kuv
vetleri kabul etmez. Yumuşak kuvvetler ayrılı
ğı prensibi dediğiniz şey budur. İcra ile yargı 
arasında bir dirsek teması olacak. Bu fikirde 
de beraberiz sayın arkadaşlarımla. O kadar be-

I raberiz ki, 'geçen sene Yüksek 'Hâkimler Kuru-
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lu teşkiliyle ilgili maddeyi İslah ederken, 143 
ncü maddede 'önemli değişiklikler yaptık. Eski
den Adalet Balkanı Yüksek Hâkimler Kurulu
nun başıydı, oy hakkı yoktu. Tam oylamaya 
geldiği zam;an, Yüksek Hâkimler Kurulunun 
'Başkanı olan zat Adliye Vekiline «.Buyurun 
dışarıya» diyorlardı. -Değişiklik yaptık, dedik 
ki, «İera ile yargı arasında dirsek teması, yu
muşak kuvvetler ayrılığı prensipinin gereği ol
duğuna göre, Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun İBaşkanı olacak ve -oy hakkına sahi-
bo-laıcak.» Bir ibaşka şey daha yaptık; hâkim
ler hakkında ittihaz edilmiş olan kararların bir 
kere daha incelenmesini kuruldan isteyebilecek. 

,Bir başka ışey daha yaptık; hâkimler hakkında 
•takibat yapılmasını Yüksek Hâkimler Kuru
lundan relsen isteme (hakkını Adliye Vekiline 
verdik. 

Bütün huni arı yaparken temcideki esprimiz, 
yargı ile icra arasındaki kopukluğu, birbirin
den ayrı, sorumsuzluk sınırları belli olmayan 
bu kopukluğu geçirdiğimiz uygulamanın ışığı 
altında tecrübeden yararlanarak bâzı noktalar
da iltisak noktaları aramak -suretiyle bir yak
laşmayı, bir dirsek temasını Anayasanın 4 ncü 
maddesine ıgöre, 4 ncü maddesindeki egemenli
ğin kullanılması şekillerini espri olarak kabul 
eden 4 ncü maddesine göre tedvin ettik. Şimdi, 
bunun tatbikatının bir başka safhasına geliyo
ruz. 

Devlet (güvenliği ile ilgili belli şekilde kuru
lan bir mahkemede asker, sivil hâkimler var; 
asker kanadı icraya ait, sivil kanadında Yük
sek Hâkimler Kurulu tayin yapacak. Adliye 
Vekilinin başkanı bulunduğu bir heyetin tayi
nine «evet» diyoruz. Bakanlar Kurulu iki aday 
gösterecek. «Efendim, aday gösterirse, yargı 
bağımsızlığı ortadan kalkar.» Kalkmaz. «Hâ
kim teminatı ortadan kalkar» Kalkmaz. Neden 
kalkmaz? Anayasanın 132 nci maddesi de, 133 
ncü maddesi de meridir. Hâkimler; Anayasa, 
kanun ve vicdanlarına göre hareket etmek zo
rundadırlar. ıNeden hâkim teminatı kalkmaz? 
Çünkü, Bakanlar (Kurulu adaıy gösterse dahi, se
çildikten sonra o hâkimi azletme hakkı yoktur. 
Fransız Anayasasında azletme hakkı da var. 
Tayindeki usule göre, bu mahkemenin hâkimle
rini Bakanlar Kurulu değiştirebiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; neden Fransız 
Anayasasının, Fransız kanunlarının demokrasi

de bize nazaran çok ileri gitmiş olan bu ülke 
mevzuatının, rejimi korumak için. kendi: icrası
na ve parlâmentosuna, kendi meşru güçlerine 
tanıdığı Ibu kanunî yetkileri; içinde yaşadığı
mız şu şartlar altında 'biz 'kendi bağlımızdan 
çıkan heyetlere, milletin sinesinden çıkan icra 
güçlerine, siyasî iktidarlara tanımıyoruz ? 

Ben zannediyorum İki, değerli arkadaşlarım; 
bâzı hâtıraların bıraktığı izler birer reaksiyon 
olarak, hâlâ hafızalarda kalmaktadır. Kendimi
zi, maziye ait siyasî mücadeleleıin bâzı hâtıra
larından, izlerinden sıyırrnadıkça, objektif ku
rallar içinde yasa yapmamız mümkün olmaz. 
Burada da yine «'Hâkimlere yapılan baskı, fî 
tarihinde yapılan hareket, 39 ncu madde tatbi
katı» diye derunumuzda -senelerce evvel kalmış 
olan bir hatırayı yaşatmak suretiyle 1972 - 1973 
Türkiye'isinin içinde bulunduğu şartları bir ta
rafa bırakıp, 15 - 20 sene evvelki bintakım pe
şin hükümlü, hisli davranışlardan hareket edip; 
«İcranın eline geçerse, öyle mahkemeler kurar 
ki, zulüm ve baskı vasıtası yapar. 'Siyasî hasım
larını «bertaraf etmek için icra, mahkemeleri 
alet yapar.» gibi bir noktai hareketle yasa yap
mamız objektif olmaz. Bu düşünce tarzı ile de 
- zannediyorum - kuracağımız mahkemeye bü
yük rahneler açmış oluruz. 

İyi niyetle başladığımız bir iştir. Memlekete 
hizmet etmesini istiyoruz, Sıkıyönetimin iki yıl
dan beri devamı, sıkıyönetim mahkemelerinde 
rüyet edilen davaların durumu, arkadaşlarımı
zın malûmudur. Bu güç şartlardan çıkabilmek, 
normal yönetim içinde demokratik rejimi yaşa
tabilmek için, Devlet yıkmak isteyenlere karşı 
vehim ve endişe içinde olalım. Rejimi koruma 
tedbirlerinde endişe duymayalım, 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın ıMevlüt Ocakçıoğlu, bu
yurunuz. 

MIEVLÜT OCAKÇIOĞLU (îNiğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Devlet Güvenlik Mahkemesi kuruluşu üze
rinde, Anayasamızın 136 ncı maddesine getiri
len ekleme üzerinde şahsî görüşümü arz etmek 
üzere huzurunuzdayım, 

Anayasamızın 136 ncı 'maddesine yapılan ek
leme ile ıbir Devlet Güvenlik Mahkemesi kurul
mak istenmektedir. Bu mahkemenin 5 kişilik 
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kurulundan, başkan ile 2 üyesinin seçimi de; 
her boş yer için [Bakanlar Kurulu bir misli aday 
tespit edeeek; Yüksek Hâkim,] er Kurulu bu 
adaylardan, hâkimleri seçecek; mahkemenin 
teşkilinde esas (budur. Diğer 2 üye de, asker ki
şilerden tedvin edilecek bir kanunda, getirilecek 
usullerle atanacaktır. 

•Ben şahsen, bu mahkemenin kuruluşuna, hâ
kimlerinin 'atama usulü sebebiyle karşıyım. 

Bir de, mevcut olağan mahkemeler dışında, 
olağanüstü niteliğine karşıyım. Zira; Anayasa
mızın 32 nci m'addesi, «Yargı yetkisine sahip 
olağanüstü merciler kurulamayacağı» hükmü
nü getirmiştir. 'Ancak bu hükmün gerekçesinde, 
ihtisas mahkemeleri kunılnuasına engel bir du
rum olmadığı da yazılıdır. Basın ve döviz mah
kemeleri örneği gibi... 

(Bu Anayasa hükmüne göre; normal tayin 
usulleriyle meydana gelecek bir ihtisas nite
liğini taşıyan mahkemeye «evet;» normal olm,a-
yan,."'başkan ve üyelerinin seçimi siyasî merci
lere verilmiş, olağanüstü niteliğindeki mahke
meye «hayır» derim. İktidarı temsil eden ve bir 
siyasî merci olan Bakanlar Kurulu kendi düşün
cesi ve kafasına uygun, aynı siyasî kanaatleri 
taşıyan kimseleri aday gösterebilir. Yüksek Hâ
kimler Kurulu da, bunlardan birini tayin zo
runda olduğuna göre, siyasî iktidar toplumun 
bir kesimine ve kendi düşüncelerine karşı meş
ru düşünce ve akımlara zararlı kararları, 'bu 
mahkemeye dikte ettirebilir. 

Bu nitelikteki .'mahkemeye, hem Anayasaya 
aykırılığı sebebi, hem de siyasî iktidarların nü
fuzu içinde olduğu cihetle rey vermeyeceğim,. 

Fevkalâde hüviyetli mahkemelerde arızalar 
vardır, olmuştur. Bu hususta tazeliğini muhafa
za eden bir misal verebileceğim. Vereceğim mi
sal, Yüksek Hâkimler Kuruludur. Mahkeme de
ğildir ama, kıyaslama yapmak için taze ve iyi 
bir örnektir. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna Senato ve Mil
let Meclisinden üyeler verilirdi. Bu üyeler, bu 
yüksek kuruluşta partizanca hareket etmişler
dir. Bu kişiler de hâkimlikten gelmişlerdir, hâ
kim smıfm'dan idiler. Zararı, uzun müddet tar
tışıldı. Nihayet, bu kuruluşun dahi siyasetin eli 
çektirildi; daha taze bir olaydır. 

Hâkimler de insandır. Kendilerini o mevkie 
getirenlerin tarafını tutabilirler. 

8 . 2 . 1973 0 : 2 

Deniliyor k i ; «Efendim, Devlet G-üvenlik 
Mahkemesi Fransa'da da vardır. Hâkimler Ba
kanlar Kurulunca seçilir.» Doğrudur. Fransa'da 
vardır. Ancak, Fransa'nın maddî ve hukukî 
yapısı ayrıdır. Ülkemizin gerçeklerini dikkate 
almadan getirilen kanunlar ve kuruluşlar, şim
diye kadar ülkeye hep zarar getirmiştir. Fran
sa'da, «Düşünce suçu» diye bir suç yoktur, ora
da fikirler serbestçe söylenir ve tartışılır. Fikir 
akımlarına -ağır cezalar yoktur. Bu çeşit fiiller 
o mahkemede, maddî unsurlarıyle ele alınmak
tadır. Fransa Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
son bir örneğini okuduk. Çeşitli sabotaj hare
ketlerine girişen, binaları bombalayıp, kamyon
ları havaya uçuran bir grup gencin duruşma
ları başlarken, Mahkemenin baş hâkimi sanık
lara ve savcıya şu önemli noktayı hatırlatmış
tır : 

«Fransız hukukunda düşünce suçu diye bir-
şey yoktur. Burada yargılayacağımız maddî 
olaylardır. Bu olaylara ilham veren fikirler de
ğildir» sözleriyle duruşmaya başlamıştır. 

Fransa'da, bizde idam cezası verilmiş eyle'm-
lerin cezası, 2 ilâ 10 sene arasında hapis cezala
rıdır. 

Bizde toplumun sıkıntılarından bahsetmek, 
idareleri uyarıcı eylemlerde, toplanmalarda, 
gösterilerde bulunmak, yoksulluktan bahset-
(mek, yoksul halkı medenî bir yaşama ortamına 
getirmek üzerimde konuşmak komünizm suçu 
ile nitelendirilmektedir. 

Mevzuatımızjdaki bâzı hükümler de bu dam
gayı masum ve iyi niyetli mücahitlere vurmak 
için müsaittir. Hele, tutucu iktidarların, tutu
cu siyasî kanatların elinde bu ithamlar birer 
yağlıkara olursa; böyle bir çığır açılır, bunun 
da mahkemesi kurulursa, ülkemizin uçurumla
ra, Ortaçağ karanlıklarına itilmiş olacağından 
en'diş eliyim. 

Bu sebeplerle, ben şahsen bu nitelikteki bir 
kuruluşu içime sindiremiyorum, Bundandır ki, 
maddemin aleyhindeyim ve tatbikatta alacağı 
kötü istikametlerden endişeli olduğum için 
aleyhinde bulunuyorum. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aybar, bu
yurunuz efendim. 

MEHMET ADİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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'.Anayasamızın 136 ncı maddesine bâzı fıkra
lar eklenmek suretiyle yepyeni bir kuruluş ih
das edilmek isteniyor. Bu kuruluş bir siyasal 
mahkeme olacak. Devlet Güvenlik Malık em esi
nin gerek bakacağı işler, gerekse kuruluşu (ba
kımı nidan siyasal bir mahkeme niteliğinde oldu
ğundan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Siyasal 
işlere bakacaktır, - ismi üstünde - Devletin gü
venliği ile İlgili işlere bakacaktır. Kuruluşu ba-
kınımdan siyasal bir teşekkül olacaktır. Çünkü, 
.hâkimlerinin tayini yeni bir ölçüde de olsa - ki, 
önemli bir ölçüde - Hükümetin elinde buluna
caktır. Çürkü Hükümet iki tane aday göstere
cektir, 'bu iki adayı her halele kendine yakın 
olan kimseler arasımdan seçecektir. Yüksek Hâ
kimler Kurulunun tercihi ise, bu iki kişi ara
sında olduğundan vaziyet değişmeyecektir. 

Bayın milletvekilleri; bunun için bir zaruret 
olduğu ileri sürülüyor ve deniliyor ki; «Bâzı 
işler var, Ibu işler çabucak •mahkemelerde gö
rülmeli ve intacedilmelidir. Zira; bunlar Devle
tin güvenliğine bağlı ve güvenliğini tehdideden 
suçlardır, bunların sürüncemede kalması doğ
ru değildir. «Ama 'bu neticeye vasıl olmak için 
özel bir ımahkeme, olağanüstü bir merci ihdas 
edilmesine hiç lüzum yok. Nitekim, biraz sonra 
okunacağı veçhile benim bir önergem vardır, 
bu önergemde: «Yetkili sivil mahkemelerin seri 
usulü muhakeme ile bunları yargılaması müm
kündür» deniyor. 

Seri usulü muhakemenin ne olacağı hakkın
da usul kanunlarında olanların dışında yeni bir 
kanun sevk etmek de mümkündür. 

Misal olarak denilir ki, «Fransa'da bu mah
kemeler var. «Ve hemen eklenilir, «Biz, Fran
sa'dan daha mı ileri demokrasiyiz sanki» 

'Sayın milletvekilleri; Fransa'da bu malike. 
meler var. Ama, bunun ne şartlar altında 
kurulduğunu kısaca müsaadelerinizle anlata
yım : 

'Hemen şunu söyleyeyim ki, hiçbir hükümet 
siyasî konularda yargının kendinden bağımsız 
olmasını istemez, istememiştir ve demokratik 
mücadele, hükümetlerin bu isteğine rağmen 
yargının bağımsızlığını sağlama istikametinde 
olmuştur. 

Fransa'yı aldık, Fransa'da eski rejim zama
nında Prevotal mahkemeler vardı. Bunların 
yargıçları Hükümet tarafından tayin edilirdi. 

Ve Hükümetin, 'biliyorsunuz Lettre de caehet 
denilen 'belgelerle istediği vatandaşları hapset
tirmek, zindana atmak yetkisi vardı. 

İhtilâlden sonra siyasî mahkemeler konusun
da Fransa'da gene tereddütlü adımlar, atıldı. 
Çünkü iktidara gelen yeni güç, eski rejimin bu 
yetkisini elinde bırakmak istemedi. Prevotal 
mahkemeler kaldırıldı; ama bunların yerine 
başka siyasî nitelikte mahkemeler kuruldu. Ihı 
belirgin misali, bizzat konvansiyon, yani anaya
sayı yapmakla seçilmiş, görevlendirilmiş bir 
Meclis, 16 ncı Lui'yi yargıladı ve idama mah
kûm etti. Demek ki, kolay kolay kurtulmdk 
mümkün değil. 'Meseleyi bu kadar uzaktan al
dım, ama vaktim az olduğu için daha yakınlara 
(geleyim. 

Bugün Fransa'da kurulmuş olan güvenlik 
mahkemelerinin kökeni, Vichy Hükümetinde 
Petairı'in kurduğu yüksek adalet divanlarıdır. 
iSonradan hüküm giymiş olan 'Mareşal Petain 
biliyorsunuz Fransa'da savaş yıllarında bir fa
şist rejim Ikıııdu ve Hittler rejim,! ile işbirliği 
yaptı. Fransa'da Vichy Hükümetinden evvelki 
3 ncü Cumhuriyet sırasında Hükümet sorumlu
luğunu taşımış, mecliste bulunan kimseleri, bil
hassa halk cephesinde işbirliği yapmış olan sol 
kanat, Devlet adamlarını yargılatmak üzere 
yüksek adalet divanı adiyle hir mahkeme kur
du, ayrıca da komisyonlar, komiteler adiyle de 
daha aşağı' dereceli mahkemeler kurmuştur. 
Bunların hepsi siyasî nitelikte ve kuruluşları 
itibariyle hepsi Hükümetin emrinde bulunan 
mahkemelerdi. Ve bu mahkemelere hüküm ver
dirtti. 1945'te Kurtuluştan sonra De öaıılle'in 
başkanlığında kurulan Hükümet gene bu mah
kemelere benzer mahkemeler kurdu. Bu sefer 
de Vichy Hükümetinde düşmanla, yani Alman
larla işbirliği yapmış olanlar yargılandı, yani 
peşin hükümlerle yargılandı. Hattâ dendi ki; 
alelade mahkemelerde yargıçlık eden kimsele
rin çoğu Vichy zamanında da yargıçtılar, bina
enaleyh, kurtuluştan sonra kurulan yeni hükü
meti ve zihniyeti temsil edemezler... 

Bu da kaldırıldı. Nihayet, De Gaulle 195S'-
de tekrar iktidara getirilince Cezayir savaşları 
dolayısıyle gene böyle bir mahkeme kurma lü
zumunu duydu ve bu mahkemeyi kurdu. Bu 
mahkeme önce kararname ile kuruldu ve Fran
sa'da danıştay hu ilk kararnameyi iptal etti, 
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sonra kanunla kuruldu. Fransa'da hukuk adam
ları, ilim adamları bu mahkeme üzerine büyük 
tepkiler 'gösterdiler. 

Şimdi, Fransa'da böyle bir maıhkeme var 
diye ıbiz de diyoruz ki, işte Fransa demokrasi 
değil nıl? Demolkrasi.. Biz de alalım. Ben he
men derim ki, Fransa'daki halkın benimsediği 
oturmuş demokrasiyi de beraber alıyor muyuz? 
Fransız toplumunun 'demokratik yaşantısını da 
beraber alıyor muyuz beyler? Mesele orada. 
Fransa'da, komünist ve sosyalist partiler ikti
dara gelmek için savaş veriyor şimdi ve muh
temelen seçimler ortada, Fransa'da sol kitapları 
toplatmak, yasaklamak kimsenin aklının ucun
dan geçmez. Çünkü Fransız halkı demokrasiyi 
gerçdktcn benimsemiştir. Demokrasi; hep bera
ber inandığımız fikirleri, hep beraberce savun
ma yetkisi değildir, böyle bir düzen değildir. 
Bizim karşımızda olan fikirlerin serbestçe savu
nulmasının mümkün okluğu bir rejimdir. Bina
enaleyh, demokrasinin temelinde yatan şey, 
muhalefet, kapitalist bir düzenin rejimi olan 
demokraside mutlaka sosyalizmdir. Sosyalizme 
izin vermeyen bir rejim muhalefete, ardımda 
gerçek muhalefete izin vermiyor demektir ve 
dıolayısıyle de demokrasi olmuyor demektir. 
'Onun içindir ki, bu mahkemeleri kurmuş olma
sına rağmen, Devlet güvenlik mahkemelerini 
(kurmuş olmasına rağmen (Fransa'da demokrasi 
vardır. Çünkü 'Fransa'da sol kanat teşkilâtlı 
ülara'k faaliyette bulunmak serbestisini haizdir. 

Sıryın nıillatvekilleri bizim için, Türkiye 
için beyle bir mahkemenin kurulması son dere
ce vaıhîm. neticeler doğurur. Türkiye'de hâlâ 
hükümetler yangıyı kendi tekellerinde bulun
durma 'eğilim, ve arzusunun dışına çıkmış de-
ğillendir. Anayasamız açıkça yargıyı, yargı gü
cünü bağımsız bir yetki haline getirmiştir. İcra 
ise bir görevden ibarettir. Biz yetkiyi görevin 
enirine vermeyelim. 

[Biraz evvel temas ettim, Hükümet bu mah
kemeye seçilecek yargıçlardan aday olarak iiki 
tanesini tayin edecek. ıBunlarrn arasımdan bir 
tanesml Yüksek Hâkimler Kurulu seçecek, 
ama, tekrar ediyorum Hükümetçe seçilen, hem 
de nasıl seçilen, alelacele seçilen, belki de sade
ce ve 'vadece kendine mütemayil 'oldukları için 
•seçilen yargıçlardan bir tanesini bu mahkeme
nin başına getireceksiniz. 

8 . 2 . 1973 0 : 2 

Sayın milletvekilleri, üstelik bu mahkeme
nin büyük bir sakıncası da, bakacağı suçların 
kavram olarak son derece elâstikî olmasından 
neş'et edecektir, doğacaktır. Bu suçları da ka
nunsuz suç ve ceza olmaz prensipine uygun ola
rak maddî, manevî unsurları, öğeleri bakımın
dan kesinlikle açık seçik tayin ve tespit etni;ek 
zarureti vardır. 

•SABRI YAHŞİ • (Kocaeli) — 10 dakika oldu 
her hakle? 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Ga
liba bir milletvekilinin canını sıktım, 10 dakika 
oldu diye müdahalede bulunuyor. 

(BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Ay-
bar. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bir 
dakikam mı var? Ben <de yerimden saat tutu
yorum; bâzı konuşmacıların kaç dakika konuş
tuklarına dair. 

(Sayın milletvekilleri, bu maddenin burada 
geçmesi Anayasamızın 32 nei «raddesi ile de 
açıkça ters düşecektir. Hiç. şüphe yoktur ki, 
bu olağanüstü bir m ercidir. Anayasamızın ya
sakladığı yargı yetkisi ile donatılmış olağanüs
tü bir merci yapıyorsunuz. Devletin güvenliği
ni feda edelim mi, gibi bir sora soruluyor. Ha
yır efendim etmeyelim. Anayasamızın 2 ve 3 ncü 
maddesinde nitelikleri belirtilmiş olan, Devlete 
vâki müdahaleler, zor kullanmak suretiyle Dev
leti devirme teşebbüsleri karşısında söylediğim 
gibi sivil mahkemeleri yetkili görüp, ancak 
bunların adalet tevziindeki mekanizmasını hız
landırmakla yetlnirsek, demokratik düzene bi
raz daha yaklaşma imkânım buluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
ikinci defa Sayın Seyfi Öztürk, buyurun efen
dim. 

A. F. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; 

ıSon derece önemli bir Anayasa müessesesi
nin kurulması müzakereleri yapılırken yanlış 
kanaatlerin zapta geçmiş olması huzurlarınıza 
gelmeme ve bu kanaatleri tashih için kısa da olsa 
maruzatta bulunmama, sebeboldu. 

Biraz evvel konuşan hatip, olağanüstü mah
keme olarak millî güvenlik mahkemelerini gös
terdi. «.Sivasî maihkerme 'niteliğinde bir malike-
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medir» dedi. Değerli arkadaşlarım, Anayasa ile 
kurulması düşünülen Devlet Güvenlik Mahke
mesi ne olağanüstü bir mahkemedir, ne de siya
sî ımahiyette bir ımahkemedir. 'Evvelâ bu anlayı
şı tashih edelim. Bir nıahkem'enin siyasî suç ni-
'teliğinide davalara 'bakması o mahkemeyi siyasî 
mahkeme yapmaz. Ceza /Kanunumuzun 125 ve 
müteakip maddelerinde Devletin arşı ulusal 
«şahsiyetti aleyhine işlenen cürümler 'başlığı ile 
başlayan maddeleri ve cezaları var o maddeler 
içerisinde. Suçlular yakalanmış, belli mahkeme-
<die muhakeme ediliyor. Bir casusluk suçu siyasi
dir, mahiyeti itibariyle siyasidir. Ama bu dava
ya bakam mahkeme siyasî bir fiilden dolayı suç
lu olan kişiyi muhakeme ettiği için mahkemenin 
•adı siyasî mahkeme olmaz. Nedir siyasî mahke
me söyleyeyim: Yarlgı yönü olmayan, belli mak
satlar için, belli hadise için o 'günün hukuka da
yanmayan, kuvvete dayanan otoriteleri tarafın
dan tesis edilmiş olan mahkemelerdir. Bunların 
dışında nevama hukuka dayanmış kendisini 
«gösterenler de var. Meselâ Nürııherg'de kurulan 
İkinci Cihan Harbi sonrası mahkeme. Galip dev
letler bir araya gelmjşler işjgâl ettikleri memle
ketteki maznunları Nürriberg Mahkemesinde 
yargılıyorlar. Hâkimleri yok, susu yok, busu 
yok, olsa bile hangi kanuna ıgiöre yargılıyorlar, 
Öıangi esaslara göre hüküm veriyorlar Bu mah
keme, Nürnberg Mahkemesi siyasî raahkenıe-

Benden evvel konuşan arkadaşımın, bir za
manlar Russel 'başkanlığında Londra'da teşkil 
«ttiği propoganda için, ajitasyon içim emek ve
r ip oraya kadar zahmet edip kurduğu; yaşlı ih
tiyar komünistin 'başkanlığında teşkil ettikleri 
heyet, mahkeme siyasî mahiyette bir mahkeme. 
Onun yargı ile alâkası yok. Misali artmalım, 
iiU-12 pilotu Power'i Moskova'da muhakeme eden 
ibir heyet vardı. Hatırlarım, 19(60 veya 19611lerde 
U-;2 uçağınım pilotunu muhakeme eden bir heyet 
vardı. Bu mahkeme de siyasî bir mahkeme idi, 
'imaznumu ve orada Sovyet Rusya'daki adaleti 
güya 'gösteriyor, maznunun müdafaasını Mosko
va'da avukatlar aldılar. Sırf Dünyaya Rusya'da 
•adalet vardır dedirtebilmek için, propolganda 
yaptırmak için bunları kullandılar. Bu heyetler 
siyasî mahkeme idi. Adı mahkeme, siyasî hir 
'Heyet 

Bizim bugün getirdiğimiz, Anayasa ile kur
maya çalıştığımız öneri ve mevzii hukuka göre 
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belli suçları rüyet edecek olan, hâkim teminatı 
hulunan, yargı teminatı bulunan, bumun dışında. 

' değerli arkadaşlarım olağanüstü hiçbir nitelik 
taşımayan birinci sınıf hâkimlerden mürekkep 
'bir karma mahkemenin kanunî yargı esaslarına 
göre, Anayasan]n 32 nci 'maddesine göre görev 
yapacak bit' mahkemenin siyasî mahkeme ola
rak 'burada tavsif ledilmesini teessürle, elemle 
tespit etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarını, Fransa ile Türkiye'yi 
imukayese etmeyiz. Evet her mıemelektin bünye
sinde değişik farklar vardır, ama birbirine ben
zeyen taraflar ila çoktur. Bir yanlış kanaati bu
rada nasıl söylediler 'bilmiyorum: «iEfendim 
Fransa'da demokrasi oturmuş.» Neden oturmuş1? 
«Komünist Partisi varmış da ondan oturmuş». 
Türk Parlâmentosunda bu fikrin hu kürsüye 
kadar 'gelmiş olmasını hayretle karşılarım. Tür
kiye'nin jeopolitik durumu Fransa'ya nazaran 
nedir? Bakalım etrafımıza, ve yaşadığımız olay
lara bakalım. Mahkemede sol yumruğunu ha
vaya kaldırıp («Ben komünistim» diyebiliyor, 
hedefini söylüyor; Devleti yıkmak diyor, Dev
leti yıkmak diyor. (A. P. sıralarından Bravo 
sesleri) Bunları -görüyoruz, sonra da Türkiye'de 
'demokrasi yok. Niıye yok? Komünist partisi ol
madığı için. Hayır, her memleketin anayasası 
kendi şartları içerisinde siyasî mücadelenin sı
nırını tespit etmiştir. Almanya'da da yoktur, 
Anayasa Mahkemesi kapatmıştır.. Fransa'da ne 
hale geldiğini de hadiseler göstermiştir, İtalya' 
da ne vaziyette olduğunu hadiseler göstermiştir. 
Biz demokrasiyi mi yaşatmak istiyoruz, yoksa 
demokrasiyi yıkmak isteyenlerin yaşamasını 
mı istiyoruz? Evvelâ bunu tespit edelim. Devleti 
yaşatmak istiyorsanız, demokrasiyi yaşatmak 
istiyorsanız demokrasiyi tahribetmek isteyen, 
yıkmak isteyen zihniyetlere müsaade 'etmeye
ceksiniz. 

Hiçbir rejim, kendisini müdafaadan vaz
geçmez ; kendisini tahribetmek isteyen vasıtalara 
seyirci kalamaz. Bir Devlet düşünün, kendi sağ
ladığı hürriyetle Devleti yıkmak isteyenlere se
yirci kalacak.. Yok böyle bir şey. Dün izah et
tim, 'bu hal vatan ihanetidir, rejim ehâıneti, mem
lekete, Devlete ihanet, vatana ihanettir. İhane
tin; tarihin her devrinde, rejimlerin hepsinde, 
ama demokratik rejimde hukuk kaideleri içeri
sinde cezası vardır, karşılığı vardır. 
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Bizim Anayasamız faşizmi reddeder. Demok
rasiyi getireceğiz diye faşizme müsaade 'mi ede
lim? Bizim Anayasamız komünizmi reddeder; 
Türkiye'de de demokrasi vardır diye Rusya'ya 
kendimizi, .komünist memleketlere kendimizi, 
Kızıl Çin'e kendimizi sevdirelim diye partisini 
'mi açtıralım? Yok, Anayasa vermez bu imkânı, 
bu imkânı vermez. 

Binaenaleyh, buralardan Devletin temelini 
oymaya çalışmayalım. Eğer bu memlekette ya-
şamainm gurur ve şerefine ortaksak Devleti yık
mak için değil, Devleti güçlendirmek için 'eli
mizden gelen gayreti yan yana .koyalım ve. mil
lî hedefte birleşelim. 

Huzurlu bir vatan istiyoruz; huzurlu bir va
tanda huzurlu vatandaş istiyoruz. Hürriyetler 
var; hu kürsülerde böylesine konuşmaları ra
hatlıkla yapabilme hürriyeti Türkiye'de mev
cut. Bunun üstünde daha ne istediğini de şüp
hesiz sormak lâzım. 

Ne 'bir ihtilâl mehkemesi kuruluyor, ne bir 
siyasî kuvvet kendisinin belli maksadına hizmet 
edebilecek bir heyete hâkim adı verip o heyetin 
önünde daha evvel işlenmiş olan .suçların yargı
lanmasına imkân veriyor. Burada kurulan, Ana
yasaya göre 'bir müessese, yargı teminatı içinde 
bir müessese, her bakımdan olağan 'bir mahke
me. E, değerli arkadaşlarım, şimdi 'biz de bâzı 
şeyleri açıklayalım müsaade edin. 

Anayasa Mehkememiz var mı? Var. Hangi 
biriniz Anayasa MJeihkemiesinin 'olağanüstü mah
keme olduğunu iddia edebilirsiniz? Yüce Divan 
si'fatiyle belli kişileri muhakeme edecek, Ana
yasayla kurulmuş bir mahkeme. Yüce Divan 
sıfatıyle çalışacağı yerler var, Anayasa Mahke
mesi olarak yapacağı işler var. Bu mahkeme 
Anayasa ile kurulmuştur, olağandır. Olağanüs
tü mahkeme olmanın şartları, usulleri, tarifleri 
başkadır. 

BAŞKAN — Sayın öztürk bir dakikanız var 
efendim. 

A. P. GRUBU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, hukuk Devle-
itimin meşru kaynağı millî iradedir. Millî irade
den güç alan, meşru, seçilmiş meclislere daya
nan hükümetlerle icraat yapan, hür parlâmento
su, hür basını, grev hakkı, sendikal .faaliyetleri, 
'basın özgürlüğü bulunau bir memlekette de
mokrasinin mevcudoimadığınm tereddüdü sa

dece vehimdir, kasıtlı bir harekettir, rejime say
gı duymamaktır. 

Hürmetlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Seydi'beyoğlu. 
ME'HMİET KEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

—• Sayın Başkan, sayın .milletvekilleri; Anaya
sa değişikliklerini tetkik ederek .karara 'bağla
yan Anayasa Komisyonunun bir üyesi olarak 
bu madde hakkında neden muhalif kaldığımı ve 
muhalefet sebeplerimin ayrıntılarını Yüksek 
huzurunuzda arz etmek, şahsî düşüncelerimi ifa
de ve bunları Meclis zabıtlarına dereetitirmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Ancak, zamanın kısıtlanmış olması dolayı-
sıyle. ve maksatlı yorumlara da vesile 'Vermemek 
için, bu ihtimali, kısıtlama ihtimalini düşünerek 
hazırlamış bulunduğum yazılı metnimi okumak
la yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, anayasalar Devletin 
kuruluşunu oluşturan temel ilkeleri, kuralları 
saptarlar. Bütünü ile de bir sistem getirirler. 
Bu Anayasayı ve. sistemi tümü ile veya bir kıs
mı ile beğenmeyenler, değiştirmek arzusunda 
olanlar mevcudoilabilir. Nitekim, olmuştur da, 
Daha 1961 yılında bu Anayasa halk oyuna su
nulurken, «Hayır da hayır vardır» sloganlarıyle 
halkı bu Anayasayı kabul etmemeye teşvik ve 
iknaya çalışanlar olduğu gibi, mevcut partileri
mizden seçim beyanmmeilerinde «Bize şu kadar 
oy veriniz ki, Anayasayı değiştirebilelim» va
dinde bulunanlar da olmuştur. Bizce memnuni
yeti muci'bolan cihet, halkımızın' tek partiye ik
tidar vermiş olmasına rağmen, tek partiye Ana
yasa değişikliği yapmak imkânını vermemiş ol
masıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arzu ve istek
ler... (A. P. sıralarından anlaşılmayan bir ses) 

Sana verdi de ne yaptın? Kullanabildin mi?.. 
BAŞKAN — ıSize ait bir şey yok efendim. 
MEHMET SEYDftBEYOĞLU (Devamla) 

— Sana da vermeyecek diyor beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim vermeyebilir; birbiriy
le konuşuyorlar. -

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) 
— Bu arzu ve istekler Anayasamızın gösterdiği 
yollar ve koşullar içinde olmak şartıyle, düşün
celeri doğrultusunda değiştirme istek ve gay
retleri meşrudur. Milletimiz oyları ile bu imkânı 
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sağlarsa bu arzuların gerçekleşmesi de müm
kündür. Atacak, bu ne kadar meşru ise, meıvcut 
Anayasamızın sistemini, .ilke ve prensiplerini, 
hükümlerini beğenenlerin onu samimim hakları 
da o kadar meşrudur.Ele gecen fırsatı değer
lendirme çabalarına alet okna'k niyetinde deği
liz.. Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu, bu
nun değiştirilemeyeceği, hattâ değiştiril misinin 
teklif dalıi edilmeyeceği hükümleri dışında Ana
yasa değiştirilemez diye bir kaide de. yoktur. 
Tatbikattan doğan ihtiyaçlar hu değişiklikleri 
rcarurî .kıla'bilir. Bu zaruretler hukukî olduğu 
ikadar, ekonomik ve sosyal da olabilir. Ama bun
ların dışında soyut sosyal sebeplerin tek başı
na Anayasa değişikliğine neden teşkil etmemesi 
gerekil*. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu şu Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine gelecek misiniz efen
dim f 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) 
— Geliyorum Sayın Başkan, oraya geleceğim. 

BAŞKAM — Evet, lütfen. 
MEMMET SEYDİBEYOÖLU (Devamla) — 

Eğer gerekti riei nedenler var ise bu 'gereğin dı
şına da çıkılmam alıdır. Eski ıhııkııkçıılarm de
yimi ile «zaruretler miktarmca takdir edilme
lidir» Cumhuriyetimizin' niteliklerin} belirten 
2 nci nıadde ortada durdukça «.Türkiye Cumhu
riyeti insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 
•grınıel ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk Devletidir» hükmü yerinde 
kaildikça temel hak ve 'özgürlükler mahfuz tu
tuldukça getirilmek istemen değişiklikle;İn bu 
nitelikleri bozacak, tahrübedecek mahiyette bu
lunmaması temel hak ve özgürlüklerin gayele
rine uygun bir şekilde kullanılmasını ileri dere
cede zorlaştıran, veya onları kullanılmaz duru
ma düşüren kayıtlara taıbi tutulmaması, yani o 
İrak ve özgürlüklerin özüne dokunulnıaraası ge-
rekL'. 

Yukarıda nitelikleri belirtilen hukuk Dev
leti fikri devletlerin hayatında 'büyük bir mer
haledir. Bundan geri dönülemez. Onun içindir ki, 
Anayasamız bu maddesinde kanun Devleti de
memiş, hukuk Devleti tabirini kullanmıştır. Hu
kukun üstünlüğünü ifade etmek istemiştir. Çün
kü, kanun statiktir, yürürlükte kaldıkça uygu
lanır, aııeak. uygulama, alanı kalmayınca yaşa
yan hukuka uydurulur, değiştirilir. Hukuk ise 
yaşayan, gelişen dinamik bir müessesedir; Çağ-
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lai'in gerıcüYjrinıi ikapsarr, Kanun ise, değişen süne
lerde 'muayyen ımüieoaeisıcılieaıkı dışley%:inii düzen
ler, hukuka uygun kaideler vazeder. Bizim Ana
yasamız kuvvetler ajyrılığı pırenfeijbl'iiiıi foültikı ke
maliyle k|a|huıl etımlçlilir. Nıaisıl İki, yasaıma yetıkiiısii 
Tü±i'y!e Büyük Millet Meclisirlinıdıür, İni yeltlki dev-
rvidıTlcımez iı:|e; nıaisıl !ki, yürütme görevi krmumlar 
çeııçevci-faıicîıe Cuinihıımbpjkcını ve Bakışımlar Kuamlu 
tıamafıiDidan' yeııjnie gieföiırlilliiır ise; yanığı yetkili de 
Tüiiik nrJİlelii adıma 'bağıımisız maliı'kemeleröe ıkul-
laııılır. Bu esasa aykırı olarak getirilmek iste
nen her yargı müessesesi, adı ne olursa olsun, 
Anayasaya aykırı olur. Anayasanın üstünlüğü il-
'kesi (kanunlar için nasıl 'geçerli ise, ister kanun 
ile olsun, ister Anayasa ile olsun yeni getirilen 
.müessese ve hükümler mevcut ve değiştirilme
yen Anayasa hükümleri için de geçerlidir. Çün
kü, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını ve idare makamları ile kişile
ri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. «Tlemel 
hukuk 'kurallarıdır» hükmü bu Anayasada mev
cut tıu. 

O halde, kanunlar nasıl Anayasaya aykırı 
olamaz ise, değiştirilen veya yeniden getirilen 
Anayasa hüküm ve müesseseleri de mevcut ve 
mahfuz tutulan Anayasa hükümlerine aykırı 
•olamaz ve olmamalıdır. 

Hukuk Devleti olduğu kabul edilen bir Dev
le/ ie. yargı yetkisine değinen hükümler büyük 
önem taşır. Çünkü, Anayasanın taşıdığı halklar 
ve özgürlükler konusunda bunların korunma
sında ve teminat altında tutulahilmesinde kişiler 
arasında çıkan uyuşmazlıklarda olduğu kadar, 
kiklerle toplum, kişilerle Devlet arasında çdcan 
uyuşmazlıklarda da yargı organlarınca kesin 
karara, bağlanır. 

Bu sebeple, yargı yetkisinin veya bunu etki
leyecek kuruluş ve şartların şu veya bu şekilde 
düzenlenmeleri Idûlerin temel kak ve özgürlük
lerini çok yakından ilgilendirir. 

Bu itibarla da, yargı ve kurulacak yargı mer
cileri konusunda çok dikkatli olmak zarureti 
vardır. Bu genel düşünceler altında ben şah
san kurulması öngörülen Devlet Güvenlik Ma,h-
lavîieleri konusunda, yani, bunların kurulması
nı bir zaruret bir lâzım e olduğu yolunda vicda
nî bir kanaate varabilmiş değilim. Devlet Gü
venlik .Mahkemeleri ne yapacak? Yeni 'getirileni 
ili' fıkra hükmüne göre, «Devletin ülkesi ve mil
letiyle bütünlüğü hür demokratik düzen ve ııi-
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telikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aley
hine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güven
liğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur» 

Bunu tahlil edersek, bu mahkemeler kısaca 
Devletin bütünlüğü ve Cumhuriyet aleyhine iş
lenen suçların ve suçluların davalarına baka-
©ak. 

Benim samimî kanaatime göre, bunun için 
ayrı, ismi ürkütücü hir ınıaihkeme kurmaya lü
zum ve zaruret yoktur. Zira, bu kabil suçlar 
yaygın hale ve önlenemez duruma gelmiş ise, 
hükümetlerin Anayasamızın 124 ncü maddesine 
ıgöne örfî idare, yani sıkıyönetim ilânı kaçınıl
maz olacaktır. Bu kabil davalara sıkıyönetim 
mahkemeleri bakacak ve neticeye bağlayacak
ıtır. 

İşlemen bu suçlar, .münferit suçlar ise, her 
cemiyette ve her devirde bu .kabil suçlar her 
devlette işlenmekte olup, normal görev ve yetki
li mahkemeler bunlara bakıp neticielendireeek-
lerdir. Bundan daha tabiî birşey olamaz. 

Akai düşünce, hem sıkıyönetim mahkemele
rine ve hem de normal mahkemıelere itimatsızlı
ğı ifade eder ki, bu çok sakıncalı bir düşünde 
tarzı olur. 

Aslında, Devletin güvenliğini ve Cumhuri
yeti tehdit eden tehlikelerden koruma ve kolla
ma göreıvi her türlü Devlet kuvvetini elinde 
bulunduran hükümetlerin, yani, icranın görevi
dir. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, 1 dakika
nız kaldı. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla.) •— 
:Sayın Başkanını, muhalefet şerhi olan 'bir üyeye, 
Sayın Seyfi öztürk'ün ilk konuşmasına tanıdı
ğınız kadar müsamaha tanımanızı istirham ede
nimi; 

BAŞKAN — Efendim, hepsi yazılıdır. Sayın 
Seytfi Öztürk ilk konuşmasında 17,02'de çıkmış, 
17r13'te kürsüden inmiş. Zatıâliniz 17,44'te gel
diniz. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
'14;5 dakika konuştuğunu tespit ©ttinı. 

BAŞKAN — 1'7,44'de geldiniz, 1 -dakikanız 
va*. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Aciz ve beceriksiz yetki ve .sorumluluğunu bil
meyen Anayasanın öngördüğü düzeni getirme 

ve gerçekleştirmede ihmalkâr veya gerçekleş 
tirme yolunda kasıtlı, Anayasanın öngördüğü 
reformları kendi politik düşünce Ye menfaatle
rinle aykırı gören hükümetlerin vebal ve güna
hını Anayasa ve onun müesseselerine yüklemek, 
ikide bir Anayasayı suçlu sandalyesine oturt
mak yanlış teşhisler ve peşin hükümlerle, hare
ket etmek bizi 'hiçbir zaman salim neticeye ulaş
tırmaz. 

'Samimî kanaat ve düşüncem ibu olmakla be
raber, Güvenlik Mahkemeleri kurulmasında ya
rar bulunduğu yolunda bir eğilimin ortaya çık
mış olması karşısında şunu önermek mümkün
dür. 

Bugünün ortamında birtakım toplum suçla
rının özellik taşıdığı doğrudur. Huzur ve sükû
nun kısa zamanda sağlanmasını ceza müessiriye-
itiinin sağlanması, bakımından bu özellikleri bilen 
ve konuyu ihtisas haline getirmiş hâkim
lerden müteşekkil ihtisas mahkemeleri kurula
bilir. Nitekim, tasarı gerekçesinde de bu mahke
melerin ihtisas mahkemeleri olduğu belirtilmiş
tir. Buna mâni Anayasamızda bir hüküm olma
dığına göre, Anayasayla bir yeni mahkeme 
kurulması dahi bizatihi o mahkemenin olağan
üstü nitelik taşıdığını 'gösteren bir husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanın mü
samahası olmayacak, benim düşüncem şudur; 
burada bir Anayasa görüşülüyor, Komisyonda 
saatlerce, günlerce bu müzakereler -devam letti. 
Bu müzakerelerin 'akislerinin kamuoyuna yan
sımasını istemiyormuşsunuz gibi bir kısıtlamaya 
'gittiniz. 

BAŞKAN —- Ben mi yaptım, Sayın Seydibey
oğlu? 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Bunu esefle karşılıyorum. Anayasa Komisyonu
nun bir üyesine kanaatlerini açıklamak fırsatı
nı vermemek şeklinde düşünen meclisler .olaımaz 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, mütemadi
yen Başkanı itham ediyorsunuz. Sizin de el kal
dırmak suretiyle verdiğiniz kararı hatırlatıyo-
runl. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
İstirham ediyorum, muhalefet serinini koyan bir 
üyeyim, söyleyeceklerimi bitirmek üzereyim, 
Meclisin o yana lütfedin, bu imkânı sağlayın. 

(A. P. sıralarından «olmaz, olmaz» sesleri) 
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BAŞKAN — Efendim, son cümlenizi söyle
yin ve konuşmanızı bitirin.. Bakınız itirazlar 
oluyor. 

(MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla;) — 
$oın cümlemi söylüyorum. 

Muhtereme arkadaşlar, dünyanın hangi ye
rinde Fransa'dan 'başka buna bir im isal gösterin 
ki, demokratik ül'kelerde Devlet Güvenlik Mah
kemesi altında olağanüstü bir mahkeme kurmuş 
'olsun. Fransa'da kurulmuş, nedir? Fransa'da ku
rulan güvenlik mahkemesi bir ihtilâl mahkeme
sidir. Cezayir isyanı dolayısıyle bir harp divanı 
mahiyetindedir. Bugün bu mahkemenin elimde 
tek bir dava yoktur, 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu konuşmamın 
sonunda grubumuzun getirdiği olumlu yöndeki 
tekliflere değinecektim, bunlara da fırsat ve im-
ıkân vermediniz. Bu madde bu Ihaliyle geçerse, 
bu 'mahkeme olağanüstü mahkeme vasfını kaza
nacaktır. Anayasa ile kurulması da hu vasfı bu
na yakıştırmak için ısebebolacaktır. Bu haliyle 
•bu maddeye şahsan müspet oy vermek ihtimali
ni, inancını kendimde göremiyorum. 

Yüce Meclisi 'saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN —• Efendim, 8 ncü ımaddo üzerin
de '6 sayın üye konuşmuş ve 'bir yeterlik önergesi 
gelmiştir, takdim ediyorum.: 

iSaym B'aşıkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 8 ncü madde üzerin

de kâfi derecede 'görüşler ortaya konmuştur. 
Bu sebeple kifayet takririni arz ve teklif ede

rim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Ye
terlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, yalnız yeterlik 
aleyhinde konuşacaksınız, buyurun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh-
' itersem Başkan, Yüce Meclisin muhterem, üyele
r i ; 

Bendeniz aslında Anayasa değişikliklerinin 
tümü üzerinde söz almıştım, müzakerenin sürati 
muvacehesinde maalesef maruzatımı arz etmek 
imkânını bulamadık, 

Getirilen değişikliklerin en mühim kısmını 
teşkil 'eden bu ımadde üzerinde de söz almıştık, 
şimdi hu m'addenin üzeninde clahf maalesef ko

nuşma fırsatını elde edemiyoruz. Benim: gibi bir
çok arkadaşlarımın da aynı durumda olduğu 
muhakkak. 

Anayasa değişikliği gibi çok mühim bir mev
zuun 'bu 'kadar süratle müzakeresi ve 'böyle tam 
'6 arkadaş konuşur konuşmaz İçtüzüğün en ke
sin bir şekilde tatbik edilmesi memleket için 
fevkalâde ehemmiyeti haiz bulunan bu 'değişik
liklerin lâyıkı veçhile yapılmasına fırsat ver
meyeceği kanaatindeyim. 

Bendeniz bu yeterlik önergesinin kabul edil
memesini, bilhassa bu güvenlik mevzuu üzerin
de konuşacak arkadaşların tamamının konuş
masına müsaade edilmesini memleketin hayrına 
ve faydasına görüyorum. 

Bilhassa bakınız dünden beri yapılan konuş
malar, bu mahkemelerin daha ziyade şekli üze
rinde oldu. Daha ancak yeni yeni, konuşmacı ar
kadaşlarım mahkemelerin hakikî mahiyet ve 
hüviyetlerini açıklamak imkânını elde ettiler. 
Bu nokta üzerinde, şekil üzerinde yapılan ko
nuşmalardan daha fazla durmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarını, enine boyuna ko
nuşarak belirtmeye mecburuz ki, aslında güven
lik mahkemeleri diye getirilmek istenen bu tek
lif, örfi idarenin bir an evvel kalkması, memle
ketteki anarşik olayları orta yerden kaldırmak, 
12 Marta gelen hâdiselere bir daha mahal ver
memek, bombaları, dinamitleri bir daha patlat
mamak gibi bir perde ile tatbik ediliyorsa da, 
bu mahkemelerin içerisinde hakikatte asıl hür 
demokratik düzeni ortadan kaldırıcı çok mü
him mefhumlar gizlidir. Bunlar bu Mecliste 
açıklanmadıktan sonra alınacak kararların hük
mü yoktur. 

Güvenlik mahkemeleri eğer bombalar, dina
mitler ve komünistler için getiriliyorsa, neden 
getiriliş tarzı bu hudutları ihtiva eder şekilde 
değildir? Hem bombalardan, dinamitlerden bah
sediliyor, hem de getirilen teklifin içerisinde 
asıl fikir hareketleri'katılıyor. Dünyanın her 
yerinde olduğu gibi, memleketimizde de çeşitli 
fikriyatta insanlar vardır. Sol düşünenler var, 
sağ düşünenler var, liberal veya renksiz düşün
ce sahipleri dediklerimiz var. Memleketimizde 
geçirdiğimiz elli senelik bir devreden sonra buh
ranlara düştük. Bu buhranlardan çıkmak için 
Anayasada değişiklik yapıyoruz. Halbuki, buh
ranlardan çıkmak için yaptığımız değişiklik, 

— 316 — 



M. Meclisi B : 53 

mahiyet itibariyle memleketi belki de daha kök
lü, daha büyük buhranlara sürükleyecek mahi
yet arz etmektedir. Buhranlardan çıkmanın 
yolu, bütün medenî hakikî demokratik ülkeler
de olduğu gibi, fikir hürriyeti tanımak ve anar
şik olaylarını kesinlikle karşısına çıkmaktır. 
Yalnız silâhlı anarşik olaylara karşı bir 
güvenlik mahkemesi teklifini getiriniz. Bu 
Meclisin ittifakıyle çıkartacaksınız. Fakat, 
bu getirilmiş haliyle, yani memlekette dar 
bir görüşün muayyen ve mahdut bir görüşün 
diğer görüşlere baskısını temin edici unsurları 
ve yapıyı içinde ihtiva eden bir teklifle, öyle 
ümidediyorum ki, zaten bu güvenlik mahkemesi 
bu getirilen şekliyle Yüce Meclisin tasvibine 
mazhar olmayacak, 300 oy almayacaktır. 

Burada asıl mühim olan mesele, güvenlik 
mahkemesinin takdiminde söylenen sözler değil
dir. Burada, memlekette muayyen bir iktidarın 
bir kere iktidarı eline geçirdiği zaman... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, ben size Dev
let Güvenlik mahkemelerinin nitelikleri için de
ğil, madde hakkındaki yeterlik Önergesinin aley
hinde söz verdim, lütfen efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet Sayın Başkan, bendenizin yeterlik önerge
sinin aleyhinde bulunduğumun sebebi, yapılan 
konuşmalar daha ziyade şekil üzerinde oldu. 
Hakikî mahiyeti açıklayıcı şekilde olmadı. Bu 
konuşmalarda, güvenlik mahkemesinin asıl, 
tam mân&sıyle açılmamış hüviyetini ortaya koy
mak lâzım. Bunların açılması için de konuşma
ya fırsat verilmesi lâzımdır. Sadece üç cümle 
ile açıklamaya mecburum ki, burada iktidarı 
eline geçiren muayyen bir idarenin kendi fikri
yatında bir hâkim kadrosuyla, bütün hâkimleri 
tenzih ederek söylüyorum, gelen şekil itibariy
le bu kuşkuları açıklamaya mecburuz, kendi 
zihniyeti dışındaki zihniyetler' askı altında tu
tucu, fikirleri baskı altında tutucu bir güvenlik 
mahkemesi teklifi geliyor. Bunu, bu Yüce Mec
lis kabul etmeyecektir. Anarşik olaylar için, 
silâhlı hareketler için, memleket güvenliğini 
tehdideden hareketler için getiriniz ve memle
ketin asıl ihtiyacı olan mahkemeyi kurunuz. 
Ama, bunların dışında, bunları bahane ederek 
belirli bir fikriyatın, bahusus bir liberal görü
şün kendi dışındaki diğer görüşlere hayat hak
kı tanımayacak istikamete gidişi yanlış bir gi
diştir. 
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Zaten memleketin içine düştüğü buhran, esa
sen bundan doğmaktadır. Bir mahdut zihniyet, 
kendisinin dışındaki görüşlere hayat hakkı ta
nımıyor, bugüne kadarki bu tatbikat yetmediği 
halde, şimdi bunu zecrî birtakım imkânlarla 
zorla yürütmek istiyor. 

Bu memleketin muhtacolduğu sulhu getire
cek bir gidiş değildir. Güvenlik mahkemesinin 
getirilme şekli üzerinde bir önergemiz var. Bu 
önerge üzerinde inşallah meseleyi daha açıkla
mak fırsatını bulacağız. Yalnız, Yüce Meclis
ten ricam odur ki, asıl bu mahkemenin bugüne 
kadar açılmamış tarafının belirtilmesi için ko
nuşmanın derinleştirilmesine ihtiyaç yardır, 
şimdilik saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. Değişiklik önergeleri vardır, takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın kimi maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki kanun teklifinin 136 ncı mad
desine altı fıkra eklenmesine ilişkin 3 ncü mad
desinin metinden çıkarılmasını saygıyle öneri
rim. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın bâzı maddelerini değiştiren 

teklif metninden 3 ncü maddenin çıkarılması
nı öneririm. 

İçel 
Celâl Kargılı 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın kimi maddelerinin değiştiril

mesi hakkında kanun teklifinin 3 ncü madde
sinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini saygıyle 
Öneririm. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

Madde 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasına aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Madde 136. — Ek fıkra 2 - 3 : Bu Anaya
sanın 2 ve 3 ncü maddelerinde nitelikleri belirti
len Türkiye Cumhuriyetini zorla yok etmeye 
teşebbüs eden ve bu suçun işlenmesi için gerekli 
araç ve gereçleri kullanarak harekete geçmiş ya 
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da geçmek üzere .bulunan kimseler yetkili sivil 
mahkemelerde seri yargılama usulüne göre yar
gılanır. 

Bu suçun kovuşturma ve davasında geçerli 
olacak seri yargılama usulleri kanunla sapta
nır.» 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddedeki Anayasamızın 136 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

Madde 136 — Ek fıkra — Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet 
aleyhine işlenen doğrudan doğruya devlet gü
venliğini ilgilendiren savaş veya sıkıyönetim 
halleri dışında işlenen suçlara bakmakla görevli 
sivil ve askerî hâkimlerden müteşekkil devlet 
güvenlik mahkemeleri kurulur. 

Bu mahkemelerin kuruluşu, işleyişi, görev ve 
yetkileri yargılama usulleri ile temyiz mercii, 
hâkim ve savcıların atanmaları, genel mahkeme 
ve askerî mahkeme hâkim ve savcıları hakkın
daki usulden ayrı olmak üzere özel kanunla dü
zenlenir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa madde 136, ek fıkra 2'nin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Konya Tokat 

Necmettin Erbakaıı Hüseyin Abbas 
İsparta 

Hüsamettin Akmumcu 

Teklif : Devletin ülkesi ve milleti ile bütün
lüğü, hür demokratik düzen ve devlet şeklinin 
Cumhuriyet oluşu aleyhine işlenen ve doğrudan 
doğruya Devlet güvenliğini tehdidedecek şekil
de cebir ve şiddet yoluyle ilga edilen suçlara 
bakmakla görevli devlet güvenlik mahkemeleri 
kurulur. 

Gerekçe : Getirilen teklifte, devlet güvenlik 
mahkemeleri bütün dünyada olduğu gibi, mem
leketimizde de son yıllarda ortaya çıkan yeni 
suç ve suçluluk kavramlarına karışık korun
mak istenmektedir. Bu suçlar ise anarşik ve 
silâhlı eylemlerdir. Bütün dünyada fikir ve 
düşünce hareketleri bu kabil suçlardan sayıl

mamaktadır. Fikre fikirle mukabele esastır. Si
lâhlı anarşik olayları ise en geniş haliyle cebir 
ve şiddet yoluyle işlenen suçlar olarak tavsif ye
rindedir. 

İktidarların keyfî icraatlarına mahal bırakıl
maması için «Devlet güvenliğini ilgilendiren» 
tâbiri yerine, «Devlet güvenliğini tehdidedecek 
şekilde» tabiri daha yerinde ve doğrudur. Çün
kü, icabında her şey Devlet güvenliğini ilgilen
diriyor, şeklinde telâkki ve tefsir edilebilir. 
Keyfiliğin kalkması ve bilhassa fikir, düşünce 
ve inanç hürriyetinin zedelenmemesi için «Teh
didedecek şekilde» ibaresinin konması daha uy
gundur. 

Nitelikleri Anayasada belirtilen «Cumhuri
yet» tâbiri yerine ise; «Devlet şeklinin Cumhu
riyet oluşu» tabirinin konması daha uygundur. 
Zira getirilen teklif bizzat Anayasanın temel 
esaslar kısmının 9 ncu maddesinin bahsettiği 
hürriyet ve bundan doğan hayatiyeti ortadan 
kaldırmaktadır. 

Bu ise, kanun tekniğine ve demokratik hür 
nizamın temel esaslarına aykırı düşecektir ve 
bu bakımdan getirilen teklif bizat kendi içinde 
tenakuz taşımaktadır. Anayasada zikri geçen 
mefhumlar üzerinde münakaşa ve değişiklik 
tekliflerinin bundan böyle serbest düşünce plâ
nında konuşulması dahi mümkün olmayacak
tır. Bu değişiklik şayet daha önceden kabul edil
miş olsa idi, bugünkü teklifin ortaya atılması 
dahi mümkün olmayacak idi ve yapılacak her 
değişiklik teklifinin Cumhuriyetin Anayasada 
belirtilen niteliklerine aykırı olacağı gerekçe
siyle reddi mümkün olabilecektir. 

Bu itibarla teklifimizin kabulünü arz ve rica 
ederiz. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 136 ncı 

maddesine eklenmesi istenilen 4 ncü fıkranın 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 

C. H. P. Grubu adına 
İçel . Tokat 

Turhan Özgüner İsmail Hakkı Birler 
Erzurum 

Selçuk Er verdi 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkanları, 
üyeleri, yedek üyeleri savcı ve savcı yardımcı
ları kendi kanunlarında gösterilen usullere gö
re atanırlar. 
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BAŞKAN — Bu önergelerden Sayın Aybar 
ile Sayın Kargılı'nm önergeleri maddenin me
tinden çıkarılmasını istemektedir. Bundan do
layı bu iki önergeyi birlikte işleme koyacağım. 

Bu iki önergeye Sayın Komisyon katılma
maktadır. 

Sayın Aybar, önergenizi kısaca izah etmek 
üzere buyurunuz efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu olağanüstü mahkemenin kurulması için 
gösterilen nedenlerden biri de bu suçların yeni 
olduğu merkezindedir. Yani devlet güvenliğini 
zor kullanmak suretiyle, genel bir terim olarak 
anarşik suçlar dediğimiz suçlarla tehdidedildiği 
ve bunun da yeni bir vakıa olması sebebiyle 
bunu karşılayacak yeni türde mahkemelerin ku
rulmasına gerek olduğu merkezindedir. 

Hemen şunu belirteyim ki, bu suçlar yeni 
suçlar değildir. Anarşik suçlar Fransa'da 1882 
senesinde işlenmeye başlanmış Lion'da ilk bom
ba o tarihte atılmıştır ve 12 sene devam etmiş
tir, ama Fransa 12 sene devam eden anarşizmle 
mücadele etmek için olağanüstü mahkeme kur
mamıştır. Alelade mahkemeleri ile ağır cezala
ra çarptırnııştır anarşistleri ama alelade mahke
melerini işletmiştir. Bu itibarla böyle bir mah
kemenin kurulması için gerek olmadığı kanaa
tindeyim. 

Bunun metinden çıkarılmasını öneriyorum 
iltifat edeceğinizi umarım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı ve Sayın 
Mehmet Ali Aybar'm önergeleri maddenin me
tinden çıkarılması hususundadır. Bu Önergelere 
komisyonun katılmadığını da beyan etmiş bu
lunmaktayım. 

önergeleri birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 5 kabul oya kar
şılık bu rakamın dışındaki büyük ekseriyetle 
reddedilmiştir. 

Şimdi sayın milletvekilleri kabul edilen ça
lışma programına göre saat 19,00'dur ve vakit 
gelmektedir. O sebeple de oturum sonunda İç
tüzüğümüze göre açık oylamaları yapmak zo-
runluğu olduğu için, iki açık oylamayı yapaca
ğım. Aşağıdaki kürsü önüne tekrar kupaları 
bırakacağım oylama bir süre devam eder, vakti
miz kalırsa önergeler üzerindeki muameleye, 
açık oylarını münferiden sayın üyelerin kullan
maları sırasında devam edeceğim. 

Şimdi daha önce üzerinde görüşmeleri ta
mamlanmış, verilen değişiklik önergeleri hak
kında işlemleri tamamlanmış ve açık oya sunu
lacağı tarafımdan Yüce Heyetinize bildirilmiş 
olan Anayasa değişiklik teklifindeki 1 nci ve 
2 nci madde, yani Anayasanın 30 ncu maddesi
nin değiştirilmesi ile 57 nci maddesinin değişti
rilmesine ait tekliflerin her ikisini açık oyları
nıza sunuyorum. 

Açık oylamada birinci kupa 1 nci maddedir, 
30 ncu madblede yapılan değişikliği kapsamak
tadır. İkinci kupa 2 nci maddedir, 57 nci mad
dede teklif edilmiş bulunan değişikliği kapsa
maktadır. Kupalar kürsünün üzerine konulacak
tır. 

Efendim, bir hususu tekrar edeyim bu deği
şiklik teklifini kabul edenler basılı oy pusulala
rından beyaz kabul oyunu, reddedenler kırmızı 
rot oyunu, çekinser kalanlar yeşil çekinser oyu
nu kullanırlar. Üzerinde basılı oy pusulası bu
lunmayan sayın üyeler beyaz kâğıt üzerinde 
adını, soyadını, seçim bölgesini yazdıktan kabul 
veya ret ifadelerini belirttikten sonra imza ata
rak kupaya atabilirler. 

Maddelerin birinci müzakerede de kabulü için 
300 beyaz kabul oyunun tekevvünü gerekir. 

Açık oylama işlemine başlıyorum efendim. 
Hangi seçim bölgesinden başlanarak oyların 

toplanacağı hususunu tespit edeceğiz. 
(Konya secim bölgesinden başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — İdareci üyelerden rica edeyim, 

komisyonda çalışan veya kütüphanede olanlara 
haber verilsin. 

Efendim, Anayasa Komisyonu Başkanlığın
dan aldığımız bir önerge; «Teklifin 3 ncü mad
desine ait önergeler hakkında komisyon adına 
görüşlerimizi bildirebilmemiz için, önergelerin 
Komisyona iade edilmesini, bu maddeye ait gö
rüşmelerin talikini ve 4 ncü maddeye ait görüş
melere geçilmesini arz ve teklif ederim.» diyor. 

Zaten bunu oylamıyorum. Çünkü>, İçtüzüğün 
118 nci maddesine göre, komisyon önergelerin 
kendisine havalesini istediğinde mecburidir, 
önergeler komisyona havale edilmiştir. 

4 ncü maddeye de geçilmesi tabiîdir. Yalnız 
şu açık oylamayı biraz bekliyorum. 

Komisyondan bir hususu öğrenmek istiyo
rum. Bu akşam, gece mesaisi yapılırsa 3 ncü 
maddeyi getirmeniz mümkün mü? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Mümkün değil efen
dim. 

BAŞKAN — Mümkün- değil. O halde bir 
miktar 4 neü madde üzerinde çalıştıktan sonra 
Yüce Meclis izin verirse yarın sabah saat 10'a 
talik edeceğim efendim. («Saat 15,00'te olsun 
Sayın Başkan» sesleri) 

Efendim, bâzı kolay maddeler var, onların 
görüşmelerini tamamlarız. Kolay maddelerin gö
rüşmelerini tamamlarız, iyi olur efendim. 

Peki efendim. 4 ncü maddeyi takdim ediyo
rum efendim. 

Kupalar, aşağıdaki oylama yapılan yere lüt
fen konulsun vazifeliler tarafından. Oya katıl
mamış sayın üyeler oylarını kullansınlar. 

Madde 4. — T. O. Anayasasının 138 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 138 — Fıkra 4 
Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğu

nun hâkimlik niteliğine sahibolması şarttır. An
cak, savaş halinde bu şart aranmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu'L Yoklar. 

Sayın Seyfi öztürk, buyurun. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Vazgeçtim 

efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Mehmet Ali Aybar, buyurunuz efen

dim. 
MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasamızın 138 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası, biraz evvel okunan şekilde değiştiril
mek isteniyor. Askerî mahkemelerde üye çoğun
luğunun hâkimlik niteliğine sahibolanlarda bu
lunacağı ifade edildikten sonra, savaş halinde 
bu şarta riayet edilmeyebileceği belirtiliyor. 

Sayın milletvekilleri; askerî mahkemeler as
lında yargı birliğine bir ölçüde de olsa ters dü
şen kuruluşlardır. Aslında, bir ihtisas meselesi 
olarak askerî mahkemeler mütalâa edilirse o za
man askerî mahkemeleri münhasıran askerliği 
ilgilendiren suçlardan dolayı kurmak ve kabul 
etmek gerekir. Bizim öteden beri noktai naza
rımız budur. Binaenaleyh, bu kürsüde ifade edi
len itirazlar bizim yönümüzden varit olmasa ge

rektir. Yani, Anayasa içinde askerî mahkeme
leri, sıkıyönetimi kabul ediyorsunuz, ettiğinize 
göre onların tâyini şöyle yapılır, binaenaleyh 
Güvenlik Mahkemeleri hususunda da aynı doğ
rultuda ilerleyerek bunlara da itiraz edilmemesi 
lâzımdır gibi bir itiraz bizim açımızdan varit 
değildir. Çünkü, biz askerî mahkemeleri pren
sip itibariyle kaza birliğine ters düşen kuruluş
lar olarak mütalâa ediyoruz. Sıkıyönetim mah
kemelerini ise, her vesile ile, söz alabildiğimiz 
her vesile ile bu kürsüden de ifade ettik, tama
men olağanüstü bir merci sayıyoruz. Şimdi, as
kerî mahkemeler, bizim Anayasmıza göre üye
lerinin çoğunluğunu hâkimlerin teşkil etme
sine rağmen bizim açımızdan sakıncalı görü
lürken, savaş halinde bu mahkemelerin ço
ğunluk ilkesine saygılı olmadan kurulabile
ceği ifade ediliyor ki, bunun mahzuru katmerleşi-
yor demektir. Sayın milletvekilleri, savaş ha
linde hürriyetler üzerine daha titiz olmamız 
lâzım. Niçin? Çünkü, savaş halinde askerî 
mahkemelerin yetkileri genişliyor. Yetkileri, 
gerek bakacakları iş bakımından, gerekse kişi
ler bakımından genişliyor. Bunu teminatsız 
bir yargı mercii haline getirmek, son derece 
sakıncalıdır. Askerî mahkemelerde yargıç çoğun
luğu kıta subaylarına geçince, artık bu mahkeme
lerden âdil kararlar beklemek hayal olur. Eğer, 
hukuk bir ihtisas işiy&e, eğer yargıçlık bir ih
tisas işiyse kıta subaylarına böyle bir ödev 
verilemez. Hele, hele hele sivilleri yargıla
ma konusunda katiyen verilemez. Ama, yapıl
mak istenen husus budur. Savaş halinde böy
lesine askerî mahkemelerin yetkileri geniş
lerken, bunların hâkim çoğunluğunun yargıç 
askerlerden teşekkül edebileceği esası da geti
riliyor ki, ifade ettiğim gibi son derece sa
kıncalıdır. Temel haklarını, kişi hürriyetle
rini doğrudan doğru tehdit eden bir durum 
ihdas ediliyor demektir. 

Bu itibarla; maddenin bu şekilde tedvin 
edilmesi lâzımdır bizim noktai /nazarımızdan. 

,Bir değiştirge önergesi sunuyorum. O değiş
tirge önergesinde; askerî mahkemelerin münha
sıran askerî nitelikteki suçlar için işleyebile
ceğini ve sivillerin askerî nitelikte bir suç iş
lemesi halinde ise askerî mahkemenin başkan
lığına bir sivil yargıcın getirilmesini öneriyo
ruz. Böylelikle, demokratik hakları, kişi hür-
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riyetlerini teminat .altına alma istikametinde 
bir adım atılmış olacağına inanıyorum. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayım Enver Akova... Yok . 
Sayın Mehmet Atagün, buyurunuz efen

dim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Müzakeresi yapılan metnin aleyhinde bu

lunmuyorum, metni ayniyle kabul ediyorum ve 
tatbikata uygun düşeceği inancı içindeyim. 
Yalnız, gönül çok arzu ederdi ki, bu metin 
getirildiği zaman askerî yargı vazifesini ifa 
eden mahkemelerde bir piyade tüfeğinin dört 
kişi tarafından taşındığına dair mevcudolan 
hükümler burada da görülsün ve kaldırılsın. 
Bununla şunu demek istiyorum : 

Şimdi, Anayasanın 138 nci maddesini birlikte 
okuduğumuz zaman zaten bir madde, bir önceki 
maddede bâzı şüpheler ve arzu edilen, neti
cesi alınamayacağı için tadil teklifinde buluın-
ımuştum isabet oldu; bu 138 nci madde on
dan önce görüşülüyor. 

138 nci maddenin bııgükü şekli aynen şöy
ledir; 138 nci maddenin tadili istenen fıkrası 
şimdi şu hükmü taşımaktadır : 

«Askerî mahkemelerde üyelerin çoğunluğu
nun hâkimlik niteliğine sahibolması şarttır.» 
ibaresine, «Savaş halinde ekseriyeti askerî hâ
kimlerden olmayabilir.» kaydı konuluyor. Şu 
hükme göre muhterem arkadaşlarım, askerî 
mahkemelerin münferit bir mahkeme olmaya
cağı kanaatine varıldığından bir haftalık ha
pis cezaları, 100 liralık bakiye cezalarını da 1 
askerî savcı, 2 askerî hâkim ve aynı zamanda 
bir de kıta subayından teşekkül eden 4 kişi 
marifetiyle yargılama yapılarak sonuç alın
maktadır. Halbukj sivil mahkemelerde, sulh 
mahkemelerinde, ceza mahkemelerinde bil
hassa 10 . 15 sene hapis cezasını verecek 
sulh hâkiminin mahkemesinde savcı dahi yok
tur. Gönlüm şunu istiyor; bu fakir mille
tin, bütçesi dar olan bu Devletin küçük mese
leler için biraz önce söylediğim gibi bir Pi
yade tüfeğinin taşınması için 4 tane kişiye 
aylık vermesi gibi bir katı hükmün, Anaya
sada bulunmasının mahzurları görülseydi de 
buraya getirilmiş olsa idi. Yani bendeniz şunu 
söylemek istiyorum : Metinde, askerî mahke

melerin tek hâkimle küçük suçlara aidoİari 
hususlara bakabileceğini de imkân dahiline 
sokan bir tadil teklifinin muvafık olacağı 
inancı içindeyim. Böyle bir teklifte de bulun
muş oluyorum. İltifat etmenizi rica edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekill-eri; 
Evvelâ, Anayasa Komisyonunda da tartışı

lan bir hususun, bir kere dalha zafbıtlara geçme
si yararlı olur kanısındayım. 

(Savaş halinin gerçek tanımını yapmak ve 
hakikaten bunu ciddiyetle tarif etmek esas mü
nakaşanın ağırlığını teşkil etti. Bir ölçüde ola
ğanüstü hallerde, sıkıyönetim halinde kurulan 
o mahkemenin, olağanüstü mahkemenin tatbik 
edeceği usuller bu madde ile acaba savaş hali 
sayılıp ela, tatbikatta bir zorluk, bir ihtilâf ya
ratabilir mi, şeklindeki münakaşa da uzun saat
ler aldı. 

Arkadaşlarım, kesinlikle şunu söyletmek lâ
zımdır ki, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
18 nci maddesinde bahis konusu olağanüstü 
hallerde ilân edilecek sıkıyönetimde kesinlikle 
savaş hali bahis mevzu değildir ve savaş hali 
tanımına bu girmez. O halde, savaş halinde gös
terilen istisna esas alınarak, bu savaş hali dı
şında askerî mahkemelerdeki üyelerin çoğun
luğunun hâkimlik niteliğine salhibolması şarttır, 
şeklinde gelen bir madde sakıncalı değildir ar
kadaşlarım. Şimdi, bunu biraz açmak gerekir. 

Kıymetli arkadaşlarım, şüphesiz adalet önün
de kendi savunmasını bütün imkânlarla yapmak 
gereğini duyan kişi, karşısındakinin de hâkim 
niteliğinde olmasını ister, ama bu olağan şart
ların getirdiği bir güvencedir. Oysa ki, adı üs
sünde «savaş hali» diyoruz. Savaş halinde, şüp
hesiz savaş halinin gerekleri bir adlî mahkeme
de olduğu gibi, hâkim niteliğini haiz kişilerin 
ancak teşkil edeceği bir kurul şeklinde düşünü
lemez. Çünkü, adı da üstünde: Olağanüstü hal
lerin de tanımı ayrıdır. Bir savaş hali vardır 
ve savaşın gereği şüphesiz kanunlarını da, usul
lerini de beraiber getirir şeklinde düşünmek lâ
zımdır arkadaşlarım. 

Aksine hüküm koysak ve savaş hali de da
hil olmak üzere bütün askerî mahkemelerde üye
lerin çoğunluğunun hâkimlik niteliğine sahıbol-
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ması şarttır, desek farzımulhal. Tatbik edilebilir 
mi? Savaşın gereği bu tatbikatın yapılmaması
nın münakaşasını dahi gerektirmez. 

Bunu bu kadarla belirtiyor, maddeyi savu
nuyor ve isabetli olduğu kanısı ile saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
isteyen başka sayın üye ? Yok. 

Madde üzerindeki görüşme tamamlanmıştır. 
2 değişiklik önerlgesi vardır. Önerigeleri 

okuyacağım. Önergeler üzerindeki işlemleri yap
maya valkit kâfi olmadığından, önergeler üze
rindeki işlemi yarıriki birleşimde yapacağım 
ve açık oylamaların sonucunu ilân ettikten son
ra, Anayasa Komisyonunun, maddeyi geri al
ması ve bu akşam da getirmesi ihtimalinin ol
madığını beyan etmesi üzerine, yarın toplan
mak üzere birleşimi kapatacağım. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bir öner
ge gönderiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yarın saat 10,00'da 
toplanırsak: 138 ve 148 nci maddeler görüşülür. 
Öğleden sonra hepsi oylanır ve bitmiş olur di
ye dıüşünüyorum. Şu ana kadar bir teklif de 
gelmedi.. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kanım, yarın saat 10,00 da toplandığımız za
man Komisyon mesaisini ikmal edememiş ola
cak. Komisyon çalışmasına imkân tanımak için 
toplantının yarın saat 15,00'te olmasında zaru
ret olduğu kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Komisyon bu ihtiyacı duyuyor 
mu efendim? Yani yarın sabah komisyonu top
lamak ve mesaisini yapmak için, Meclis toplan
tısının öğle sonuna bırakılmasını işitiyor musu
nuz ?• 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet. 

BAŞKAN — O zaman olur efendim. Komis
yon toplanacaksa, yarın saat 15,00'e talik ede
rim. 

Efendim, önerigeleri yalnız okuyalım, oku
ma işlemi tamamlanmış olsun. 

Yüksek Başkanlığa 
138 nci maddenin 4 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kırklareli 
Mlehmet Atagün 
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Madde 138. — Tek hakimli askerî hâkim
leri ile toplu askerî mahkeımıelerin üyelerinin 
çoğunluğu hâkimlik niteliğine sahibolması şart-
ıtır. Ancak, savaş halinde bu şart aranmaz. 

BAŞKAN — Önerigeler üzerindeki işlemleri 
yarınki birleşimde tamamlayacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın değiştirilmesi hakkındaki ka

nun teklifimin 4 ncü maddesinin aşağıdaki bi
çimde değiştirilmesini saygıyle öneririm. 

İstan'bul 
Mehmet Ali Ay/bar 

Madde 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa -
ısının 138 mci maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları 
aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 138. — (Fıkra 2, 3, 4) Askerî mah
kemeler, asker olmayan kişileri yaügılayamaz, 
Ancak asker olmayan kişiler maddî ve manevî 
öğeleri bakımından münhasıran askerî suç nite
liğinde olan ve özel kanunda belirtilen fiillerin
den dolayı askerî mahkemede yargılanırlar. Bu 
takdirde askerî mahkemeye Yüksek Hâkimler 
Kurulunun birinci sınıf yargıçlar arasından 
seçeceği bir sivil yargıç başkanlık eder. Aske
rî mahkemelerini savaş hallinde hangii suçlar 
hakkında yetkili olduğu kanunda gösterilir. 
Askerî mahkemelerin tüm üyelerinin hâkiiimlik 
niteliğin e sabibolması şa rt'tır. 

BAŞKAN — Oyunaı kul!anmayan sayın üye 
var mı efendimi. 

Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. Oy 
toplama işlemi: bitmiştir. 

Anayasa Komisyonumun yarın saat 11 'de 
Komisyon odasında toplanacağını sayın Ko
misyon üyelerine ve sayın Komisyon üyelerin
den burada bulutnmayanlara grup yöneticile
ri arkadaşlarımızın bu akşamdan haıber ver
melerini sayum Anayasa Komisyonu Başkanı arz 
etmektedir efendim. 

BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arz edi
yorum. 

'T. C. Anayasasının 30 ncu maddesinin 4 ncü 
fıkrasını değiştiren 1 n'ci1 maddenin yapılan 
açık oylamasına 324 sayını üye katılmış, 305 
kaibul, 18 ret, 1 çeldnser oy kullanılmıştır. Bu 
suretle Anayasamızın 155 nci maddesinin ge
rektirdiği 300'ün üstündeki çoğunluk sağlan
mış ve madde Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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Diğer nmdden&ı açık oylamasını arz edi
yorum. 

T. C. Anaisayasının 57 nci maddesinin 2 nci 
ve 3 neü fıkrasını değiştiren madde 2'nin ya
pılan açılk oylamasına 331 sayın üye 'katıl
mış, 330 kabul, 1 ret oyu ikullanılmış'tıır. Bu su
retle Anayasanın 1'55 nfci maddesinin gerek
tirdiği 300'ün1 üstünlde çoığunlulk sağlanmış ol
duğumdan madde Meclisimizce kabul edi'l-
nıişitlir. 
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Bir önerge var efendim. B,u Önerge ile biraz 
önce Kjomilsyonuıı öne sürdüğü sebepler mu
vacehesinde toplantının yarın yani, Cuma gü
nü saat 15,00'e bırakılmasını arz ve teklif ede
rim, diyor Sayın Orhan Dengiz, 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etm'eyenler... Kabul edil
miştir. 

Almış olduğunuz bu karar gereğince 9 Şu
bat 1973 Cuma günü saait 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

—•>••——. '>&<< . . « < . . . . 
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9 Temmuz 1961 /tarihli 334 isaJyılı Türikiyie CiMihıırlyıeti Anayasasının 5 nıalddesiMaı değ%tiril-
ırrösittiie ve 2 gelgiti imıaıdde 'eüdenmieisiftıe dair tekMiln miad'delerine gteçimeısine verülen oyların 

sionucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
337 
32İ 

1G 
— 

101 
12 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Eazıil Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavhj Oraıl 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uisilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze*M Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
HamidJii Hamanıeıoğlu 
Ali İhsan Ulufoahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ukısıoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 

Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Seagin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
ıSalih Zeiki Altunlbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Detmir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesutt Hulki önür 
Refet 'Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demârer 
Abdurrahmtan Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçuıbaşı 

DENİZLİ 
İlhan AçıkaHın 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazeau 
Hüd,ai Oral 

DİYARBAKIR 
Bchzaıt Egilli 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samıet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
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Selçuk Ervwdİ 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isrruet Angı 
Şevket Asbıızoğlu 
B. Sıtkı Karacasehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütf i Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naiîpoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Cüli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Saldiettâh Bilgiç 

Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgıün Silıivrili 
tsmail Hakkı Tekmel 
Naime ikbal Tokgöz 
A. Turgut Toptaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanıettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
\ l i NadH Erdem 

Nihad Kürşad 
Talât Orhan 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalki Üner 

KARS 

Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Osman Yelteflrin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Saibri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin NaJkiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOOAELl 
öevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıeoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faıruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
MeJhmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinopu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğeıii 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çe,rezci 
H. Avnd Kavurmaeıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 

RlZE 
Evofl. Akça) 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
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Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

ADANA 
Ali Rız»a Güllüoğkı 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAffiSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRİ 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Vefabi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı '(1.) 
ibrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Öındeı 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mefhimet Kaziova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Biîrincioğlu 

Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osımian Avcı 
(Başkan) 

BALIKESİR 
Öİhat Bilgdhan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şenter 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Me'hmıet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahrıi Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Demgiız 
M. Fahrî Uğrasızıoğlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Ali Naki UTusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer (1.) 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Isımaiil Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fnat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülenıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Necmettin Gönenç 
EDİRNE 

İlhamı Ertem 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Han ağası 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu (t) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

[Reddedenler] 
Turhan Özgüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Mehmet Ali Aybar 
Haydar Özdemir 

KONYA 
Necmettin Erbafcan 

Orhan Okay 
NİĞDE 

Mevlüt Ocakcıoğlu 
ORDU 

Ferda Güley 
SAKARYA 

Hayrettin Uysal 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 

[Oya katılmıyanlar] 
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Nurettin Özdemir 
İSTANBUL 

İsmail Arar (B.) 
Eşref Derinçay 
İbrahim E'lmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Reşit Ülker 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şüfkrü Akkan 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğl.u 

KARS 

Veyis Koçulu 
KASTAMONU 

Hasan Tosyalı 

KOCAELİ 
Vehıbi Engiz 

KONYA 
Sadi Koçaş 
özer ölçunen 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Ertbek 

MALATYA 
tsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

IM 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

ık ü 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğ 
(B.) 

ORDU 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

yelikler] 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

lu 

1 
1 
2 
1 

— 
12 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ali Rızıa Uzuner (B.) 

UŞAK 
Adril Turan 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
Calhit Karakaş 

»•<* 
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Türkiye Oumhurfiiyefti Aniayaisasunm '30 mm mJadddsıMn 4 nöü fıkriaJsını ıdegıişıtiirön 3VEadde l'im 
açık oytaııajsınıa vtenlileın oylanın 'doımcu 

(Kato^l edilmiştir.) 

ADANA 
Cevcletf Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. ıSelâihattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
AM CaviU Oraü 
Ahmıeti TopaJLoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zekii Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çeırçel 
Hasan Dinç er 
Haımdf Hamaımcıoğlu 
Ali Kısam Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf rervi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygını 
Kâzum Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
J. Sıtkı Hatipoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler • 324 

Kabul edenler : 305i 
Reddedenler : 18 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : İ l i 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaı 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Roma 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
iSalih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Öiihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErJdem 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoPu 
Osman Tan 
Mevlü't Yııl'maz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

edenler] 
BİTLİS 

Abidin İnan Gaydalı 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiyfeıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çaııga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Eırtuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ya'kup Çağlayan 
Kemal Demîrer 

Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hasan Korfemazcan 
Hüd&i Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat EğıifHi 
Abdüllâtif Ensariıoğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhamd Erteni 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sam/et Gtildoğan 
Hayrettitn Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cünisli 
Rııfkı Danışman 
Naci Gaeiroğhı 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsnıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
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Orhan Oğuz ' 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
A]} İhsanı Göğüs 
t. Hüseyin İncioğtlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söyleımez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan N&ipoğ]u 
M. Emin Tnrgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 

A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Hafkkı Telkinel 
Naimıe İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlıı 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhamettiin Asufcay 
Münir Daldal 
Ali Nadlıi Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi O&ma 
Akın öademair 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis KoçUİu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargîl 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Muştala Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdıemıoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Mustafa Kuibilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Eteni Kılıçoğlu 
Baha Müderrisıoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustatfa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Ilıhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüspala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmili! Şahinoğdu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kcrmooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hanıdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RÎZB 
Erol Akçal 
Hasan Baıs-ri Albayrak 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
'Doığan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğiu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhatn öztrak 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
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Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ANKARA 
Kemal Ataman 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

İÇEL 
Celâl Kargılı 

ADANA 
Ali Rıaa Güllüoğlu 
Emir HaıMl Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRİ 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Vehbi Meşjhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasam Akçalıoğlu 

Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 
Ali Rıza T.Tzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URPA 
Mehmet Aksoy 
Ne'cmelttiin Cevheri 
Möhmıet Ali GöMü 
Bahri Karakeçili 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğ-lu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

VeMoi Melik 
UŞAK 

M. Fahri Uğrasuzsoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

uyanlar] 
DİYARBAKIR 

Haısan Değer (îi)1 

Necmettin Gönen.ç 
EDİRNE 

Veli Gülkan 
ELÂZIĞ 

Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. A.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
N«§et Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmeıt Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoglu 

SİVAS 
Mustafa Timisi 

UHFA 

Necati Aksoy 

YOZGAT 

Abdullah Baştürk 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Rıza Kuas 
Necdet Uğur 
Reşit Ülifeer 
LeMt Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü AMcan 
Şeref BaJksşık 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Kenml önder 
Ali Nalkd Üner 

KASTAMONU 
M«hm«t Seydîbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

[Reddedenler] 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 

IZMlR 
Talât Orhon 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güveın 
Kemal Ofeyay 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 

[Oya katili 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURSA 
tbrahim Öktem 
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KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Necmettin Erbaıkan 
Sezai Ergun 
Sadi Koejaş ( 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erbek 

- MALATYA 
Hakkı Göfeçe 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

İbrahim Öztürk 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Âbdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başea* 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

[Açık 

Ağn 
AydiTi 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

I SAKARYA 
Nuri Bayar 

I B. Turgut Boztepe 
SAMSUN 

I Yaşar Akal 
Talât Asal 

I Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
I Adil Yaşa 

SİNOP 
1 Hilmi İşgüzar 
I Mustafa Kaptan 

Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
M. Kemal Palaoğm 

TEKİRDAĞ 
[ Yılmaz Alpaslan 

.' | Mustafa Sabri Sözeri 

üyelikler] 

1 I Hatay 1 
1 Kocaeli 1 
1 Malatya 3 
1 I Nevşehir 1 
1 
2 Yekûn 12 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Cevat Küçük 

TUNCELt 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Orhar. Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Celâli Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
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Türfeîye Üumtaiyelti Aniayasalsııum 57 nci nıa&desin'in 2 ndi ve 3 aucii (fıkrasını değiştiren - Mad-
ide 2 - 'niin aıçık (oylaıntası Bioanıcu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze'ki Adıyaman 
Kâmıill Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Meihmet Rıza Çerçel 
Hasan Din çer 
Ham di Hamamcı oğlu 
Ali thsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 331 

Kabul edenler : 330 
Reddedenler : l! 

Çdkinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 107 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Serafettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rotıa 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
öihat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osıman Tan 
Mevl'üt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bdnay 

B'lNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

edenler] 
Mehmet Bilgin 

BlTLlS 
Kenan Mümtaz Akısık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
Ertuğrnl Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bagcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesıut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüıllâtif En&arioğhı 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Cevat Sayın 

ETAZTĞ 
Samet Gül doğan 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacır oğlu 
Gıyasettrn Karaca 
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Oevat önder 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin tncioğiu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
llhami Sanear 
Akgün Siliivrili 
tsmail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osıma 
Ke/mal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kufbilay tmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala-
Mustafa Ok 

Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmili, Şaıhinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Z'ekerdyıa Kıirşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
?eyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural* 

RİZE 
Erol AkçaJl 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
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Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SllRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 

Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Bir git 
Sinan Bosna 
Osman Böİüıkbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahaiil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
İsımet Hilmi Baılcı 

, İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulıtsoy 

TRABZON 
; Mehmet Arslantürk 
i Alımet İhsan B irine ioğİL 

; Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURSA 
ibrahim öktem' 

ÇANAKKALE 
; Mustafa Çalıkoğlu 

ÇORUM 
, Cahit Angın 

DENlZLt 
. Samı Arsla/n 

Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
; Hasan Değer (1.) 
Necmettin Gönenç 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arai 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu. 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Fethullaıh Taşkesenli-
oğlu. (I.) 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(t. A.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
M. Sait Re'şa 

İSPARTA 
Hüsamettin Aknıumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
• Abdullah Baştürk 

ismet Kapısıa 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Rıza Kuas 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şülkrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğltr 

. Ali Naki Üner 
KASTAMONU 

Hasan Tosyalı 
KOCAELİ 

Vöhlbi Engrâ 
KONYA 

Necmettin Erbakan 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen» 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 

I Ahmet Fuat Azmioğlu 
• Ali Erkek 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

[Oya katılmayanlar] 
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MALATYA 
tsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
ibrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir özmen 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
M. Kemal Palaoğhı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
M. Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Cevat Küçük 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 Hatay 1 
Aydın 1 Kocaeli :ı 
Bursa 1 Malatya 2 
Diyarbakır 1 Nevşehir 1 
Edirne 1 — 
Elâzığ 2 Yekûn 12 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenıpmar 

UŞAK 
>rhan Deıngdız 

Âdil Turan 
VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
YOZGAT 

Celâl Ahmet Sungur 

(t) 
ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karalkaş 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1973 P«r§em!b© 

Saaib : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi. ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eddenimesine dair kanun teklifi dile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih. Tan
yeri] ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı madiclelterinin değdştirilmıeısane ve 
bir elk madde ile biir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 696ı9, 7336 ve 756 sayılı "kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve PHân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçidi Komisyon raporu 
.(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
6'915'e 1 ııci ek) (Dağıtma tarihleri 14 . 4 . 1'972 
ve 1 . 11 . 1972) 

2. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekilli Salih Yıldız'in, Millet 
Meclisi İçtüzük tekliifi ve Anayasa Komisyonu 
rapora (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiç erimez ve 58 arlkaidaşıniin, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, MiMî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticanet, 
Maliye ve Plân 'komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçicıi Komisyon ra
poru (1/582, 2/5911) (!S. 'Sayısı : 663) (Dağıtma 
ıtaniıhi : 2 . 5 . 1972) 

4. — Cumhuriilyet .Senatosu Kars Üyesi S i m 
Atalay ve 6 arkadaşımın, T. B. M. M. Memurla
rı teşlkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde değişiklik yapıfllması hakuranda ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet (Senatosunca 
yapılan değişıüklikler hakkında Milleit Meclfiisi 
Plân Komiilsyonu raporu (M. Meclisi : 2/65; O 
Senatosu : 2/273) (M. Meclisi S. Sayısı : 2, 2'ye 
1 nci ek ve 2'ye 2 nci eık; O .Senatosu S. Sayısı : 
1341) (Dağıtıma tarihleri' : 24 . 12 . 1969, 
16 . 9 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

5. — T. B. M. M. 397 üyesinin, 9 Temmuz 
1961 tarihli 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 5 maddesıinün değiştiriilmesiine ve 
2 geçici madde ek'lenmesine dair teklifi ve Ana
yasa Komisyonu raporu (2/8.15) (fS. Sayısı : 
794) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1973) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Gayrimenkul Eslki Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 19'51 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 

( x) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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2 nöi maddesinin! birinci fıkrası «K» benıdi<n(de 
değişiklik yiapılması hakkında kanun tasarısı
na dair Cunıîramjyeıt Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet 'Senatosunca yapılan de-
ğıişilklikler halkıkınlda Millet Meclisi Mlillî Elği'tilm 
Komisyonu raporu (M. Meeliisi 1/365; Cumhu
riyet Senatosu 1/88) (M. M'eclM S. Sayısı : 
4.117, 417'ye 1 nci ek ve 417'ye 2 nca teik: Cum

huriyet Senatosu S. Sayısı : 114) (Dağı'tma ta-
rilhleri : 23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971 ve 1;1.1.1973) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BlRlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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