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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi
nin maddelerine geçilmesi kabul edildi ve 11 
nci madde üzerinde bir süre görüşüldü. 

toplanmak üzere Birleşime 
verildi. 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Kâtip 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

saat 24,00 te 

Başkan 
Baskanvekili 
Macit Zer en 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

SORULAR 
Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, istanbul Haliç sularına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/837) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ıSaati : 10,00 

BAŞKAN — -Başkanvekili Hayri Mumcııoğlu. 

KÂTİPLER : İKııdret Sayhan (Niğde), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN •— 114 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Yoklama yapıldı). 

3. 

BAŞKAN — Müzakere nisabımız vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/558; Cum
huriyet Senatosu (2/342) (S. Sayısı : 1661). (1) 

BAŞKAN — Anayasa tadil teklifinin 1 nci 
maddesinin ilk fıkrasını teşkil eden 11 nci mad
de üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Söz sırası ıSaym Şeref Kayalar'da?. Yok. 
(Hasta sesleri) Sayın Kalpaklıoğlu?. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — ıSaym G-ümüşoğlu, buyurun. 
O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) -~ Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 11 nci mad
de sebebiyle gerek basında, gerek partiler ara
sında vâki olan tartışmalar ve bu madde ile 
ulaşılmak istenen gaye üzerinde bir nebze dur
mayı faydalı bulduğum için îhuzurunuza 
çıkmış bulunmaktayım. 

Tadil 'teklifi, Anayasamızın 10 ncu madde
sinde yer alan temel hakların kamu yararı, 
âmme menfaati ve iyiliği mülâhazası ile sınır
lama esasını getirmektedir. Böylece mevcut 
madde daha liberal, daha ferdiyetçi bir nite
likte iken, bu değişiklikle daha toplumcu, daha 
çok toplum haklannı teminat altına sokucu 
mahiyette görülmektedir. Yalnız, ters düşen 
bir münakaşa zemini yaratılmaktadır. Daha çok 

(1) 1661 S. Sayılı basmayazı 12 
tarihli 113 ncü Birleşimin sonundadır. 

9 . 1971 

toplumcu nitelikleri ile kendilerini kamu oyuna 
takdim eden arkadaşlar, nedense, bu madde se
bebiyle ferdiyetçi, liberal bir tutumun içinde
ler. Aslında belki bunun bir izahı var ama, baş
ka maksatla, ifadesi mümkün oimıyan veya ifa
de edilmek istenmiyen birtakım sebeplere da
yalı olduğu inancı ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, vatandaşlara uzun bir 
gelişimin ve mücadelenin sonucu olarak tanı
nan temel hakların sınırsız, kayıtsız, şartsız isti
mali toplumu tedirgin ediyorsa, toplumun bün
yesi içinde birtakım tahribat yaratıyorsa, bun
ların kamu güvenliği için, toplumun huzur ve 
selâmeti için bir ölçü içinde tahdit edilmesi, 
Devlet olmanın ve Devletin tabiî bir vazifesi
dir. Çünkü Devlet, kamu güvenliğinin bekçisi
dir. Günkü, Devlet vatandaş arasındaki uyuş
mazlığın hâkimidir. Bu itibarla, hakların özüne 
dokunulmadan birtakım sınırlamaların mevcu
diyetini kabul etmek tabiî bir zarurettir. As
lında temel hakların sınırlanması istemi ölçülü
dür. Anayasanın diğer hükümlerine bağlıdır ve 
nihayet Anayasamızın 10 ncu maddesi ayakta
dır. Yani, temel hakları niteliyen, belirten, ta
dat eden 10 ncu maddesi mevcuttur. Zannımca 
10 ncu madde, temel hakları kısıtlayan sosyal 
ve ekonomik engelleri bertaraf etmek, insan 
varlığının maddi ve mânevi gelişmesini sağla
mak Devlet için, siyasi iktidar için ödevdir, de
mektedir. Bu vazifeler mevcudoldukca ve temel 
hakların özüne dokunulmadıkça kamu güven
liği, kamu yararı ve toplumun huzuru için ge
tirilen tedbirler ideal ve pozitif hukuka uygun 
ise, fert ve cemiyet huzuruna yönelmiş ise, muh
terem arkadaşlar, ib.u tedbirler hak ve adalet 
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duygusunun emrinde ise, bundan endişe duyma
ya imkân yoktur. Bundan ancak rahatlama ve 
sevinme gerekmektedir. Ama muhterem arka
daşlar, 'bir sual akla gelebilir. Bu temel haklan 
birtakım tedbirlerle kısıtlayacak olan siyasi 
iktidarın tutumu ne olur? Ve hu temel hak
ların sınırlanmasının Sonucu nereye kadar va
rabilir? Haklı olarak hu düşünülebilir. Ama 
sevgili arkadaşlarım, hundan da endişe etme
mek lâzımdır. Oünkü, siyasi iktidarı gayri şahsi 
olarak kaibul etmeye mechuruz. Siyasi iktidarı 
muayyen (bir heyetin veya muayyen bir şahsın 
malı şeklinde telâkki etmek medeni toplum için 
geçerli hir düşünce değildir. Fakat, nedense si
yasi iktidar deyince hiz akla gelmekteyiz. Ger
çekten de hu kuşku hundan gelmektedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yok öyle 
şey. 

O. ZEKÎ GÜMİÜŞOĞLU (Devamla) — «Yok» 
diyen arkadaşlara cevap olsun diye arz edeyim; 
aslında Türkiye'de demokratik rejimin oturması, 
gelişmesi ve gerçekleşmesi Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidar olmasına yani, serbest seçim
lerle iktidara gelmesi şartına da bağlıdır. Ben 
hunu açıkça söylüyorum, işte millet huzurunda 
da söylüyorum. Çünkü, hu artık denenmiş ve 
hirook tecrübelerle sabit olmuş bir keyfiyet ve 
öteden heri gelen hir alışkanlıktır ki, Türkiye'
mizde bürokrasi ile halk arasında hir türlü 
ilişki' kurulamamıştır. Yani, hrokrat - halk iliş
kileri uzlaştırıcı ve hanştırıcı şekilde dengeli 
olamamıştır. Bu itibarla ben samimi olarak bir-
gün seçimle C. H. P. nin iktidar olmasını temen
ni etmekteyim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir noktaya 
da buradan dönmek istiyorum. Kendilerini 
kamu oyuna toplumca nitelikleriyle takdim 
eden arkadaşlarımızın, 11 nci madde mahiyeti 
itibariyle ferdiyetçi ve lüberal vasfından, bu 
tadille, toplumca hir vasfa dönerken itiraz eden 
arkadaşlarımızın hir çoğu, isömürücü ve tekelci 
tutumla mücadele etme imkânının bertaraf edi
leceği endişesini öne sürmektedir. 

Muhterem arkadaşlar haklı olarak... 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu 2 dakikanız 
var, istirham ediyorum. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Haklı olarak, acaha kimdir hu tekelci ve in
hisarcı ve sömürücü diye düşündüğüm zaman, 

j tekelci ve sömürücülerin, aslında cemiyette hir-
takım imkânlarla mücehhez olanların, hâkim 
güçlerin hunlara karşı olduğunu görmek gilbi 
hir tezadın içinde olduklarını görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar. Anayasanın hürriyetçi 
yönüne, Anayasanın getirdiği insancıl duygu
lara sahibolan ve onun müdafaasını yapanlar, 

j Anayasanın hu sistemini, demokratik, lâik cep
hesini hir nevi kamu düzenini haşka hir arzu 
ile değiştirmek için hu hak ve hürriyetlerden 
istifade etme gibi hir sonuca ulaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, sözümü hurada hiti-
rirken, şunu da ifadeye mechurum. Bu tadil 
teklifi, hiçhir zaman temel hak ve hürriyetlerin 
istimaline mâni olmıyacaktır. Temel hiçbir hak 
ve hürriyetin hu tadille ortadan kaldırılacağı 
gihi hir endişe mevcut değildir. Ama, temel hak 
ve hürriyetlerin istimali şekle tabi tutulacaktır. 
intizam ve âmme için hirtakım kayıtlar kona
caktır. Toplumu rahatsız ve rencide etmemek 
için şartlar kullanılacaktır. Kamu yaran, kamu 
intizamı, genel ahlâk, genel sağlık ve hattâ 
Anayasanın diğer ıhükümlerini muhafaza etmek 

I için kullanılacaktır. iSorUmsuz kullanılmıyacak-
I tır. Tedbir hu mânada olacaktır, kısıtlama hu 

mânada olacaktır. Doğum sancısı çeken, tra-
I fik kazası geçirip hastaneye ulaşmak mechuri-
] yetinde olan vatandaşın önüne geçilerek «top-
I lantı, gösteri yürüyüşü» vardır diye ölümüne 

sebebolunmıyacaktır. Bunun için getirilmek is
tenmektedir. Bu itibarla hu hakkın varlığı, esa
sı ve istimali aslında Anayasnın 10 ncu mad
desi ve diğer maddelerle kısıtlanması mümkün 
olmadığına göre, müsaade huyurunda intizamı -
âmmeyi korumak, kamu yarannı sağlamak, di
ğer vatandaşlan rahatsız etmiyecek, onların hak 
ve hukuklarına tecavüz etmiyecek şekilde me
denî ölçüler içinde istimal edilsin. Cemiyette 
anarşi istemiyorsak, cemiyette huzur istiyorsak 
bunlann usulü dairesinde istimaline karşı çık
mak (gerçekten anarşiyi istemek gibi hir neti-
ceye ulaşmaktadır. Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hazerdağlı, huyurunuz. 

I SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 11 nci mad
deyi analiz etmek lâzımgelirse helli haslı 2 un
suru ihtiva ediyor. «Temel hak ve hürriyetler» 
adı altında yeni matlahı ile «temel hak ve hür
riyetlerin Özü, sınırlanması ve kötüye kulla-
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nılamaması» başlığı altındaki bu 11 nci madde
de sınıf kavgası konusu var. !Bir de Türk Va
tanının, Türk ülkesinin, 'Türk Milletinin (bölün
mezliği konusu önemle yer almaktadır. Ben bu 
10 dakikalık süre içinde daha ziyade Türk Dev
letinin ülkesi ve milleti ile [bölünmezliği konusu 
üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 12 Mart öncesi Tür
kiye'deki anarşik 'hareketler fikirden, esastan 
yoksun ve en korkunç olanı Türkiye'deki bölü
cülük hareketleri idi. Dev - iGenç'in «Doğu kül
tür 'ocakları,» «Türkiye halkları, sözü âdeta 
Türkiye ide moda 'oldu. Kendimi bildim bileli 
Doğu bölgesinde ikâmet etmiş bir arkadaşını
zım. I>oğu illerinde, yurdun bu bölgesinde 3 - 5 
muhterisin, istismarcının zaman zaman dile ge
tirdiği, hareket yaratmak istediği, istismarcıla
rın zavallı insanları tahrik etmek için yaptığı 
hareketler görülmüş, fakat halkta katiyen böyle 
bir arzu, böyle bir cereyan 'olmamıştır. Bu söz
cüğü, «kürtcülük» sözünü telâffuz etmeye, te
kellüm etmeye utanç duyarım, öyle bir yara
dılışta insanım ve o bölgenin insanları da böy-
ledirler. Ama, 12 Mart öncesi «Türkiye halk
ları» Sözü yetmiyormuş gibi ve bunun zavallı 
istismarcılarının Dev - iG-enç'in, bâzı genç di
mağlara aktardığı zehirler, kustukları zehirler 
de yetmiyormuş gibi bir siyasi partinin genel 
başkanı bir resmî gongrede, A. P. iktidarı za
manında, Hükümet komserinin bulunduğu bir 
kongrede, «Türkiye'de 15 milyon kurt vardır» 
gibi sözleri açıkça söyledi. Muhterem arkadaş
larım, bunu gazetede okuduğum zaman gözle
rimi acaba doğru mu diye ovaladım. Fakat 
baktım ki, doğru. Galiba Aralık ayındaydı, Mil
liyet Gazetesinde bunlar çıktı, yayımlandı. Ne
den bu sözler Atatürk Türkiyesinde Cumhuri
yetten 48 yıl sonra açıkça sölenmeye başlandı? 
Bu sözleri söylemeye Anayasada açık kapı mı 
var idi? Anayamızda, bugünkü mer'i Anayasa
mızda açık kapı varmıydı? Müeyyidesi mi 
yoktu? Muhterem arkadaşlarım, hayır. Anaya
sanın birden dokuza kadar olan maddeleri, 
3 ncü, 4 ncü maddeleri Türk Devletinin, Türk 
Milletinin ülkesiyle, milletiyle bölünmezliğini 
sağlam esaslara bağlamıştı. Bundan sonra 
T. C. K. nun 141, 142 ve 146 ncı maddeleri de 
bunun müeyyideleriydi. Türkiye'de zaman za
man buna cüret edenler, bölücü hareketler yap

mak istiyenler mahkemelerde pekâlâ cezalandı
rılıyor idi. Ve bugün Türkiye'de ihalen o kanun
lar mer'i ve buna göre hareket eden kimselerde 
pekâlâ adalet önünde ©ezalarını görmektedir
ler. Şimdi müeyyideler yetmiyorduysa haliyle 
akla bir sual geliyor. E, biz Anayasanın değiş
tirilmesini, bu Anayasa ile bu memleketin ida
re edilemiyeceğini seçimlerden evvel söyledik 
diyenler buna cevap vermelidirler. Bu bölücü 
hareketlere karşı Türkiye'de mevzuat eksikliği 
varmıydı, yokmuydu?.. Yoktuysa 260 milletve
kilim var diye Millet Meclisinde gerinen ikti
dar, neden bu kanunların müeyyidelerini ge
tirmemişti, çıkarmamıştı?.. İktidarı kabul etme
seydi. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bir sene de
dik, konuşturmadınız. 

iSALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Eğer 
biz sizi konuşturmıyacaksak ne diye iktidar ola
rak duruyordunuz burada 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen karşılıklı konu-
maya mahal vermiyelim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Hükümet acz içindeydi, 
korkaklık içindeydi. Bunu sarahatle söyliyece-
ğim, ispat edeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Hangi 
madde ile konuşuyorsunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu 
madde ile konuşuyorum. Aşırı solu Türkiye'de 
tahrik edenler çoğalmıştı, diyeceksiniz. Arka
daşlar C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı Millet 
Meclisi kürsüsünde bunlara «haytalar, serseri
ler» diye bağırırken o vaktin sorumlu Başbaka
nı «âdi zabıta vakalarıdır» diye vasıflandırı
yor idi. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Taban
caları siz verdiniz beyefendi. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bu 
söz cevaba deymiyor. (Gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet zaman 
zaman bu kürsülerden «beni olaylarla karşı kar
şıya getirme minderine çekemezsiniz» demişti. 
Hattâ 1968 bütçesinde Sayın Süleyman Demirel 
«Bu memlekette bir Başvekil asılmıştır. Ben bu 
hâdiselerle karşı karşıya gelemem» demiştir.» 
Bu bir korkaklığın ifadesiydi. Hâdiselerin üze
rine yürümek cesaretinden yoksun olmanın kor
kusu idi, bu. O halde muhterem arkadaşlar, 
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11 nci maddeyi niye değiştiriyorsunuz? 11 nci 
maddeyi değiştireceğiz ve bugünkü haliyle ka
bul edeceğiz, karsısında değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, beceriksiz,, âciz el
lerde Devlet gemisi karaya oturdu, tren ray
dan çıktı. Sayın SüleT/man Demirel'in dediği 
şekilde otomobilin lâstiği patlamadı. O otomo
bil devrildi, kıç üstü oturuldu. Şimdi her ikti
dara gelen, Devleti herkesten daha çok lâyık 
olarak idare edecek demek değildir. Lâyık olmı-
yanlar da seçilebilirler. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Hazer-
dağlı. 

SALÎM HAZSSDAĞLI (Devamla) — Bitti, 
Sayın Başkanım. Yarın liyakatsiz bir iktidar da
ha seçilmiş olabilir, gelebilir. Oyla bir madde 
getirelim ki devrilen otomobili bu sırada reviz
yona sokalım dedik Mademki devrildi.,. Yoksa 
bunlardan şimdiye kadar Türkiye'de şikâyet ol
mamıştır. Bu maddeler pekâlâ yetiyordu, hâlâ 
de yetiyor. Niçin değiştiriyoruz? Otomobil dev
rildi, tamirhaneye soktuk, revizyona soktuk. 
Şimdi öyle parçalar takalım ki yarm acemi bir 
el yine geldiğinde, vitesi aradığında daha ko
lay bulsun. Vitesini kolay bulsun, otomobili bir 
daha devirmemesi için bâzı parçaları gözünün 
önüne sokalım da bu maddeler çalışsın için. 
Yoksa Türkiye'de bu hareketler için, bu anar
şik hareketler için mevzuat eksikliği yoktur. 
Anayasanın 11 nci maddesi de sorumlu değil
dir. Anayasanın 11 nci maddesinden başka di
ğer maddeleri de eksik değildir, kâfidir, idare 
eder. Biz, bu Devlet acemi ellere bir gün, bir 
daha düşer ise aradığını çabucak kolaylıkla bul
sun diye golünün önüne sermek için bu madde
yi bu şekliyle kabul ediyoruz. Teşekkür ede
rim. saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Suphi Karaman, buyurunuz efendim. 
SUPHİ KAEAMANAN (Tabiî Üye) — Sa

yın 'Başkan, sayın senatörler; değiştirilmekte 
olan Anayasanın maddeleri arasında ilk mad
de, 11 nci madde üzerindeki fikirlerimizi beyan 
ederken özellikle maddenin metni üzerinde ko
nuşacağım. Genel durum hakkındaki mütalâala
rımızı dün tümü üzerindeki konuşma sırasında 
arz etmiştim. Bu yönden genel her hangi bir du
ruma girmek lüzumunu duynııyacağım. 

11 nci madde, bir amacın ve bir gayretin so
nucu olarak bu halini almıştır. 11 nci madde ile 

j çok şeylerin düzeltileceği ve her şeyin düz bir 
liman haline getirileceği sanılmış ve ona göre 
bir metin evvelâ teklif edilmiştir. Bunda, «Hür
riyetlerin, temel hakların özü» başlığım taşıyan 
bu maddede, temel hakların özü 1961 Anayasa
sında hiçbir kısıtlamaya tabi değilken, geniş öl
çüde bir kısıtlamaya tabi tutulmak istenmiştir. 
Evvelâ maddenin başlığında ilk başlık «Temel 
hakların özü» olduğu halde son değişiklik met
ninde «Temel hak ve hürriyetlerin özü» den
miş, sınırlanması ve kötüye kullanılamaması 
eklenmiş. Bununla sınırlanması, yani kısıtlan
ması düşünülmüştü!*, temel hakların özü. ilk 
metinde katiyen böyle şeyler yoktu. Bir gerilik 
başlamıştır, bir geriye dönüş başlamıştır ve kö
tüye kullanılması tabiî bir endişenin sonucu ola
rak gelmiştir; ama evvelâ kısıtlanma kabul edil
miştir, meselenin başında, felsefesinde. 

1951 Anayasasının ilk metninde 11 nci mad
de 35 kelimeden ibaretti. Bu son metinde 94 ke
lime olmuştur ve Anayasanın en çok kabartılan 
maddelerinden birisidir. Dün de ifade ettiğim 
gibi, anayasalar ceza kanunları değildir; usulü 
muhakeme kanunları değildir. Anayasalar, ve
ciz; lirik, akıcı bir üslûpla, yazıldıkları devrin 
sosyolojisini, politikasını edebi bir lisanla anlat
ması lâzımgelen metinlerdir. Şimdi ben metni 
eleştireceğini, göreceksiniz ki; aslında hiçbir 
şey yapılmamıştır, hiçbir şey getirilmemiştir 
ve ben o bakımdan da çok memnunumdur; ama 
buna mukabil bir şey yapılmış intibaını verebil
mek için 85 kelimelik metin 94 kelimeye çı
karılmıştır. 

Şimdi 1961 Anayasasının 11 nci maddesinde 
iki fıkra vardır. Birinci fıkra; «Temel hak ve 
hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uy
gun olarak ancak kanunla sınırlanabilir» diyor. 
Temel hakları mukaddes kabul etmiş, sınırlan
masını da bir umumi kaideye bağlamıştır. «Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak» demiş. 
Geniş bir kapsam içine almıştır. Yani Anaya
sanın sözüne ve ruhuna deyince bu aslında çok 
geniş bir kapsamdır. Anayasanın 11 maddesinin 
sözünde ve ruhunda ne varsa, onlara göre kısıt
lanabileceğini 1961 Anayasası kabul etmiş. Şim
di değiştirilen ilk metnin 1 nci fıkrasında, Ana
yasanın özüne ve ruhuna, sözüne ve ruhuna atıf 
yapılan bu geniş anlam kısıtlanmış. Geriye bir 
kısıtlama yapılmış, arkadaşlarını. Belki farkın-
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da değilizdir. Ben şimdi söylüyorum; buradaki 
kısıtlamada eğer temel hak ve hürriyetlerin kı
sıtlanması isteniyorsa, ilk metindeki, «Sözüne ve 
ruhuna», sözü terimi geniş bir kapsam taşıyor
du. Şimdi bu geniş kapsamı 11 nci maddede ge
riye doğru kısıtlamışmızdır. Bu geriden maksa
dım, anayasal hakların geriye doğru kısıtlanma
sı değil, yani kısıtlama azaltılmıştır, yavaşla
tılmıştır, kısıtlanma hususu. Şöyleki, şimdi ilk 
maddede, şu okuduğum kelimeler, ilk metnin 1 
nci fıkrasına eklenmiş kısımlardı. «Temel hak 
ve hürriyetler» diye başlıyor; bu ilk metinde 
var. ilk fıkranın sonunda, «Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırla
nabilir» denmiştir. Bu ilk metindir. Şimdi araya 
bir ek cümle eklenmiştir, o da şu, «Devletin ül
kesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, 
millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararı
nın, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması 
amacı ile ve Anayasanın diğer maddelerinde 
gösterilen özel sebeplerle «...Şimdi bu sebeplerle 
Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kı
sıtlanma istenebilir anlaşılmaktadır. Demekki, 
bu sebeplerin dışında yapılamaz. Aslında bu 
ileri bir şey (yani kısıtlamayı, ilk metindeki, 
1961 Anayasasındaki kısıtlama «Anayasanın sö
züne ve ruhuna uygun» olarak dendiği halde, 
şimdi yalnız şu sebeple yapabilirsin, başka se
beple yapamazsın denmiştir. Halbuki 1961 Ana
yasası kanun vâzıının niyeti, hürriyetleri daha 
kısıtlamaktı. Burada demekki, maksadın dışın
da. Bana göre çok daha iyi, ama yapanların ni
yetinin dışında bir kısıtlama meydana gelmiş
tir. Ben memnunum şahsan, bu halden. 

İkinci fıkra, «Kanun, temel hak ve hürriyet
lerin özüne dokunamaz» dır. Halbuki ilk metin, 
«Kanun, kamu yaran, genel ahlâk, kamu düze
ni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebepler
le de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne doku
namaz.» şeklindedir. 1961 Anayasasının met
ninde, bütün bu sebeplerle bile olsa, hürriyet
lerin özüne dokunulamaz vardı. Ama şimdi sa
dece dokunulamaz diyor. Binaenaleyh, burada 
da bu sefer geriye doğru, yani gerçek anlamda 
geriye doğru bir kısıtlama var. Ondan sonraki 
3 ncü ve 4 ncü fıkralar tamamiyle yeniden ek
lenmiştir. Burada, «Bu Anayasada yer alan hak 
ve hürriyetlerden hiç birisi, insan hak ve hür
riyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve mil

letiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sı
nıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti orta
dan kaldırmak kastı ile kullanılamaz.» diyor. 

Şimdi, burada getirilmek istenen şudur, ar
kadaşlarım; biz böyle anlıyoruz, kanunun met
ninden ve ruhundan bunu anlıyoruz. Bu Anaya
sada yer alan hak ve hürriyetlerin hiç birisi, şu 
şu sebeplerle Anayasada nitelikleri belirtilen 
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kulla
nılamaz. Tabiîki bunlarla herkes beraberdir. 
Yani 1961 rejimine, 1961 Anayasasına bağlı olan 
herkes, Anayasada nitelikleri belirtilen Cumhu
riyeti ortadan kaldıranın karşısındadır, karşı
sında olmak lâzımdır. Bunlarla beraberiz. Ama 
bunlar ne zaman hangi şeylerle kaldırılamaz, 
şimdi onu arz ediyorum. «Hürriyetlerden hiç bi
risi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Dev
letinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nü», aynen kabul ediyoruz bunları, «Veya dil, 
ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak, 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti or
tadan kaldırmak kastı ile..» Şu halde, bu saydı
ğımız sınıf, ırk, dil - ki en çok konuşulan sınıf
tır - bunların hiç birisi, yani bu sebeplerle nite
likleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti kal
dırmak maksadiyle kullanılamaz. Ama, bunla
rın mücadelesi elbette yapılacaktır, bunun için 
de buna engel hiçbir şey yoktur. Bu gayet sa
rih okunsun. «Anayasada yer alan hak ve hür
riyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetleri
ne veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve 
mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
kasdı ile kullanılmaz». Ama bu, meseleler ken
di aralarında eleştirilebilir, tartışılabilir, özel
likle sınıf meselesi günlerce kamuoyunu işgal 
ettiği için, bu Anayasada, bu madde ile sınıf 
meselesinin tartışılması, politika yapılması ön
lenemez ve böyle bir şey yoktur, bunu kısıtla
yan hiçbir hüküm yoktur. Bu maddenin sarih 
anlamı budur. 

BAŞKAN — Suphi Beyefendi, iki dakikanız 
var efendim, rica edeyim : 

SUPHİ KARMAN (Devamla) — Bunu tescil 
etmek istiyorum. Bu yönden birçok insanlar ko
nuşmuşlardır, birçok kişiler anlatmışlardır. Bu 
madde sosyal devlete mâni değildir, cidden mâ-
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ni değildir. Demokratik sosyalizme mâni değil-
lir, cidden mâni değildir, öyle bir şey yok. Ar
kadaşlarım, zaten sosyal devlet, bir toplumun 
sosyal ve ekonomik sorunlarını eleştirir, sosyal 
ve ekonomik sorunlarını mesele yapar. Sosyal 
ve ekonomik sorunlar da bir memeleketin düşe
nidir, kamu düşenidir. Şu halde, bnnım belirtil
mesi lâzımdır. Sosyal devletin olduğu yer-e ka
mu düzeninin eleştirisi de vardır. Yani Türkiye'
de demokratik sosyalizm ile nitelikleri iszıaya-
sada belirtilen Cumhuriyet vardır, olacaktır ar
kadaşlarım. Ama, demokratik olmayan sosya
lizm, nitelikleri Anayasada belirtilmiyen Cum
huriyet yoktur; cnun karşısındayız. Sosyal dev
let de vardır, demokratik sosyal düzeri de var
dır. Şu halde onlara engel hiçbir hüküm yok
tur. 

Ne olmuştur arkadaşlarım? 35 kelimelik me
tin 94 kelime ile getirilmiştir. 35 kelimelik ne
tin 94 kelime ile getirilmekte, meseleye bir şey
ler yapıyoruz havası verilmiştir. Böyle bir ka
muoyu yaratılmıştır, ama gerçekte hiçbir sey 
yapılmamıştır. Şu yapılmıştır arkadaşlarını: 
Mimar Sinan, Süleymaniye'yi bitirmiştir, mina
relerini dikmiştir, ondan sonra tam aşılacak fa
lan, mahallede oynayan çocuklar gelmişler, Ko
ca Mimar sen bu minareyi yaptın, bu camiyi 
yaptın ama, minaresi eğri demişler. Sinsin'da; 
öyle mi hakihaten falan, getirin bir ip demiş ço
cuklara, ipi beraber çekmişler minareye, düzol-
di mi, düzeldi; işte bu madde budur, arkadaşla
rım. Bu madde bundan ibarettir. Bu madde, oos-
yal devlet Anayasasının, hukuk devleti anaya
sasının yapısındaki-sosyal mücadelelerin yürü
mesine asla engel değildir. Bunu tarih önünde 
tutanaklara tesbit ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tayfur Sökmen. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım; bendenizi yüksek huzurlarınıza çıkaran 
sebep, 1961 Anayasasının görüşülmekte olan 11 
nci maddesinin bâzı zevat tarafından yanlış tef
sir edildiğidir. Müsaadenizle izahını yapacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk Türkiye'
sinin bünyesine uymadığı için olacak ki, bir kı
sım maddeleri değiştirilmiş olan 1961 Anayasa
sının bir kısım maddeleri de bu defa Sayın Baş
bakan Profesör Erim'in takdire şayan mesaisi 

ile değiştirilmek üzeredir. Bu hal memnuniyeti 
mucibolmakta iken, 11 nci maddenin demokra
tik sosyalizme açıktır şeklinde tefsire kalkışıl
ması üzüntü yaratmıştır. Bahusus, en kritik Tbir 
durumda Başbakanlık vazifesini takabbül etti
ği andan itibaren, öteden beri aleyhinde bulun
duğum memur değiştirme keyfiyeti hariç, sağ
cısı ile, solcusu ile ve sosyalisti ile şiddetle mü
cadeleye giriştiğinden ötürü, vazifesinde mu
vaffak olması için yalnız temenni etmekle kal
mayıp, her türlü hizmette bulunmayı vatan va
zifesi saydığım Sayın Başbakan Profesör Erim'
in de, Anayasanın demokratik sosyalizme açık
tır, diyenleri teyideder mahiyetteki beyanatı 
üzüntüme sebebolmuştur. Çünkü, orta şarkta 
sosyalizmin, demokrasi değil de, demokratik ol-
mıyanları arasında bir fark yoktur. Netice iti
bariyle bunlar bir noktada birleşiyorlar. Yani, 
komünizmin öncülüğünde. İşte gözlerinizin 
önünde duran Mısır, Suriye, Irak, Libya, Ceza
yir. Buralarda da ilk a,nda demokratik sosya
lizm diye idare değiştirilmişti. Çok geçmeden 
demokratik sosyalizm komünizmin öncülüğünü 
yapıyor ve yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, her vakit arz etti
ğim veçhile, aziz Atatürk'ün Türkiye'sinde, sağ
cılığa, solculuğa ve sosyalistliğe asla gidilme
meli. Çünkü, aziz Atatürk, sağcılıktan ne kadar 
müteneffir idiyse, solculuktan, sosyalistlikten 
de o derece müteneffir olduğuna göre, Atatürk
çü olanlar ve Atatürk'e bağlı kimseler memle
ketimizde solculuğa, sosyalistliğe kapıları aç
mamalı, bilâkis kapamalıdırlar. Nitekim bu ha
kikatleri yakinen bilen ve hakiki Atatürkçü 
olan muhterem Cumhurbaşkanımız birçok defa 
Anayasamızın sola ve sosyalistliğe açık olmadı
ğını söylemişler ve söylemektedirler. 

Hattâ, 9 Eylül günü Halk Partisinin 49 ncu 
kuruluş yıldönümü münasebetiyle yaptığı ko
nuşmaları arasında Sayın İnönü de kendilerinin 
ve Halk Partisinin solcu ve sosyalist bir parti 
olmadığını söylemişlerdir. Eğer, Anayasa sola 
ve sosyalistliğe açık olsa idi, Sayın İnönü böyle 
bir söz söylerler mi idi? 

Muhterem arkadaşlarım, maruzatımın mü
eyyidelerinden biri de; 1899 da Sosyalist Parti
sini kuran Lenin 1917 de kuvvetlenince Sosya
list Partisini komünizme tahvil etmiştir. Tekrar 
ediyorum, memleketimizde demokratik faşizm 
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ve Hitlerizm olamıyaeağı gibi, demokratik sos
yalizm partisi de kurulamaz ve kurulmamalı
dır. 

Arkaraşlarım, iğne deliğinlen sızıp memle
ketimizin huzur ve sükûnunu bozan ve sıkıyö
netim mahkemesinde mevkuf bulunurken dahi, 
«biz Kemalist değil, sosyalistiz» diyen, böyle sa
tılmış ve azıtılmışlara açık kapı bırakılmama
sı lâzımdır. Eğer açık kapı bırakılırsa, açık ka
pıdan memleketimizde yaratacakları felâketi 
önlemek için, ancak Sayın Erimin ilâhi bir 
kudrete sahibolması iktiza eder. O da olmadığı
na göre Anayasanın kapısını solcu ve sosyalist
lere açmamasını Sayın Başvekil Erim'den pîri 
fani ve emektar bir vatandaş olarak rica etmek, 
istemek hakkım ve vazifemdir. 

Saygılarımla. (A. P. ve Kontenjan sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; daha evvel söz almış de
ğildim. Benden evvel konuşan arkadaşların bir
birine zıt, çelişik ifadeleri, yeni yapılan bir 
Anayasanın bu kadar sarih hükmüne rağmen, 
böyle ayn maksatlara yorulması endişesini gi
dermek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Yıllardır, hiçolmazsa 6 aydan beri Türkiye'
de meseleler konuşuluyor; yani beliren ihtiyaç
lar karşısında tedbirler aranıyor; partiler bir
leşiyor, komisyonlar kurulmuş çalışıyor; bun
lar bir maksat için, bir esas için çalıştılar ve bir
leştiler. İddia etmiyorum, ama nıütevasi bir 
inanışla da olsa denebilir ki, Türkiye'nin elit 
bir zümresinin, sorumlu heyetlerin müşterek me
saisinin mahsulü olan böyle bir metni, bu kadar 
ayrı istikametlerde çekiştirmek, koca hizmetle
rin, emeklerin daha başlangıçta heder olması 
anlamına gelir. 

Bir arkadaşımız, Sayın Tayfur Sökmen arka
daşımız, elinde bir tokmak kapıya kalın, kalın 
çiviler çakmak arzusunda. Bir başka arkada
şımız, kapıları tamamiyle kırıp, başka bir hava
yı estirmek istemektedir. Hepsi bu maddenin 
içinde. Bu madde bunların ikisine de müsait 
değil. Bu maddeyi asıl maksadı ve asıl hüviyeti 
ile anlamak lâzım. 

13 . 9 . 1971 0 : 1 
Arkadaşlar, bendeniz hesbel kader Kurucu 

Mecliste de bulundum. Birinci Anayasanın ha
zırlanmasında, hasırlıyan heyetlerin arasında 
bir fert olarak çalıştım; tıpkı şimdi olduğu gi
bi; nıütevasi, iddiasız bir arkadaşınız olarak 
çalıştım, 1961 Anayasası,.27 Mayıs öncesi olay
larının oluşturduğu, bir anlamda onların tep
kisi ile yapılmış bir Anayasadır. Bu bir tarih 
gerçeğidir, 1971 Anyasası da, ben 1971 Ana-
yesası diyorum, 1961 Anayasasının devamı olan 
bu 1971 Anayasası da, 1960 sonramı olaylarının, 
sosyal çalkantıların zaruri kıldığı tedbirleri gös
teren, ona çare ariyan bir hüviyettedir. Bu ka
dar emeklerle hazırlanan böyle bir metni, böyle 
bir kanun maddesini hiçe saymak, abesle iştigal 
gibi göstermek, her halde madde metnine ve 
hâdiseler içine iyice nüfuz etmemekten ileri ge
liyor. 

Biz yeni bir Anayasa yapmıyoruz. Mevcut, 
yürürlükteki Anayasanın, o zamanın şartlarına 
uyan, fakat 1960 sonrasının, yani bu son 10 yılın 
olaylarını fazlaca kanalize etmeye müsaidolmı-
yan hükümlerini desteklemek, kuvvetlendirmek 
istiyoruz. Asla temel haklara dokunulmamıştır. 
Bu madde bütün Anayasa değişikliği içinde, 
her arkadaşın olduğu gibi bendenizin de gön
lümle tamamını, tümünü belki tasvip etmedi
ğim maddeler vardır, ama bu maddeyi tümü 
ile ve günlümle tasvibediyorum. Çünkü, bir 
müellifin de dediği gibi, «Kanun toplum için
dir; toplumlar kanun için değildir.» Bir toplum 
yaşamak istiyor, o toplumun yaşama imkânları 
zedeleniyorsa, kanunu değiştirmek, yeni mecra
lar bulmak o toplumun tabiî hakkıdır. Biz işte 
böyle bir ihtiyaç içinde bu tashihatı yapıyoruz. 

Demin bir arkadaşım anlattı; bir hastalık çı
kar bir yerde, idare tedbir alamaz; bir büyük 
yangın hâdisesi olur, vatandaşı idare hizmete 
çağıramaz; bir yürüyüş olur, öğretmen mekte
bini kapar, gelir Ankara'da toplanır, idare bu
nun karşısında eli kolu bağlı kalır; böyle bir 
toplum elbette kalkınamaz. Hızlı kalkınma 
ihtiyacında olan bir toplum bu gibi ihtiyaçlar 
karşısında idareyi güçlendirmek durumunda ve 
mecburiye tindedir. 

Anayasamızda kuvvetler ayrılığı tanzim olu
nurken, maalesef denge idarenin aleyhine te
şekkül etmiştir. Hattâ bugün de bunun belirti
leri vardır. Bu hiçbir zaman keyfi idare kur
mak, yargı organlarının yetkisini idareye ver-
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mek; idarenin, vatandaşın hak ve hukukuna te
cavüzünü tasvip ve tecviz etmek anlamına gel
mez. İdare ihtiyaç halinde ve kanunların için
de kalarak meselelere tedbir bulmalıdır. Savcı
sı, valisi, öğretmeni ve bilûmum kamu hizmet
lileri bir tedbir bulmalı, işte ne gibi hallerde 
kamu yaran, nasıl düşünülecek, nasıl tedbir bu
lunacak ve elim kolum bağlıdır diye feryat et-
miyen bir idare kurmak istiyor. Din ve mezhep 
suiistimallerini, istismarlarını önlemek istiyor. 

Arkadaşlar, bu din ve mezhep istismarı, sömü
rüsü bizim 1946 dan beri. ki, siyasi hayatımızda 
Türkiye'yi yıkan başlıca meselelerden biri ol
muştur. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Doğrudur. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Siyaset 

uğruna, oy uğruna din ve mezhep sömürüsünü 
maalesef bütün partiler yapmış ve bu din sö
mürüsü, bu mezhep tahrikleri vatandaşları bir
birine kaynatacak yerde birbirinden uzaklaştır-
mıştır. İşte bunun tedbirini düşünüyoruz. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Çok 
doğru. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Eğer Tür
kiye bu mezhep ihtilâflarının, din ihtilâflarının 
körüklenmesi tehlikesini bu kadar acı tecrübe
lere rağmen görmemişse, bundan sonra görmesi
ne imkân yok. Her halde ve her muhitte bunun 
türlü belirtileri, türlü görüntüleri olmuştur. Şim
di tedbir bulalım diyoruz. Ne Anayasanın önü
ne ne insanların hakkına tecavüz vardır, bura
da. Bilâkis bunları tanzim ediyor. 

Arkadaşlar, bizim bir eksiğimiz de şudur: 
Farti mülâhazası ile gerçekleri çok kere söyliye-
memişizdir. Yakın hâdiseler ne yapmıştır?. Si
yasi çalkantılar ve ideolojik gelişmeler, her top
luma el atmamış mı idi, çengel atmamış mı idi? 
Her tapluma, her kuruma çengel atılmıştır. Tür
kiye'de millî marşlar yerine sınıfsal kargaşalık
lar, bağrışmalar yayılmıştı. İşte buna tedbir 
bulmaya mecburuz. Bu çengellerin bir kısmı 
bâzı kurumlarca reddedilmiştir. Dirayetli, akıl
lı, basiretli heyetler kendilerini bundan kurtar
mışlardır. Fakat, hâlâ bu seviyeye ve bu olgun
luğa gelmiyen topluluklar da vardır ve kendile
rini o anarşist hareketlerin, o yeni çalkantıla
rın, yeni arzuların çengeline kaptırmışlardır; 
yakalarını kaptırmışlardır. Biz. C H= P. olarak 
aşırı solun, ben kendi inancım ve görüşüm ola- j 

rak ifade ediyorum, samimiyetle söylüyorum, 
aşırı solun attığı çengeli Genel Başkanımızın 
dirayeti ve parti teşkilâtımızın tecrübeli kadro
su ile yakamızdan silktik attık. Bizim gibi Türk 
siyasi hayatında ehemmiyetli bir yeri olan A. P. 
de kendisine atılan çengelin farkındadır. Dün 
bir arkadaşım söyledi, Nurcular, dinciler parti
mize şey yapmıştır, dediler. Doğrudur. Sizden 
de beklenen, Türkiye'nin bugünkü şartları içe
risinde yakanızı bu cereyanlardan, bu din sömürü
cülerinden kurtarmanız ve Anayasanın getirdiği 
bu metni böylece iki kuvvetli destekle destekle-
menizdir. Bunu yapabilirsek bütün bu çabaları
mız olumlu bir sonuca varabilir. 

Belki, şu parti veya bu parti oy alamaz, fi
lân... Oy almak belki lâzımdır arkadaşlar; el
bette lâzımdır, politika hayatı, demokratik ha
yat devam ettikçe oy lâzım. Fakat, her ne pa
hasına olursa olsun, her ne suretle olursa olsun, 
yani din istismarı ile, para dağıtarak, kredi da
ğıtarak oy almak dönemi ve hevesi artık sona 
ermelidir. 

Halk Partisi Adalet Partisinin alternatifi 
olamazmış, Adalet Partisi bundan endişe duyu-
yormuş, bunun için ihtilâller oluyormuş. Bu 
Adalet Partisinin lehine bir beyan değil arkadaş
lar. Bu demektir İd. «A. P, iktidara ehil görül
müyor, bir de alternatifi yoktur, o halde bunu 
derhal idareden uzaklaştıralım» diyenlere hak 
vermektir bu. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Yanlış bir telâkki 
bu. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bu anlam
da ve bu kafada particiliği bırakalım arkadaş
lar. Hepimizin eksiği var, yanlışımız var, ama 
birleşmemiz lâzım. Kaç musibet daha bekliyo
ruz? Kaç tane daha uyan bekliyoruz? Yeter ar
tık, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bravo Ha-
zer. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Son uyarı 
olmalı ve son günde toplanmalıyız arkadaşlar. 
Eksikleri tutumlarımızla tamamlamalıyız. Ana
yasanın boşluklarını çıkaracağımız kanunlarla 
kuvvetlendirmeliyiz. Hükümetleri buna göre ko
rumalıyız ve buna göre kontrol etmeliyiz. Daha 
şimdiden hususi hüviyetli, tarafsız bir Hükü-

! meti her birimiz bir tarafından çekip düşür-
I mek ve sarsmak istiyoruz. Koalisyon hevesinin, 
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bilmem ne hevesinin zamanı değil arkadaşlar. 
Ne koalisyonu? Hangi koalisyon? Hangi segim? 
Bir defa Devleti yerine oturtalım. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bravo Ha-
zer. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bir defa 
meselelerimize, millete mal olan bu ihtiyaçlara 
cevap verecek hale gelelim ve milistin itimadı
na lâyik olduğumuzu gösterelim arkadaşlar. 
Yoksa, millet bizimle beraberdi, faları... Değil 
efendim, değil. îki ihtilâl olmuştur 10 yıl için
de. Hiç birinde ihtilâlle düşürülenlerin arkasın
dan tek ağlıyan çıkmamıştır. Bunun sebebi var 
arkadaşlar. Bunun anlamı vardır. Bu sebep ve 
bu anlam üzerinde durarak meseleleri değer
lendirmeliyiz. Politikacılar, hep kötü değildir, 
politika hep zararlı değildir. Ama, politikacının 
ve politikanın bir zararlı görüntüsü vardır. Bu
nu silmeye mecburuz ve bunda beraber olmaya 
mecburuz. Bunda beraber olabilirsek çok mese
leyi halledeceğiz ve bu Anayasayı da uygulama 
imkânına kavuşturacağız. Başka türlü çabalar, 
başka türlü gayretler Türkiye'nin yarını için 
iyi olmıyacaktır. Bu bir kehanet değildir, her
kesin açık gözle görebileceği gerçeklerdir, işte 
bu gerçekler karşısında bendeniz yüce huzuru
nuzu daha fazla işgal etmek istemiyorum. Yeni 
bir ihtiyaçtan doğmuş, yeni bir Anayasa yapı
yoruz. Ne 1961 Anayasasını bir tarafa atıyoruz, 
ne de onu suçluyoruz. Onu takviye etmek için 
bu on yıllık gelişmeleri yeter görüyoruz. On 
yılın verdiği tecrübelerden istifade ederek ted
birler düşünüyoruz... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Yarın bu 

tedbirleri kâfi görmiyenler de olacaktır, arka
daşlar ; hakikaten de kâfi değildir. Bu Anayasa
da yapılacak daha birçok değişiklikler vardır 
ve olacaktır. Bunlardan bir kısmına bendeniz 
daha evvel bir yerde de temas etmiştim. 

Sayın Başkanın ihtarına uyarak sözlerimi 
burada bitiriyorum. Hepinize teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkanım, zatiâlinizin Riyaset Divanında bulun
dukları bir sırada konuşmaktan zevk duyarım; 
serhat çocuğu olan Sayın Mehmet Hazer ar
kadaşımıza da çok teşekkür ederim. Hakikaten 

bir serhat çocuğuna yakışır şekilde kanaatle
rini samimî olarak beyan ettiler. 

Getirilen şu teklifin 11 nci maddesinin ka
bulüne bendeniz de taraftarım. Bu madde ile 
yürürlükteki 11 nci maddeyi karşılaştırdığı
mız zaman bunun kabule şayan olduğa açık
ça görülür. 

Yürürlükteki 11 nci maddenin ikinci fık
rasında şöyle denilmektedir: «Kanun, kamu ya
ran, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet 
ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hak
kın ve hürriyetin özüne dokunamaz.» Ge
nel ahlâkı bozacaksın, millî güvenliği teh
likeye sürükliyeceksin, ayırım yapacaksın, 
Türkiye'yi birbirine düşüreceksin, ihtilâl 
memleketleri haline getireceksin; Devlet 
dîye ortada bir şey kalmıyacak; hâlâ kamu 
düzeni diyeceksin, hürriyetlerin özüne dokuna-
mıyacaksm... Bu, hürriyet değildir, hürriyet
sizliktir; Türk milletinin hürriyetinin elinden 
gitmesini icabettirecek şartlardır. Ama diye
ceksiniz ki, bu madde böyle tedvin edilse ka
bul edeceğiz.. Bunu tatbik edenler, yani ik
tidara geleler - arkadaşımızın söylediği gibi -
samimî değilse, iktidarın ehli değilse, partizan 
tutum içerisinde ise, ileriye rnâtuf olarak ikti
dar koltuğunu bırakmama hevesi içinde ise, 
bu yine bir fayda temin etmiyecektir. Esas me
sele, kanunlarla beraber insanların yapısının, 
yani zarf ve mazrufun birbirine uyma keyfi
yetidir. Bu uymadığı takdirde mümkün olmu
yor. Bunu önliyecek tedbirleri almak elbette 
mevcut iktidara düşer. 

Yeni metne bakıyoruz; 11 nci maddenin ye
ni şekli, genel ahlâkı, kamu düzenini bozacak, 
ırk ayrımını, mezhep mücadelesini getirecek 
hürriyeti kabul etmiyor. Bunların olmaması ta
biî lâzım. Bir insan kalkacak, tarih boyunca 
beraber yaşamış, birlik olmuş, aynı kandan, 
aynı soydan olan insanı «Türk halkları» tabi
riyle bölme yolunda bir hamlenin içerisine 
girecektir. Tertemiz Anadolu çocuklarının bu
runlarının kanamasına sebebolacaktır. Çok is
tirham ederim, mesele arabanın tekerleğinin 
patlama meselesi değil, Türkiye 'nin. pat
lama, yok olma meselesinde. Bu milletin sağ
duyu ve ordusu 12 Mart muhtırasiyle bu işi 
önlemiştir. Bunu kabul edelim. Yoksa Türki
ye'de mutlaka ve mutlaka serden geçtilerin 
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teşvikiyle mâsurn kam akacaktı. Benim en çok 
takdir ettiğim nokta, tarihimizin muhtelif dev
relerinde insanları, kendi kaprislerine, ihtiras
larına uydurmak, dolayısiyle, masum Türk hal
kının kan akıtmasına sebebolmak istiyen ser-
dengeçtiler çıktığı gibi, bu devirde de bu top 
kişiler âdeta hortlamışlardır; bu hortlamaya 
Yüce Türk Ordusu «dur» demiştir. 

Yalnız, arkadaşımız diyor ki, Hükümete do-
ktuınıamalı. Haklıdır. Ama bu 12 Marttan son
ra gelen Hükümetin elbette ki, Türk Ordusu
nun isteklerine, daha doğrusu çok sözünü et
tiğimiz Atatürk milliyetçiliğine yönelme me
selesi üzerinde hassasiyetle durması iktiza 
eder ve tedbirleri alması, aynı zamanda icraa
tını ona göre yürütmesi icabeder. 

koruyacak güzel bir madde. Ama bunu tatbik 
edenlerin, icra başında bulunanların hassas, 
çok hassas olması yerinde olur. 

Arkadaşımız bir noktaya daha isabetle te
mas etti. Türkiye'd3 maskeli, senden gözüken 
ve fikir harekeliyle Türk milletinin varlığını 
diğer bir milletin varlığına bağlama arzusun
da olan insanlar yok değildir. Arkadaşlar, Tür
kiye'nin doktrinle birbirini yemeye zamanı yok. 
Elbisemizi kendimise göre biçmediğimiz müd
detçe Türkiye ayakta duramıyacaktır. Rusya'
nın elbisesi bize uymaz, filânın elbisesi bize 
uymaz. Atatürk'ün inkılâpları deyip de, onu 
«devrime» çevirip, ikide bir kazan kaldırıp Tür
kiye'yi hürriyetinden etme hareketlerine de 
meydan vermemek lâzım, inkilâp kelimesi «dev
rim» olduktan sonra, maalesef her şey devril
meye başladı. Onun için kelimelerin, terimle
rin ağırlık noktaları vardır, bu ağırlık nokta
ları üzerinde Sayın Nihat Erim Hükümetinin 
hassasiyetle durması gerekir. Bu maddenin içe
risinde vardır. Reform reform diyerek Türk 
milletinin de ahlâkını, değerler manzumesini 
deforme etmemesini de gönlüm arzu eder. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Baş
ka söz istiyen sayın üye.. Yok. Bir önerge var, 
gerekçesi izah edilmiştir, sunuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak açıkladığım gerekçe ile görü

şülmekte olan 11 nci mcddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

Madde 11. — Herkes dokunulmaz temel hak
lara sahiptir. 

Düşünmeyi açıklama özgürlüğü, basın öz
gürlüğü, öğretim özgürlüğü, toplanma özgür
lüğü, dernek ve ortaklıklar kurma özgürlüğü, 
haberleşme özgürlüğü, mülkiyeti ve iltica (sı
ğınma) hakkını özgürlüklere dayalı demok
ratik temel düzene karşı savaşmak için kötüye 
kullanırsa, bu temel hakları yitirir. Bu hakla
rın yitirilmesi ve bunun kapsamı Anayasa Mah
kemesince karara bağlanır. 

BAŞKAN — Önerge, sahibi tarafından, ya
zılı şekilde de izah edildiği veçhile, açıklanmış
tır. Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye?. 
Yok. Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu
sunuz? 

Yok, tedbirlerini ona göre yöneltmeyip, ic
raatını o şekilde yürütmezse ve bâzı tesirler
de kalırsa, elemelerini, seçmelerini iyi değer-
lendirmezse, buraya getirmiş olduğu Anayasa 
maddesi yine sözde kalacaktır, lâfta kalacak
tır ve sadece güzel yazılı metinler olarak na
zarımıza çarpacaktır ve böyle olduğu takdirde 
Türkiye ihtilâflar memleketi olmaktan kur-
tulamıyacaktır. Sayın Nihat Erini Hüküme
tinden istenilen de bu. Mütecaviz olma keyfi
yeti ve kamu ahlâkı, diyorlar, Ama icraatında 
kamu ahlâkını bozabilecek nitelikte bir ikti
dar kanadı veya bir bakan kanadı veya o icraa
tı öyle tatbik edecek insanları mevki bajına 
getirdiği vakit bu değişikliğin kıymeti kal
maz İd. İşte esas hassas olunacak nokta, Par
lâmentonun hassasiyetle üzerinde duracağı nok
ta; Sayın Nihat Erim Hükümetinin bu getir
diği maddenin ruhuna aykırı hareket edecek 
şekilde meselelere giriştiği vakit, onu açıkça 
ortaya koyması olacaktır. Bizimde tenkidet-
mek vazifemizdir, bu Sayın Erim Hükümetinin 
arabasının tekerine taş koyma meselesi değil
dir. 

Üzülerek itiraf edeyim ki, esasen Türk mil
letini tarihi boyunca özünden, ruhundan, ah
lâkından, benliğinden etmekle yıkmaya gay
ret etmişlerdir ve gayretin içinde olmuşlardır. 
Türk gibi gözüküp, bu memleketin çocuğu gi
bi gözüküp, fakat zarf ve mazrufu bir olmıyan 
idareci insanlardan çekmişlerdir. 

Bu 11 nci maddeyi tümüyle kabul ediyorum. 
Ahlâkımızı, millî birliğimizi, bütünlüğümüzü 
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BAŞKANI EEFET RENDECİ (Samsun) — Biz 
önergeye katılmıyoruz ve söz istemiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 11 nci maddenin 
değişikliğine ilişkin önergeyi okutmuş bulu
nuyorum. Önergeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Önerge 8 sayın üye tarafmlan ka
bul edilmiş, diğer üyelerin kahir çoğunluğu 
ret yolunda oy kullanmışlardır, önerge redde
dilmiştir efendim. 

11 nci maddeyi tekrar okutuyorum, efendim. 
II. Temel hak ve hürriyetlerin özü, sınırlan

ması ve kötüye kullanılmaması. 
Madde 11. — Temel hak ve hürriyetler, Dev

letin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cum
huriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, ka
mu yararınım genel ahlâkın ve genel sağlığın 
korunması amacı ile veya Anayasanın diğer 
maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Ana
yasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak 
kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunamaz. 

Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetler
den hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep 
ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada 
belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kas-
dı ile kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışla
rın cezası kanunda gösterilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 11 nci 
madde tekrar okutulmuştur. Madde açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

Bu vesileyle bir hususu dikkatlerinize, tak
dirlerinize arz etmek istiyorum. 

Anayasamızda ki değişiklik teklifinde, Ana
yasamızın ikinci kısmının bir ilâ dördüncü bö
lümlerinde 12 nci maddenin değiştirilmesi ön
görülmektedir. Maddeler ayrı ayrı açık oya 
sunulduğu takdirde bir zaman israfı olacak
tır. Heyeti umumiyenin takdirine mazhar olur
sa, Başkanlık olarak, bu ikinci kısımdaki deği
şikliğe taalluk eden maddelerden altısı bir, 
diğer altı maddede diğer bir oylamada açılı: 
oylarınıza kutular kürsü üzerine konulmak su
retiyle ve ad okunmak suretiyle icra edilmesi 
düşünülmektedir. 
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İtiraz var mı efendim? Olmadığına göre 11 

nci madde açık oylarınıza sunulacak. 
15 nci maddeye geçiyoruz. 
II. Özel hayatın korunması. 
a) Özel hayatın gizliliği. 

Madde 15. — Özel hayatın gizliliğine doku
nulamaz. Adlî kovuşturmanın gerektirdiği is
tisnalar saklıdır. 

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulü
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; millî 
güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecik
mede sakınca bulunan hallerde de kanunla yet
kili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimse
nin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve 
bunlara el konulamaz. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Komisyon ayrıca 15 nci madde üzerinde mü
talâa serdedecek mi?.. Serdetmiyecekler. 

15 nci madde de biraz evvel arz olunduğu 
üzere açık oylarınıza sunulacaktır. 

IV. Düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri. 
a) Vicdan ve din hürriyeti. 
Madde 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç 

ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 

amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcile
rinin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve
ya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırma veya siyasi veya şah
si çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne 
suretle olursa olsum dini veya din duygularım 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çı
kan veya başkasını bu yolda kışkırtan gerçek ve 
tüzel kişiler hakkında, kanunun gösterdiği hü
kümler uygulanır ve siyasi partiler Anayasa 
Mahkemesince temelli kapatılır. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Yılmaztürk, 
buyurunuz. 
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ALÂEDDtN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs 
Anayasasının 19 ncu maddesinde bu kere ufak 
bir değişiklikle yetinilmek suretiyle bir tadilât 
yapılmıştır. Madde aşağı - yukarı aynı olmakla 
beraber özel ve tüzel kişiler mevzuunda «der
neklerin yetkili mahkemece kapatılacağı» şek
lindeki hüküm «... gerçek ve tüzel kişiler hak
kında, kanunun gösterdiği hükümler haline ge
tirilmiş ve daha geniş bir mâna taşıması temin 
edilmiştir. 

Ancak benim işaret etmek istediğim husus 
şudur : Kanaatime göre, Kurucu Meclis zama
nında da bu madde üzerinde gereği şekilde du
rulmamış ve millî bünyemize uygun tarzda 
tedvin edilememiştir. Maddenin tedvin tarzına 
bakacak olursak, din ve vicdan hürriyeti mev
zuunu tanzim eden bu maddede, çok değişik 
mânalarda tatbikata uğnyan lâiklik meselesi, 
din ve vicdan hürriyeti mevzuu daha iyi bir şe
kilde tertip ve tanzim edilseydi büyük milleti
miz için daha büyük faydalar sağlıyabilirdi. 
Meselâ, çok arzu ederdim ki, bu maddede lâik
liğin tarifi yapılmış olsun ve hangi hareketin 
lâikliğe aykırı, hangi hareketin lâikliğe uygun 
olduğunu, inanma ve vicdan hürriyetine sahip 
vatandaş, bu inancı içerisinde kanunlara uygun 
hareket etme isteğinde bulunduğu zaman suç iş
lememiş olsun veya suç işlediği zaman da su
çun mahiyetini bitebilsin. 

Malûmunuz, bu konuda bütün dünyada dev
let şekilleri 3 kısma ayrılır. Birisi, din içinde 
devlet, başka bir değim ile, teokratik devlet. 
İkincisi, devlet içinde din. Devletin, dini doğru
dan doğruya kendisi arzu ettiği şekilde tanzim 
ettiği bir devlet. Sovyet Rusya buna misal ola
rak gösterilebilir. Üçüncüsü ise, devletin dine, 
dinin devlete bitaraflığı mânasına gelen lâik 
devlet anlayışıdır. Yani lâiklik. 

O halde lâiklik nedir? Mutlaka, devletin di
ne ve dinin devlete tarafsızlığıdır. Ve bunun 
içerisinde, bu maddede, inanma ve vicdan hür
riyetini zikreder etmez, hemen onun yanında lâ
ikliğin icabı olarak tedris hürriyetini, neşir hür
riyetini ve telkin hürriyetini ilâve etmek lâzım. 
Eğer bir memlekette «lâik devlet» kavramı içe
risinde lâiklik var diyor da, onun yanında ted
ris hürriyeti yoksa, dinî tedrisat dinin gerek
tirdiği şekilde yapılmıyorsa, neşir hürriyeti 
yoksa, yani dinî neşriyat dinin gereği şekilde 

yapılamıyorsa, telkin hürriyeti, yani dinin ma
betlerde yapmak istediği telkinat dinin gerek
tirdiği şekilde yapılmıyorsa telkin hürriyeti de 
yok demektir. Ancak, lâik devletin görevi, din
de olmadığı halde dinde varmış gibi gösteren 
neşriyat veya telkin veya tedrisata mâni olmak
tır. 

Bu bakımdan, bizim memleketimizde de din 
müessesesine üniversitede, TRT de olduğu gibi, 
bir tüzel kişilik kazandırılması ve bunu biraz 
evvel kabul edilen yahut görüşülen 11 nci mad
dede de olduğu gibi, kamu düzeni, genel ahlâk 
ve milletin güvenliği, sağlığı gibi konularda 
millî bünyemizi tahribeder mahiyet arz ettiği 
zaman bunun gerektiği şekilde, Anayasanın ön
gördüğü tarzda tanzimi, müdahalesi, kayıt ve 
şartı ile, memleketin % 99,5 unun müslüman ol
duğu bir memleketteki dinî meselenin böylesine 
iyi şekilde tanzim ve değerlendirilmesinde bü
yük bir fayda mütalâa ederiz. Zira; biz, hem 
müslümanız, diyoruz; hem de, müslümanlığm 
gerek ve icaplarını ne öğretebiliyoruz, ne öğre
nebiliyoruz, ne de yapabiliyoruz. 

Şimdi ben maddenin eski şeklini okuyaca
ğım : 

«Madde 19. — Herkes, vicdan ve dinî inanç 
ve kanaat hürriyetine sahiptir. 

Kamu düzenine veya genel ahlâka veya bu 
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan 
ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir. 

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz.» 

Buralar güzel, doğru ve yerinde. Şimdi ge
liyorum, din eğitimi ve öğrenimi meselesine. 

«Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin 
kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni temsil
cilerinin isteğine bağlıdır.» 

Şimdi öyle bir memleket tasavvur ediniz M, 
% 99 u müslüman; bu müslüman memlekette 
müslüman veli, çocuğu için mektebe dilekçe ve
recek; dinî tedrisat görmesi için. 

Tatbikat böyle değil, aksinedir. Bilâkis, müs
lüman olmıyan, îslâmiyeti istemiyen ve benim-
semiyen bir vatandaşın çocuğunun din dersi 
görmemesi hususunda dilekçe vermesi normal 
bir yoldur. Asıl olan, ekseriyete tabi olmak ol
duğuna göre, ekseriyetin müslüman olduğu bir 
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memlekette, hayır, benim çocuğuna dinini öğren
melidir, diye bir kayıt koymaya esasen lüzum 
yoktur. 

Ama, «lâik devlet» kavramı içinde elbette 
sair edyanlar; Hıristiyan olan, dinsiz olan ve 
hiçbir şekilde dini olmıyan vatandaş da olacak
tır ve bu vatandaş diyecektir ki; benim çocu
ğum dîn tedrisatına tabi tutulmasın. Esasında 
dilekçe verme hakkı onların olmalıdır. Yoksa, 
bizlerin olmamalıdır. Tatbikat tersi olduğu hal
de, bu madde böyle tedvin edilmiştir. 

Yine; eski 19 ncu maddeyi okumaya devam 
ediyorum. 

«Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi ve
ya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din 
kurallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi 
çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne su
retle olursa olsun, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz. Bu yasak dışma çı
kan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar ka
nuna ıgftre cezalandırılır; dernekler, yetkili mah
kemece ve siyasi partiler, Anayasa Mahkeme
since temelli kapatılır.» 

Anayasanın eski 19 ncu maddesi budur. Ye
nisinde de biraz evvel dediğim gibi, «gerçek ve 
tüzel kişiler» 'tâbiri konulmuş; «dernekler» 
tabiri kaldırılmıştır. Mesele bundan ibarettir. 

Böylece Ceza, Kanununun ibir maddesi, ta
rihte ün almış, bin senelik kültüründe büyük 
yeri olan dinin, Iböylesine tarihinde, kültürün
de, bünyesinde yeri olan bir milletin, dini bu 
kadar önemli olan İbir milletin, fou inancını tan
zim eden maddesi maateessüf Kurucu Meclis 
tarafından Ceza Kanununun bir maddesi alın
mak ve aktarılmak sureti ile tedvin edilmiştir. 

Muhterem senatörler, bu tarzda tedvin kati
yen memleketimizi ve 'bu yüce milletin dinini 
tanzime, tedvire kâfi değildir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ne istiyorsu
nuz, teklif olarak söyleyiniz 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, Beyefendi. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 

... istenilen, lâikliğin 19 ncu maddede tarifini 
koymak ve bunun yanında, «din ve vicdan hür-
riyeti» cümlesine «neşir 'hürriyetini, tedris hür
riyetini, telkin Ihürriyetinide» ilâve etmek lâ
zımdır. OBunu yapmadığımız takdirde 'biz bu 
milleti eğitemeyiz, eğitme imkânını veremeyiz. 
Yetiştirme imkânını vermediğimiz takdirde 'hiç
bir zaman taassuptan, hurafeden, irticaden ge
ricilikten, yobazlıktan kurtaramayız. ilimden 
ve islâmın 'hakikatinden korkmamak ve bunun 
hakikatini, gerçeğini tanzim edecek, tedvin ede
cek anayasal prensibi getirmek lâzımdır. Bunu 
getirdiğiniz zaman 35 ünilyonun Dünya üzerin
de örnek bir millet lolduğunu göreceğiz. Aksi 
takdirde, bunu yapmadığımız, zaman 200 sene
lik veya (50 - 160 senelik tatbikat g-österiyor ki, 
insanlar tamamen 'bu ulvî kaidelerden soyunu
yor, ondan ayrılıyor ve cemiyet alabildiğine 
anarşiye ıgidiyor. Nitekim (bakıyoruz, din yalanı 
mı menetmiş; bütün meseleler yalan üzerine 
kaide edilmektedir; din, (her hangi başka bir-
şeyi mi menetmiş; mutlaka onun cemiyette ak
sinin tahakkukunu görürüz. 

işte, bu milleti sosyo ekonomik dert ve me
seleleriyle (beraber müreffeh, modern bir millet 
haline getirmek istiyorsak, muhterem senatör
ler, mutlaka bu milletin dinî inanç ve ihürriyeîi 
meselesinde, dinî eğitimi meselesinde, öğretimi 
meselesinde igerçeği, hakikati anayasal prensip
lerle tedvin edelim ve ondan sonra gerçek hu
zura erişelim. Aksi takdirde memleketi hiçbir 
saman biraz evvel tarif ettiğim 'hususlardan... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, kesiyorum, 
sözünüzü. 

BAŞKAN — (Bir dakikanız var, Sayın Yıl
maztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Anayasalar, yasalara kaynak olur ve ona yol 
gösterici ölür. Fakat bakıyoruz, Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesine, Anayasanın 19 ncu 
maddesinin son fıkrasında görülen kısım aynen 
var. Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin. 1 nci 
fıkrası aynı şekilde olmak üzere, «... lâikliğe 
aykırı olarak Devletin içtimai veya iktisadi 
veya siyasi veya hukukî temel nizamlarını kıs
men de olsa, dinî esas ve inançlara uydurmak 
amacı ile cemiyet teşkil, tanzim veya sevk ve 
idare eden kimse 2 yıldan...» diye başlıyor. 
Aşağı - yukarı cümle aynen, 163 ncü maddenin 
1 nci fıkrası alınmış, terimler değiştirilmiş, da
ha iyi bir şekilde ifade edilmiş... 

BAŞKAN — Lütfen 'bağlayınız, sayın Yıl
maztürk. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Bağlıyorum, Sayın Başkanım; 
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ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
... kurtaramıyacağımızı arz eder, Yüce Senato
yu ısaygı ile selâmlarım. (A. P. ve Demokratik 
Parti üyelerinin (bâzılarından şiddetli alkış
lar.) 

BAŞKAN — Saym Rifat Öztürkeine, buyu
runuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Rifat Öztürkçine'ye söz ver
miş bulundum, bilâhara rica edeceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, benim 19 ncu 
madde üzerinde konuşmaya pek niyetim 
yoktu. Yalnız tabı hataları vardı. Bunu 
Komisyona hatırlatmak ve zabıtların ona göre 
düzeltilmesi için, o niyette söz almış idim. 
Fakat sayın bir senatör arkadaşımız lâikli
ğin ve dinî inançların Anayasada yer alması 
lüzumunu beyan edince, o zaman bu konu 
üzerinde konuşmamın faydalı olacağı gerek
çesiyle sözüme başlıyorum. 

Mevcut Anayasamızda bir vatandaşın dinî 
inançlarına, dinî ibâdetlerine ve din dersle
ri almasına mâni hiçbir hüküm yok. Eski 
Anayasada aynen, «Din eğitim ve öğrenimi, 
ancak kişilerin kendi isteğine bağlıdır.» denil
mektedir. 

Bir çocuk ilk mektebi bitirmiş veyahutta 
18 yaşını bitirmiş, daha açık konuşalım, lise 
mezunu olan bir kimse, ilahiyat Fakültesine 
gideceğim dediği samanda buna mâni ola
cak bir kuvvet yoktur. Bir çocuğu 18 yaşını 
doldurmadan önce belki imam - hatip okulu
na gitmesini, kendi arzusiyle, babası önleyebi
lir. 

İmam - hatip okulları mevcut iken, İlahi
yat fakülteleri mevcut iken bu gibi husus
ların Anayasada yeri yoktur gibi konuşul
masının. doğru olnnyacağı kanaatindeyim. Yal
nız burada, «küçüklerin de kanuni temsilcileri
nin isteğine bağlıdır» diyorlar. Evet. bir ilkokul 
bir ortaokulda din dersleri verilmektedir. 
Ailesi eğer çocuğumuz din dersi görsün der 
ise, rahatlıkla bunların çocuklarına ilk ve 
ortaokulda din dersleri verilmektedir ve sınıf 
geçme notu üzerinde de tesir yapmaktadı. 

Bu itibarla din eğitimi, Anayasamıza göre 
kısıtlanmış değildir. 

Şimdi, tabı hataları üzerinde durmak isti
yorum. Üçüncü fıkrada «Kimse, ibâdete, dinî 
âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve 
kanaatlerini.» Bu «kanaatlerini» değil, «Ka-
naatlarını» olması lâzım. Tabı hatasıdır. 
«açıklamaya zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve 
kanaatlerinden» diyor, «kanaatlerinden» değil, 
«kanaatlarından dolayı kınanamaz» Bu da bir 
tabı hatasıdır. Bu şekilde düzeltilmesi lâzım. 

Son fıkrada, «Kimse, Devletin sosyal, ikti
sadi, siyasi» diyor, (i) kullanmış, burada (i) 
değil üzerinde aksan işareti olması lâzım. On
dan sonra «siyasi veya şahsi» diyor. Burada 
da (i) konmuş. Bunların da aksan şeklinde 
olması lâzım. Eski Anayasada da öyledir ve 
Millet Meclisine verilen metinlerde de böyle
dir. Bu şekilde düzeltilmesini arz ederim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Ko
misyonun Sayın Başkanvekili, Sayın Rifat öz
türkçine, 19 ncu madde de «kanaatlarından» ke
limesine dokundu. Gerçekten Türkçe imlâ kura
lına göre doğru görünür, beyanı. «Siyasi ve 
şahsi» kelimelerinin son harflerini tenkil eden 
(i) lerin üzerinde de aksam bulunması lüzumu
na işaret etti. Bunun bir tabı hatası olabilece
ğini ifade buyurdular. Mütalâanız olacak mı 
efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Saym Başkanım, Türkçe de bu kanaat kelimesi 
kanaatlerinden olarak da telâffuz ediliyor. Ka
naatlarından olarak da telâffuz ediliyor. Bu 
mânaya müessir bir husus değil. İktisadi, siya
si, şahsi nisbet ifade eden işaretin konulmamış 
olması bir tabı eksikliğinden ibarettir. Arz 
ederiz, 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilecektir, efen
dim, 

Kısa olarak buyurun yerinizden Saym Ata-
yurt. Grup adına söz istenmiştir. 

MEHMET FâÎK ATAYUET (Uşak) — Sa
yın Başkanım, imlâ kılavuzu Türk Dil Kurumu 
tarafından zaman zaman değiştirilmektedir. Bu 
itibarla mevcudolan metinde bir hata olmadığı 
inancını taşımaktayım. Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Ataklı, Suphi Karaman beyefendi, 

grup adına konuşmak istiyorlar, temsil ediyor
lar mı grupu. 
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MUCÎP ATAKLI (Tabiî Üye) — Evet efen-
â.İTH, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

•KAŞAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 19 ncu madde de eski metinden 
farklı bir hal pek yoktur. Sondan birkaç kelime 
eklenmiştir; tartışmayı, grup adına konuşmayı 
gerektiren belki bir hal olmıyabilir. 

Ancak, 19 ncu madde hakkında benden ev
vel konuşan "bir arkadaşımız, 1961 Anayasasın
daki metne değindiği için ve tabiî onu eleştirdi
ği için, o zaman bu 1961 Anayasasının 19 ncu 
maddesini o haliyle de savunmak bir jförev ola
rak düşüj/or, bize. 

Şimdi, 19 ncu madde vicdan ve din hürriye
tinden bahsetmektedir. Türk toplumu 1920 ler-
den beri bir çağ değiştirme dönemi içinde bu
lunmaktadır. Bu çağ değiştirme dönemi bir ulu
sal kurtuluş savasından başlamış ve bir Cum
huriyetle birkaç yıl içerisinde amacına ulaşmış
tır. Bu çağ değiştirme de, Cumhuriyete ulaşma
nın getirdiği devrimlerin en önemlisi lâik dev
let anlayışıdır. Ve lâik devlet anlayışı Birinci 
Kurtuluş Savaşım yapan lider kadronun Türk 
toplumuna kazandırmak istediği, mutlu yarın
ları engelliyecsk olarak gördükleri, bir taassu
bun kırılması için Devlet ilkesi olarak kabul 
edilmiştir, 

O lider kadro görmüştür ki. yakın tarihin 
içerisinde, dün de bir vesile ile arz ettiğim gibi, 
500 - 600 sene evvel Anadolu'nun Türkleşmesi 
sırasında bir Türk hümanizmi, bir Türk kültür 
kalkınması varken, sonradan bu kalkınma. Bi-
sansm etkisiyle, Acem ve Arap kültürünün etki
siyle, Türk kalkınması, Türk hümanizmasmm 
gelişmesi duraklamıştır. 

Türk toplumu, gelecek kuşaklara yüzlerce 
yıl ilerisine, bir toplum yapısını sağlam ve yük
selen bir nitelikte götürmek durumunda ise, 
kendi hümanizmasmı yaratmak zorundadır. 
Kendi hümanizmasmın yaratılmasının yolu da, 
onu toplum düzeninde büyük etkilere alan îa-
s Sımaların, bağların, taassubun kırılmasına 
bağlıdır. Bu da ancak lâiklikle mümkündür. Os
manlı tarihinde görülmüştür ki, Türk toplumu 
birkaç yıl büyük bunalımlar içerisindedir. Kal-
kmamamaktadır. Fikrî gelişmesini tamamlıya-
mamaktadır. Ve de 1860 lardan itibaren başlı-
yan bir basın hayatı ile yavaş yavaş Batıdan 

bir pencere açılmış, ufak bir ışık alınmış, bir 
fikir gelişmesi başlamıştır. 1860 ötesinde bir fi
kir gelişmesi yoktur, arkadaşlarım. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Alp
aslan nereden aldı, Malazgirt'i? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — 500 - 600 

sene evvel Türk hümanizması vardı. Dünyaya 
egemen olacak bir Türk hümanizması vardı. 
Ama o hümanizma Bizansm etkisiyle, Acem 
ve Arap kültürünün etkisiyle durakladı. Bunu 
söylüyorum. Elbette bu böyledir. 

Şimdi arkadaşlarım, Türk toplumunun gele
cek günlerindeki mutlu yarınlarını yaratacak 
kültür hümanizminin sağlanması için taassubun 
etkilerini düşün hayatından, fikir hayatından 
etkilerini uzaklaştırmak lâzım. Lâik. devlet bu 
nedenle elde edilmiştir. 

Arkadaşlarım, bu taassup, yani taassup der
ken sakın asla dinî taassup falan kasdetmiyo-
rum, tüm genel anlamı ile taassubu kastediyo
rum; taassup hür fikirleri yozlaştıran öyle bir 
ortam meydana getirir ki, bir memleketin vatan 
evlâtları o memleketin savunmasını, düşmana 
karşı kurtarılmasını emparyalizmin kırılmasını, 
gâvurun millî hudutlar dışına atılmasını canla 
başla yalnız kuru ekmek pahasına yaparlarken 
o memleketin içerisinden isyanlar çıkarabilmek
tedir. Yakın tarihimiz, 50 senelik tarihimiz böy
le değil midir, arkadaşlarım? Bir avuç insan 
Ankara'da, bir avuç insan Sakarya'da çarpışır
ken cephe gerisinde dinî hislerle, dinî teşvikler
le ve genel anlamiyle taassulbun etkileriyle Türk 
toplumu ne hale getirilmek istenmiştir. Eğer o 
taassup devam etmiş olsaydı, bugün 1924 Ana
yasası ve Cumhuriyeti, bugün 1961 Anayasası 
ve Cumhuriyeti, bu kuşaklar, bu Meclisler, bu 
yüce insanlar olabilirler miydi? Şu halde lâik 
devlet, Türk toplumunun 1920 de başlıyan ta
rih gelişmesi çizgisi içerisinde vazgeçilmiyecek 
en başta gelen unsurdur. Devrimlerin en büyü
ğü budur, arkadaşlarım. Biz 1961 Anayasasının 
bâzı devrim nitelikleri getirdiğinden iftihar 
ediyoruz. Sosyal yapıyı ve hürriyetleri geliştir
diğinden iftihar ediyoruz. Ama hiçbirisi lâik 
devletin getirdiği devrimden daiha büyük değil
dir. O bakımdan bu maddenin savunulmasına 
ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarım, dünden beri ben, Anayasa 
metninin lirik bir akış, güzel bir üslûp içerisin-
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de olmasını da çok eleştiriyorum. Meselâ bir ev
velki 11 nci maddeyi elettirirken gördünüz ki, 
metnin kendisine bir karşı koymam yok. Ama, 
metnin lirizmi bozulmuştur, akışı, üslûbu bo
zulmuştur, ondan karşı oluyorum 11 nci madde
ye dedim.» Ama bu 19 ncu madde aslında bu 
(bakımdan gayet lirik yazılmış. Yani 1961 in he
yecanını, 1922 ye ıbağlryan bir hava içerisinde 
çok güzel dile getirmiştir. Bütün her tarafı ga
yet doğrudur. «Herkes vicdan ve dinî inanç ve 
kanaat hürriyetlerine sahiptir.» Lâikizmin en 
(büyük temeli, en büyük ilkesi. «Kamu düzenine 
veya genel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan 
kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, dinî âyin 
ve törenler serbesttir.» 

Her türlü dinî âyin ve tören serbestliğini ge
tirmiş. Bir şartla kamu düzenine, genel ahlâka 
aykın olmıyacak. Eğer böyleler! varsa onlar 
olamıyacak diyor. 

«Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerin
den dolayı kınanamaz.» 

İkinci cümle ne kadar bir devrimci cümle
dir. «Kimse dinî inançlarından ötürü kınana
maz.» Bundan daha mükemmel bir cümle olabi
lir mi? «Artık serbestçe müslümanız diyebilmek 
imkânına kavuştuk» gibi bir mugalâta çıktı son 
yıllarda. Oysa Anayasa metni dinî inançların 
kınanmasını menediyor arkadaşlarım. Herkes 
Müslümanlığına güveniyorsa, bunu rahatlıkla 
söyliyebilecektir. Anayasa gereğince. 

Sonra ne diyor Anayasa, «Kimse dinî inanç 
ve kanaatlarını açıklamaya veya ibadet ve tö
renlere katılmaya zorlanamaz.» Bu da lâikliğin 
hir ilkesi. 

Son yıllarda Türkiye'de bir taassup esiyor, 
arkadaşlarım. Ramazan aylarında, Eskişehir gi
bi nüfusu 250 000 e gelmiş bir şehirde, Afyon 
gihi nüfusu 100 000 aşmış bir şehirde öğle ye
meği yiyemiyor sunuz. Bir insan oruç olmıya-
bilir. 

Öyle ıbir taassup var. insanları zorluyor
lar. ÎBir misal vereceğim arkadaşlarım. Bir va
tandaş, (bir topograf insan, Güney - Doğu bölge
sinde bir yerde vazife yapıyor; aşağı - yukarı 
dinî yönden seferi Ihalde, ioruç tutmuyor. Bama-
zan 'günü. Birisi o bölgenin şivesiyle bir küfür 
etmiş; «Ulan niye oruç tutmuyorsun» demiş, 

] Adamın ödü patlamış. «Ben Müslüman değilim, 
Ermeniyim» demiş. E, ıbu İhale mi sokalım va
tandaşları, arkadaşlarım? (Böyle duruma Soku
lan !bir toplumda kültür hümanizmi gelişmesi 
olabilir mi? 

Sonra 'Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişi
lerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni 
temsilcilerinin isteğine (bağlıdır» ilkesi var. 

Şimdi arkadaşlarım, 18 yaşma gelmiş bir 
insan, rüştüne ermiştir. O kendi isteğiyle her 
şeyi yapabilir. Hattâ din değiştirme olaylarını 
da görüyoruz. Ama küçüklere gelince; küçük
leri de aslında şöyle (bir mantıkla hareket eder
sek, (büyük toplum (Müslünıandır. Binaenaleyh, 
din eğitimi gayet tabiîdir, kanuni temsilcisinin 
isteğine lüzum yoktur. «Efendim, ben dinî eği
tim yaptırmıyorum diye dilekçe versin» dediler. 
görünüşte bu doğrudur, mantık gelişi bakımın
dan. Ama, lâik Devlet ilkesinde bu olamaz. Ba
kınız şimdi (bunun misallerini vereceğim. 

Arkadaşlar, ifşa ediyorum, Ankara'da Dene
me Lisesinde bir Hıristiyan çocuğun babası 
okula loğluma din eğitimi vermeyin demiyor, 

i diyemiyor. Çekiliyor. O Hristiyan çocuğu bile, 
ortaokul (birinci, ikinci sınıflarında arapça 
dualar okutuluyor. Bugün Türk toplumunda sa
yısı 8 - 10 milyona yaklaşmış olan bir Müslü
man mezhep var. Ve ibu mezhep mensupları yıl
lar boyu, asırlar !boyu dinin taassubuna karşı 
özbeöz Türk harsı ile karşı koymuş 400 - 500 
sene evvel 'bu Türk kütlesi, dağlara itilmiş, te
pelere itilmiş, medeniyetten uygarlıktan uzak 
kalmış, Osmanlı ordularından daima kaçmış. 
Ancak Mustafa (Kemal'den sonra şehirlere ine
bilmiş ve (Mustafa (Kemal'den sonra ancak, avu
kat, mühendis, mütaahhit yetiştirebilmiş, şe
hirlere yerleşebilmiş. Neden? Dinî taassup ya
vaşlamış. Ondan sonra topluma girmiş ve şimdi 
bunlar Meclislerimizde de var. Ama açıyorsunuz 
50 sene, 100 sene evvelini, yok bunlardan şe
hirlerde. Hepsi dağlarda. Oysa hepsi özbeöz 
Horasan erleri, 'Horasan Türkleri. Dinî taassubu 
kabul etmemişler. Sayıları 8 milyon, 10 milyon 
civarında ve Arapçayı okumuyorlar. £Te hakkı
nız var, (bir Şeriat düzeni içerisinde, bir hilâfet 
düzeni içerisinde, (bir (hilâfet taassubu içerisin
de onları da zorlamaya. Şu halde lâik Devlet
tir, din ve vicdan hürriyetinin matlabını taşı
yan bu maddeye göre (hiçbir şey yapmaya hak-

I kınız yoktur. 
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Bu madde, Türk toplumunun 30 sene, 40 se
ne sonraki birliğini sağlıyacaktır, arkadaşla
rım. Yani, 30 sene evvel, bu bahsettiğim 8 - 10 
milyonluk kütle ihakkında 'ben kendi ailemde 
ve iben Hanefi ailesinden gelmiş bir insanım, 
neler söylememişlerdi, neler duymamıştım. «El
lerinden (bir şey yenmez şunu şöyle yaparlar, 
şunu şöyle yapmazlar, çünkü köyledirler diye». 
Hepsi yalan. 'Görüyorum ki, askerlik hayatım
da 'gördüm ki, Türk toplumunun 'öz kaynağını 
taşıyan en büyük varlığı, Anadolunun en iyi 
insanlarıdır onlar. Lâik Cumhuriyette îbaşlıyan 
bu birlik !30 - 40 'sene Sonra daha çok .gelişecek
tir. IMleslhep ayrılıkları daiha ©ok azalacaktır. 
Her ne kadar şu veya bu yönden politika is tir-
mar ediyorsa da hâlâ İbu ayrımı; biran gelecek
tir ki, düşünce hürriyetlerinin gelişmesi Ve çok 
rahatlıkla Türk toplumuna bir hümanizma 
kazandırması sonucunda, Türk toplumundaki 
mezhep ayrılıklarından meydana gelen farklı
lık kaybolacak ve 30 sene sonra Türk toplumu 
daha büyük, daha mükemmel, daha içli dışlı, 
birbirine yapışmış bir toplum haline gelecektir. 
O bakımdan 1961 Anayasasının, 1922 ye bağlı, 
1922 devrimine bağlı bu en büyük maddesini, 
din ve vicdan özgürlüğü maddesini savunmak 
bir 27 Mayısçı olarak bana görev olmuştur. Bu 
maddenin metninde, değişen bir şey de yoktur, 
hattâ, son fıkrasında da açıklık getirmiştir, ya
landayım, bu değişikliğinde. 

Söslerim bundan ibarettir, Yüce Senatoyu 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.. Söz istiyen 
sayın üyelerin isimlerini sırasiyle ıttılaını
za arz ediyorum. Sayın Dikeçligil, Saym Kasım 
Gülek, Sayın Tığlı. Sayın Dikeçligil buyurunuz 
efendim.. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, Türkiye'mizde maalesef üzüle
rek arz edeyim ki, en çok çekişilen nokta bu. 
Ve gene elimi vicdanıma koyarak söyliyeyim 
ki, bundan önceki Anayasaya nazaran 1961 
..* -.ayasasında şimdi gelen ve görüşülen 19 ncu 
madde, vicdan hürriyetine ait madde, daha çok 
etraflı, şümullü bir maddedir, bunu kabul etme
miz lâzımdır. Böyle olunca, gönlümüz ister ki, 
bu madde böyle uygulansın. Arkadaşlar, İslâm 
Dininde taassup yoktur. Kâfirun Süresinin so
nunda «senin dinin sana, benim dinim bana» di

yor. Ben arzu ederim ki, ben arkadaşıma karış
mıyorum, o da benim dinime karışmasın, o da 
benim ibadetime karışmasın. Ama Türkiye'de 
halkla münevverin birleşmemesine sebep, sami
miyetle söyliyeyim, halkla münevverlerin ayrıl
masına sebep, bunu ister solcu olsun, ne olursa 
o] sun, - Niyazi Berkes yazmıştır. Arap memle
ketlerinde milliyetçilik, bilmem ne hareketleri 
diye - maalesef münevverlerin Avrupa'nın tesi
ri ile laisizmi yanlış anlayıp ve Avrupa'nın 
kötü kültür tesirinin altında kalması keyfiyeti
dir. Bunu son zamanlarda, Allah rahmet eyle
sin, hayırla yadedelim, olabilir, insanların ha
tası, sevabı da vardır, «Gene hürriyet, illâ hür
riyet adlı eserinde, Hasan Âli Yücel Bey, lâisi-
sim anlayışında yanlış, hatalı tutumumuzu ga
yet güzel tasrih etmektedirler. Ve milletimizin 
yapısında din unsurunun büyük tesiri olduğu
nu açıkça ifade etmektedir, Notlarımın arasında 
vardır, ben böyle münakaşalara girişileceğini 
hibeydim, getirir ve okurdum. Nitekim ?on za
manda gayet de güzel, bir şiir kitabı yazmıştır. 
v Birsin, Teksin Allah'ım »diye başlıyan şiir kita
bı da entresandır. Neden münevverlerle halk 
anlaşmıyor. İslâm Dininde taassup yoktur, İs
ları Dinine taassubu sokanlar, Türkiye'yi boz
mak için, Türkiye'de dini yozlaştırmak için dış 
unsurlar olmuştur. Yani bunu Abdülmecit de 
itiraf etmiştir. Bir gün Fransızca bir haşiye 
rtl^ren, Avusturalyalı Dr, Sehweitzer olacak, 
hapıctmeab niye Fransızca alıyorsun, diyer. 
ila diyor, siz bizi mutaassıp zannedersiniz, biz 
r.ıut-aaısıp değiliz. Bizim dinimiz ilmî, kabul 
eder, irfanı kabul eder; ilim nerede ise alma
mızı ister dedikten sonra, haddizatında bizim di
nimizi yıkmak için hurafeyi Hıristiyanlar ve İs
railliler sokmuştur, demiş. Maalesef İslâm Di
nini yozlaştırmak için hurafeyi sokanlar onlar
dır. Hurafe yoktur, hurafe kabul edilmez, Hem 
İslâm Dini münevverin dinidir. «Senim 100 ta
ne cahil dostum oluncaya kadar, bir tane âlim 
düşmanım olsun» der bizim Peygamberimiz, İl
mî kadın ve erkeklere farz lalar. Bu böyle olun
ca, Avrupa memleketlerinde lâisizim olduğu hal
de, lâik milletlerde dinini mükemmelen bilir. 

Fakat itiraf ederim ki, kim ne derse desin, 
münevver bileceği halde, münevvere hitabetliği 
hal do münevverlerimiz bilmez, Oku emriyle baş
lar, dinimiz. «Bilenlerle, bilmiyenler bir olur mu 
hiç», der, Âyeti Kerime. Bilenlerle bilmiyenler 
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bir olur mu hiç? Olma?;, Buna mukabil 
münevverlerimiz lâyıkı veçhile Avrupa'dakiler 
kadar dinini bilmemektedir. Biliyorum dine uzak
tırlar, dinin emrettiği şekilde yaşama yetenekle
rinden de uzaktırlar, kendilerine göre felsefe 
uydurur, kendini de haklı çıkarırlar. Buna mu
kabil, siyasiler bana derler, hamdolsun ben kul
lanmadım ne derlerse desinler, bir insanın vic
dan hürriyeti var mı, yapıyor mu ibadetini, 
«Efendim bu siyaset için yapıyor,» yapmasın. 
Dini siyasete alet edenlerin karşısında oldum. 
1966 Elmalı hâdisesinde nitekim olmuşumdur. O 
olacak; çünkü Türkiye'nin vahdetini bozuyor
du, o iş. Halide Edip Adıvar c!a «Amerika'da 
Şark - Garp kültürü ve Amerika tesirlerinde bu 
noktayı eleştirir; «Türkiye'de laisizm yanlış an
laşılmıştır, der. Bir taassubolan yobazları n bir 
de dinsiz yobazların olduğundan bahseder. 
Mutlaka ondan sonra dinin tüm ve kesin anla
şılması lâzııngeldiğini, münevver din adamları
nın yetiştirilmesinin iktiza ettiğini ifade eder. 

Bizim Türkiye'miz de Devlete bağlanmıştır, 
din. Ben şimdi, Nihat Erim Hükümetinin içeri
sinde hemşehrim olduğu için söylemiyorum, bir 
gün hatası olursa tenkit ederim, Devlet Bakanı 
arkadaşımız hakikaten Diyanet idlerini politi
kanın dışında tutmak için gayret sarf etmekte
dir. Gayet sarf ediyor. Bugüne kadar diyanet 
teşkilâtı politikanın içerisine itilmiş ve kendi 
tarafına çekilmek istenmiş ve din münevverlere 
soğuk gösterilmiştir. Ben Halk Partili arkadaş
larıma birgün çıkıp da sen susun, busun deme
dim. Onun dini ona, benim de inanışım bana, 
Ondan sonra bir tarafa ilik din bendedir ben 
dindarım demek, o da doğru değil. Yalnız Nihat 
Erim Hükümetinin içine düştüğü bir tezadı be
lirtmek isterim, Diyanete yardım bakımından. 
Nedir o? Arkadaşlarım, ilerde bu meselede biz 
haklı çıkacağız. Arkadaşlar, ben italyan oku
lunda müdür muavinliği yaptım, iskenderun'da. 
Hattâ kapatılmak üzere gittim, iftihar değil, 83 
lira alırdım, 83 lira bana orada para verildi. 
Oradaki din adamlarını gayet iyi tetkik ettim. 
ilkokuldan itibaren çocuklarını alırlardı, tir 
din adamına verirlerdi. Bu din adamı fizik, 
kimya bilirdi ve bunları o din adamı yetiştirir
di. Bu suretle hem dinini bilen, hem de müspet 
ilimlerle mücehhez bir gençlik zümresini onîar 
yetiştiriyordu. Fakat bizim maarifimiz maale

sef, Türk çocuğunun mânevi hayatını bir tara
fa bırakmış, değerlendirmenin dışına itmiş bir 
vasiyettedir. Şimdi, çocuğunu din tahsiline gön
dersin mi, göndermesin mi? Benim maarif mü
dürlüğüm sırasında gördüm arkadaşlar, hiç 
zorlamayın. Orada akalliyet vatandaşlarımız 
vardı, benim çocuğum da din öğrensin diye bi
zimkiler kadar gönderirdi, göndermekte devam 
ederdi. Yalnız Avrupa memleketlerinde yaz 
kursları açılır, okulların içerisinde, dışarısında, 
kiliselerde bütün münevvere din dersleri öğreti
lir. Ama Türkiye'nin talihsizliği geç kakmştu. 
Geç kalışının sebebi, bunu gerçekleştirecek mü
nevver din adamlarını yetiştiremenıesindendir. 
Nihat Erim Hükümetinin hatası da, münevver 
din adamı yetiştirirken, yetiştirilirken ona bal
ta vurma keyfiyeti olmuştur. Siz göreceksiniz 
ki, ileride, bu maddeyi tahakkuk ettirecek din 
adamları yetişirken, daha kaliteli yetiştirilirken, 
onlar yetişmiyeeek ve Kuran kursu görmüş öğ
retmenlere Türkiye'de iltifat edilecektir. Maa
lesef siyasi havanm içerisinde birimiz böyle de
dik rni, öbürümüz tekzibediyorıız, karşı yamaca 
geçiyoruz, böylece hakiki meseleler dejenere 
ediliyor; Türk Milletinin âli menfaatine olan 
kararlar alınamıyor, alınmamakta da devam 
ediliyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağlı
yorum, Sayın Başkanım. Onun için samimiyet
le ifade edeyim ki, eğer hükümetler sa
mimî olursa samimî kanaata sahibohırsa, 
icra organında bulunan arkadaşlarımız, di
yanet teşkilatındaki dindar kardeşlerimi
zi, - din adamları, ki yüksek insanlardır -
politikacılar vasıtasıyle tâyinle uzaklaştırır
l a ra doğru olmaz. Orası bir ulvi makam haline 
getirilirse, bu mesele halledilecektir. Melik Şah 
şöyle Cuma namazından çıkmış, devrin âlimine 
raslamış, «Hocam niçin bana ziyarete gelmez
sin,» demiş. Verdiği cevap şu; «Senin hüküm
darların en iyisi olman için, benim de âlimken 
en iyisi olmam için». Eira hükümdarların en 
iyisi âlimlerin ayağına gidendi; âlimlerin en 
kötüsü ise hükümdarların ayağına gidendir. Bu
gün din adamları siyasilerin ayağına gitti mi? 
Çürümüştür, bitmiştir. Siyasilerin ayağına gi
den din adamı öyle. Osmanlı imparatorluğunun 
son zamanında Fatih'e «dur» diyen ilmiye sım-
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fi, ondan sonra devlet adamlarının tesirinde 
kaldığı için, dine gölg'3 düşürülmüştür. Dinde 
taassup yoktur, ikinci Murat da Macarların te
sirinde kalıyordu. Diyor id, Macarlara, biz sizi 
kabul edersek dinimizde serbest biralar mısınız? 
Yok. diyorlar sizi katoîik yaparız, ikinci Beya
zıt'a hebar gönderiyor. Ben sizi dininizde ser
best bırakma değil, her cami'in yanında bir ki
lisenin yapılmasını da müsaade ederim diyor. 
Çünkü, Ârnentü Şerhinde, biz her dini tanırız, 
Allahm kitaplarına ve peygamberlerine itaat 
ederiz. Onun islâm Dininde taassubu aramayı
nız. Taassubu kendi içinizde, noksanlıkları kendi 
içinizde aramamız lâzımdır. Daha doğrusu, bu 
madde tatbik edildiği takdirde, hakikaten Dev
let adamları bitaraf olarak hareket ettiği tak
dirde, Türkiye için iyi olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Gülek. Ondan sonra söz 
sırası Sayın Tığlı, Sayın Hazerdağlı. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun saym üyeleri; 
lâiklik konusu üzerinde ne kadar dursak yerin
dedir. Lâiklik, temel ilkelerimizdendir. Lâiklik 
aslında, dine lâyik olduğu mevkii vermektir. 
Politikanın üstüne çıkartmaktır. Âdi, günlük 
kirli oyunların üstünde tutmaktır, din. Din, po
litika üstünde tutulmadıkça memleketin büyük 
zararına birtakım cereyanları Önlemek mümkün 
olmaz. Türkiye'nin talihsizliği, ta 1924 Anaya
sasından beri bütün politika adamlarının, daha 
sonra çok partili devre girdiğimiz vakit, din 
konusunda dini politika dışında ve üstünde tut
ma yolunda bir anlaşmaya varamamış olmala-
rmdadır. Din, politikanın dışında kalacaktır, 
kalmalıdır. Halk uyanmıştır, sayın senatörler. 
Bir zamanlar dini alet ederek propaganda belki 
yürürdü. Ama, bugün artık, abdestsiz namaz kı
lan, oruç tutmadan iftar eden politikacıya mil
let itibar etmemektedir. (Bravo sesleri) Dini bu 
küçük oyunların üstünde tutmak zaruretinde-
yiz. 

Sayın senatör arkadaşlarım, din bir veridir. 
Ne derseniz deyin din vardır ve devam edecek
tir. Fransız ihtilâlinde dini kaldırmaya teşebbüs 
etmişler; «din yok» demişler, «yalnız, mantık 
var.» Komünistler dini kaldırmaya teşebbüs et
mişler, hattâ komünist Rusya'da Dinle Mücade
le Bakanlığı kurulmuş, «din, halkın afyonu-
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dur» denmiş. Bunların hiçjbiri fayda etmemiş. 
Din devam ediyor. Bu bir veri, var. Eğer bu
nunla en modern şekilde, en aydın insanlar elin
de meşgul olmazsak din, cahil ellerde kalır ve 
memlekete zararlı olur, 

Müslümanlık âlem şümul din'dir. Müslüman
lık çok geniş ihatalı dindir. Temel ilkelerinden 
biri, «doğan her insan müslüman doğar, onu 
sonra ebeveyni başka dinlere götürür.» Bütün 
diğer dinlerde törenlerle o dine girilir. Hıristi
yanlıkta vaftiz olur, hıristiyanlığa öyle girer; 
doğan,- hıristiyan doğmaz. Müslümanlık o kadar 
genişdir ki, bir kere bütün doğanları kendi ca
miasında sayıyor, ondan sonra başkalarına gidi
yor diyor. 

Saym arkadaşlarım, ilme büyük önem veren 
müslümanlık, «beşikten mezara kadar ilim ara
yınız» der. Ama, büyük talihsizlik, uzun asırlar 
müslümanlık, cahil din adamları elinde kalmış 
ve hakikaten baktığımız vakit, münevver gözle 
baktığımız vakit, ürpertir hale getirmiştir, in
sanı. Bugün en büyük ihtiyacımız aydın din 
adamı, dünya mânasında aydın din adamı. Müs
pet ilim bilir, dünya görüşlü, ihatalı aynı za
manda da din bilir aydın din adamı. Avrupalı 
anlamda aydın din adamı. Bugün ifade ve itiraf 
edelim ki, din adamı yetiştiren müesseselerimiz 
imam - hatip okulları, ilahiyat fakültesi yeter
sizdir, çok yetersizdir. Bunların çok ilerisinde 
mecburuz müesseseler meydana getirmeye. Lâ
ik, ilerici, batılı aynı zamanda da, içinde imanı 
olan din adamı olmak mümkündür. % 99 u müs
lüman olan Türkiye elbette aydın din adamının 
hasreti içindedir. Batıda bunun misalini çok gö-
görüyoruz. Lâiklik Fransa'da icadedilmiş ama, 
De G-aulle son derece dindar adamdı. De Gaulle'-
nin kilisede, putun önünde diz çökmüş resimle-
lerini çok yerde görmüşüzdür. Kenne'dy, küçük 
çocuğunu elinden tutup kiliseye gittiğini resim
lerinde de görmüşüzdür. 

Saym arkadaşlarım, lâiklik üzerinde ne ka
dar dursak yerindedir, dedim. Lâiklik, dini en
gelleyici değildir. Din, vatandaşın kendi dilin
de anlaması gereken kutsal bir konudur. Kur'a-
nm Türkçeye tercüme edilmesi gayet tabiîdir. 
Kur'anı Kerîm aslında bir şiirdir, bir mucize
dir ; tercümesi fevkalâde güçtür. Ama, gene edi
lebildiği kadar edilmelidir. Mehmet Akif'in 
Kur'anı Kerîmi Türkçeye tercüme ettiği rivayet 
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edildi. Ben Mısır'a kadar gittim, aradım arka
sını. Mehmet Akif son derece güzel Türkçesiyle, 
'derin din bilgisi ile ve çok derin Arapça bilgi
siyle Kur'anı Kerimi Türkçeye en iyi tercüme 
edecek insanlardan biriydi. Maalesef, o tercü
meyi bulmak mümkün olamadı. Grene de peşini 
bırakmamak ve bunu aramak lâzımdır. Bana en 
son, Kahire Kütüphanesinin müdürü, aslı Türk 
bir zat, «evet, Mehmet Akif Kur'anı Kerimi 
Türkçeye tercüme etti fakat sonunda beğenme
di ve yaktı» dedi. İnanmıyorum buna. Bunu 
aramalı ve bulunmalıdır. Kur'anı Kerimin Türk
çeye tercümesi kadar dini, Türkçe olarak, Arap-
çanın dışında, vatandaşa anlatmak yerindedir, 
doğru olur. En büyük din adamlarından biri, 
îmanı -1 Âzam namaz Türkçe kılınabilir, demiş. 
Kur'anm içinde âyet var; «size Kur'anı, anlaya-
smız diye Arapça gönderdik,» diyor. Bütün bun
lar lâikliğin önemini, lâikliğin üzerinde ne ka
dar dursak yerinde olduğunu ifade için huzuru
nuzda ifade edilmiş fikirlerdir. 

Hepinizi hürmetlerle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. Sa
yın Tığlı. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bu konuda söz 
söylemek arzusunda olmamama rağmen, birkaç 
hatip, lâiklik konusunda sarih bir tarife gidil
memiş olması sebebiyle, vatandaşların nahak 
yere adlî takibata muhatabolduğunu yakına
rak söylemiş bulunmalarına ve kendileri da 
dinle meşgul olan insanlar olmalarına rağ
men, bir tarif getirememişlerdir. Yalnız, tari
finin gelmemiş olmasından dolayı . yakmmış-
lardır. Bundan mülhem olarak, naçizane, ko
nuşmak için söz almış bulunuyorum. 

Bütün dinler, inanç hürriyeti yolunda 
beynelmilel mücadeleye girmiş ve nihayet 
inanç hürriyeti, beynelmilel bir anlaşmaya ve 
muvaffakiyete mazhar olmuştur. Esasında 
«senin dinin sana, benim dinim bana» le 
küm diniküm veliye dîn «âyetinden çıkarılır. 
Din ve vicdan hürriyetini tesis eden islâmi-
yettdr. Kimseyi islâmiyet dışında bir inanca 
sahibolmasından dolayı muaheze etmez. Zorla 
islâm olma'sını da istemez. Bu dâva bütün Ün 
sahipleri tarafından Ehli Salip seferleri şek
linde büyük mücadeleler konusu halinde harp
ler vermiş ve nihayet muvaffak olmuştur. 

I Artık, ingiltere'de, Wa3hington'da camiler ya
pılabilmektedir; hsr yarde kilise, cami ya
pılabilmektedir. Karışılmıyor. Bunda muvaf
fak olunmuş. Bu muvaffakiyetten sonra ikinci 
bir dâva gelmiş. Aldın hâkimiyetinden, fi
kir hürriyetinden doğarak ilim. ortaya çıkmış, 
dinî bilgilerle çatışmaya başlamış. O zamana 
kadar tütün hâdisatı tabiîyeyi din adamları 
izah ederken ilim onun karsısına çıkmış, bir
çok ahvalde onun dediğinin dışında haki
katlere sahibolmuş, bu defa bu çatışma lâiklik 
ilkesini doğurmuş. Lâik olmak zuraretini or
taya çıkarmış. Yani, bunun en feci misali 
Galile'nin «dünya dönüyor» demiş olmasından 
dolayı Papas mahkemelerinin kurularak Ga
lile'nin aşılmasıdır. Güneş dönüyor deme
yip de dünya, dönüyor dediği için Galile 
asılmıştır, işte, hâdisatı tabiiyeyi dinin izah 

j etmiş olması ancak, din kitaplarında, bu ha
kikatlerin izahının yapılabileceği inancı kar
şısında, aklın hâkimiyetinin doğurduğu, hür 
fikrin doğurduğu ilim, hâdisatı taibiiyenin se
beplerini aramış, bulmuş ve muvaffak olmuş. 

i Bu suretle ilimle din çatışmış ve ilim demiş 
I ki, artık sen mânevi inancınla kargı kar

şıya kal. Ahire te inanmakla kal. Allahına 
| inanmakla kal, hangi dine mensubisen onun 

emirlerine uyarak ibadetini yapmakla kal. 
i Sen artık dünyaya karışma.» 

Güneş nasıl doğuyor, dünya nasıl dönü
yor, yağmur niçin oluyor, insan nasıl ölüyor, 
kan nasıl taklibleme oluyor... Hulâsa hastalık
ların sebebi nereden doğuyor, buna karışma, 
sen Allaihma, ahiretine inan, ibadetinde kal. 

I Artık Ihâdisat için ben konuşacağım» demiş. 
Bunda muvaffak olmuş. İslâmiyet de esasında 
bunu kabul etmiş. Yani, demek isterim ki, islâm 
âleminin bir numaralı lâik insanı Hazreti Mu
hammeddir. !Biz korkmuşuz, lâikliği islâmlığın 

• karşısında imiş gibi göstermişiz, bir türlü ger-
j eeğe inememişiz arkadaşlar, islâm âleminin bir 

numaralı büyük insanı 'Hazreti Muhammeddir, 
lâik insanı Hazreti Muhammeddir. Dememiş 
midir ki, «aklı olmıyanın imanı yoktur». Bitti, 

i meseleyi halletmiş. Aklın kabul edemiyeceği 
bir şeyin iman lolamıyacağını Hazreti Muham-
med kabul etmiş. 10nun için «aklı olmıyanın 
imanı yoktur» sözünü Arap bedevi âleminde 

I dahi söylemek cesaretini göstermiş. Biz bu gün 
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demekten korkuyoruz. 'Bu dünyada, 1 400 sene 
sonra 'bunu demekten hattâ korkuyoruz. Akim 
kabul etmediği, ilmin reddettiği hiçbir hakikat, 
inanç sebebi olamaz. Mümkün değil. Allaha 
inanıyorsak, aklen kabul ettiğimiz için inanı
yoruz; alhirete inanıyorsak, yine aklen kabul 
ettiğimiz için inanıyoruz. Aklımızın kabul etme
diği halde inanmış olamayız, sevigili arkadaş
lar. (Kendi kendimizi aldatmıyalım. Lâiklik 
onun için Ibüyük bir Ihümanizmadır, en lbüyük 
ıbir mücadeledir ve gerçek islâmiyettir. Dâva 
bu. Bundan tevehhuş etmeye ve dinin karşısına 
çıkmış gibi görünmeye mahal yok. Aksine, dinî 
bayrak yapmanın bir amacını taşır, islâmiyet. 
Eğer, ibiz aklen ve ilmen kabul edemiyeceğimiz 
gerçeklerin peşindeysek, inançların peşindey-
sek zaten ;biz ona samimî olarak inanmış sa
yılmayız. Aklımız kaJbul ediyorsa, kabul ettiği 
derecede inanç sahibi 'sayılırız, işte, lâiklik il
kesinin Türkiyeye getirilmesi şartlanmış kafa
lardan milleti kurtarmak içindir. 

Taassup nedir? Akim ve ilmin tesirinden 
uzak kalarak, şartlanmış kafaya sahibolma de
mektir; akla ve ilme karşı ıgelme ^demektir. 
Taassup 'bu. Kur'anı Kerimin «Afullahu» diye 
ibaşlıyan Âyet-i Kerimesinde «Gerçi, ya Mu-
hammed seni affetdik ama, bilenle bilmiyen bir 
olur mu» der. 'Burada bir ihtar vardır. Bilenle, 
Ibilmiyen ıbir olur mu diyen 'Hazreti Kur'an, aklı 
öngörmüş, ıbilimi 'öngörmüş demektir. O halde, 
aklı esas almıyan. ilmî esas almıyan her düşün
ce bâtıldır ve bu. düşüncenin sahibi olan her 
insan mutaassıptır. Getirmediğime fevkalâde 
müteessirim, ibni 'Haldun'un 900 sene evvel yaz
dığı, islâm âleminin en ıbüyük ilim adamların
dan biri olarak tanınan bu zatın tercümesi ya
pılmış olan üç ciltlik kitabının bir yerinde ay
nen şjöyle der: Bakınız, şartlanmış kafa nasıl
dır? «Zamanımızda ilmî «simyalar türedi, insan 
etinden, insan kemiğinden, insan derisinden; 
taştan, topraktan thattâ (gübreden altın ve gü
müş imal edeceklerini zan ile araştırmaya gir
diler. İHayır, bu bir delâlettir» diyor. Bunu 
zamanın en büyük adamı söylüyor, islâm Filo
zofları hakkında yazılan büyük Ibir eserde de bu 
zat, 20 sayfa kadar da kendisinden bahsetmiş
tir. «Halbuki, altın ve gümüş, Cenabı Allahm 
insanlar arasmda tedavül vasıtası olarak gön
derdiği 'bir ziynettir. flVEadem ki, 'tedavül vasıtası 
olarak gönderilmiştir, o halde nedreti esastır, 

başka maddelerden imali ve istihsali yoluna 
gidilirse nedretlik ortadan kalkar, binaenaleyh 
tedavül vasıtası olmaktan çıkar» diyor. «Bina
enaleyh, altın ve gümüşün gönderilmesi gaye
sine, onun, başka maddelerden imal ve istih
sal edileceği fikri aykırıdır» diyor. «Ey kimya
gerler, uğraşmayın içünkü nedreti sebebiyle in
sanlar arasına tedavül vasıtası olarak (gönderil
miştir.» diyor, işte şartlı kafa bu, şartlanmış 
kafa. Halbuki, lâik kafa, böyle (bir şarta tabi 
olmadan; altının başka maddelerden de imal 
edilebileceğini düşünür ve araştırmasını serbest
çe yapar. 

BAŞKAN — Lütfen bağlamanızı rica ede
ceğim, efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — İşte, Tür-
kiyemizde lâiklik, aklı ve ilmî hâkim kılma sa
vaşıdır. Taassup, akla ve ilme karşı gelen, şart
lanmış kafaların inancıdır. Dâva bu. Türki
ye buraya gelmiştir. Bu (büyük merhaleyi atla
mış. Ama, hemen ifade edeyim ki, lâiklik hesa
bına Türkiyemizde bir tek mesele kalmıştır di
yebilirim. öbür mesele, vatandaşın, müslüma-
mn lâik olması meselesidir, bu zaman işidir. 
Ama, Ibüyük bir ekseriyetle Türk vatandaşı, is
tismarcıları hariç lâiklik derecesine gelmiştir. 
Siyasi hayatımızda dini, siyasete alet etmeme 
meselesine kadar gelmişiz. 'Eğer, bunda da mu
vaffak olursak, siyasi hayatımızda, dini rahat 
bırakırsak, sevgili arkadaşlar muvaffak olaca
ğız. IBu Atatürk zaferi de muvaffak olacaktır. 
Saygılarımla, (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 
19 ncu maddesi üzerindeki konuşmalar uzadı. 
Her madde üzerinde bu kadar konuşurulursa, 
bu işlerin uzıyacağı gözüküyor. Bir arkadaşımı
zın Anayasanın 19 ncu maddesine karşı çık
mış olması, konuşmalara sebeboldu Fikirlerimi 
arz edeceğim için beni bağışlayın. 

«1961 Anayasasında lâiklik ilkesi tarif 
edilmemiştir. Türk cemiyetine, Türkiye'nin bün
yesine uygun değildir.» denildi. Aradan 10 yıl 
geçtiği halde Türkiye'de lâisizim hakkında bu 
kadar eser yazıldığı, bu kadar konuşmalar, bu 
kadar kitaplar neşredildiği halde hâlâ laisizmin 
anlaşılmamış olması, bu konuşmaların sürüp 
gitmesine sebebolmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımız ta
rif yaparken; «din içinde Devlet var, dinin dı
şında Devlet var, dinin Devlet, işine, Devletin 
din isine karışmadığı Devletler var» dediler. 
Anhyamadım; acaba bu tariflerden birisine bi
zim girmemizi mi arzu ettiler? 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'mizde lai
sizmi anlamamız lâzımgelir. Arkadaşım, her hal
de Türkiye Devletinin tamamen dinin dışında da 
olmadığını kabul ettiğine göre; dinin Devlet 
işine, Devletin dinin işine karışmaması lâzım-
geldiğini mi ifade etmek isterler? Burasını an
hyamadım. Türkiye'de esasen lâikliğin anlaşıla
bilmesi için îslâmiyetten öncelerine gitmek lâ
zımgelir. 

.Muhterem arkadaşlarım, dinde muhtariyet 
konusu nazariyesinde; Türkiye'de «Devlet, di
nin işine karışmasın, din, Devletin içine karış
masın», bu mu istenir? Bunun için, islâ^m 
döndüğümüz zaman, îslâmda cemaat usulü yok
tur. Geçmişte din daima Devletle beraber ol
muştur. Dünya işi de Devletle beraber olmuş
tur, Bunun yüzünden türlü zararlar ve mazeret
ler doğmuş ve bu sebeple ondan dönmüş, laisiz
me girmişiz. Türkiye'de laisizm şu; Devlet inanç
lara değil, dinin işlerine, dinin örgüt halinde, 
tezahürü halindeki işlerine karışır. Tâyinini ya
par, maaşını verir, ama, inanç işine karışmaz. 
Din ise, Devletin isine karışamaz. Türkiye'de 
lâikliğin basit olarak tarifi budur. Bâzı bilgin
lere göre, «Türkiye'de yarı laisizmin olduğu» 
ifade edilir. Eğer siz, Türkiye'de tam laisizmin, 
islâmda tam laisizmin tatbikinin bu Anayasada 
yer almasını istiyorsanız, bunun İslâmda örneği 
yok. Cemaat usulü îslâmda yok. Kıbrıs'ta bir 
tek cemaat usulü var, o da, siyasi bir cemiyet 
mânasında, olup azınlıktır. İslâm ülkelerinden 
birisinde cemaat usulünü gösterebilir misiniz? 
Dinin Devlet işine, Devletin din işine karışma
dığını gösterebilir misiniz? O, Hıristiyanlıkta 
var, Papalıkta var. İslâmda cemaat usulü yok. 
O halde bunu Türkiye'de iddia etmek mümkün 
değildir. Çünkü, İslâm anânelerine ve gelene
ğine aykırıdır. Başka yerde yok, misalini gös
teremezsiniz. İslâmda cemaat usulü yok. 

Muhterem, arkadaşlarım, Anayasanın, bu en 
önemli maddesi olan lâiklik ilkesinin, bu suret
le arkadaşımız tarafından da anlaşıl ması gerek
tiğini ifade ettikten sonra şunları arz etmek is
tiyorum : 

Konuşmamı 10 dakika içinde bitireceğim. 
«Bu, islâm bünyesinin, ileride Türk cemiyetinin 
bir izmihlali olacaktır» dediler. Şimdi, evvelâ 
dini mi, cemiyeti mi korumak istiyorsunuz? Din 
insanların mutsuz olmaları için değil, mutlulu
ğu için getirilmiş. Lâiklik, dinin zaferi için mi 
getirilmiştir, yoksa, dine zarar vermek için mi 
getirilmiştir? İyice tahlil ettiğiniz zaman; lâik
lik ilkesi, dinin muzaffer olması için bir vasıta
dır. Bunu ben söylemiyorum Sayın Adnan Adı-
var'm «Tarih Boyunca Din ve İlim» adlı bir ki
tabı var, o kitabı okuduğunuz zaman orada 
Fransız bilgini de «lâiklik, dinin zaferi olacak
tır» diyor. Bu ulvî, bu kutsî, bu muazzam mü
esseseyi, bu vicdanlarda yer alan inançları, ne 
kadar Devlet ve dünya islerinden uza'kîaştırır-
sanız o kadar muzaffer olacaktır, Eğer, dinin 
muzaffer olmasını istiyorsanız, lâikliği isteme
ye mecbursunuz. Ama, bizde. İslâmda tam lai
sizm; dinin Devlet işine, Devletin dinin işine 
karışmaması mümkün olamadığından, bu gele
neklerimize uygun olmadığından, Türkiye Dev
leti bu suretle laisizmi kabul etmeye mecburdur. 
Bundan başka çare yoktur. Devlet, dinin örgüt 
ve tezahür halinde oluşuna, faaliyet, vakıa ha
linde oluşuna karışır fakat, vicdanlara inanç ha
linde girdiği zaman karışmaz. Lâiklik ilkesinin 
anlayışı budur. 

Lâiklik ilkesiyle ilgili madde, Anayasanın 
en önemli maddelerinden biridir. Cumhuriyetin 
en önemli maddelerinden biridir.. Daha başka 
türlü söyîiyeceğim: Türkiye'de demokrasinin 
her türlüsü var olduğunu düşünün, ama bir 
kraliyet Hükümeti var. bir padişahlık Hüküme
ti var, ama, Türkiye'de laisizm yol olduğunu 
biran için düşünün. Bu cemiyetin muzaffer ol
masının imkânı var mıdır? İngiltere'deki gibi, 
sembol olarak bir kral var, - beni bağışlayın 
ben bunu bir misal olarak veriyorum, Allah gös
termesin Türkiye'de böyle bir şey de olmasın 
derim - kral, hiçbir şeye müdahale etmiyor, sem
bol olarak oturuyor, bu memleket demokrasinin 
de beşiği, ama, laisizm yok. O halde, Cumhuri
yetin en önemli ilkesi kadar laisizm de önemli 
bir ilkedir ve Türk cemiyetinin payidar olma
sını temin edecektir. Bu ilke, dinin peyidar ol
masını temin edecektir. Anayasada yer alma
mıştır, tarif edilmemiştir, ne demek? Bu asırda 
laisizmi henüz anlamamak ne demek, laisizmin 



C. Senatosu B : 114 13 . 9 . 1971 O : 1 

mânasını kavramamak ne demek? Bu kürsüler
de bunları konuşmak abesle iştigal olur, («An
laşıldı, anlaşıldı» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşları
mız tarafından İsrar ediliyor. Bir «din adamı» 
sözü çıkmış gidiyor. Arkadaşlar, "bizde din ada
mı yok, din görevlisi var; eski tabiriyle hiele-
mât-ı hayrat. Bu bir din adamı. Bizde ruhban 
sınıfı yok. Dilimize alıştırmışız, « din adamı, 
ruhban sınıfı» gibi bir şey. Yok böyle bir şsy 
arkadaşlar, bunu kaldıralım. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer, laisizmi ka
bul ederseniz, eğer dinî siyasetten ayırırsanız, 
hem dinimizi ve hem de cemiyetimizi kurtarmış 
olacaktısmz, 

Sayın Tığlı arkadaşım tema? ettiler ben de 
arkadaşıma hatırlatayım; Hz. Peygamber ne 
diyor «Ela ümebbiüke bişerrin minkaza, men 
ekeleddünya biddin.» («Âmin» sesleri) Dinî, 
siyasete âlet edenler, şerirlerin en şerridir. 6 ta
ne sayıyor; «şerirlerin en şeririni söyliyeyim 
mi» diyor ve «Dini siyasetine alet edenler, şe
rirlerin en şeriridir» diyor. Siyasette menfaat 
vardır, tşte, siyasetten menfaat bekliyenler, şe
rirlerin en şeriridir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜEK (Bolu) — Sa

yın Hazerdağlı, benim söylemediğim hususları 
bana izafe etti ve yanlış anlaşılmaya meydan 
verdi. Söylemediğim hususlar bana isaf e edildi
ği içindir ki, tavzih mahiyetinde 1 - 2 dakika 
için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşımızı dik
katle izlememize rağmen bir sataşma niteliğinde 
bir beyan göremezdik. Zatıâıiniz, direnirseniz 
Yüksek Kurul hâkem olsun, arzunuz, bu suretle 
Heyeti Umumiyenin iradesi ile yerine gelsin. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu.) — Sa
yın Başkan, sataşma değil... 

BAŞKAN — Lütfen, beyefendi direniyor mu
sunuz? 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Evet, 
direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Yılmaztürk, 
Sayın Hazerdağlı'nın konuşmasında kendisine 
sataşma olduğunu.... 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
taşma demiyorum, tavzih sadedinde, Heyeti 

Umumiyeyi tenvir sadedinde, söylemediğim hu
suslar bana izafe edildiği için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfedin, aynı mad
denin anlamı içinde mütalâa edilir. Fikirlerini
zin yanlış anlaşıldığını beyan buyuruyorsunuz. 
İstirham ediyorum, bu mânaya geliyor. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — He
yeti Umumiyeyi tenvir sadedinde, söylemediğim 
şeyleri bana izafe ettikleri için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, işte onunla, sa
taşma aynı maddemizde mütlâa edilmiştir. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ay
nı maddede, ayrı ayrı şeyler mütalâa edilmiş
tir.. 

BAŞKAN — Efendim, işte onu oya sunaca
ğım. Sayın Alâeddin Yılmaztürk, kendi söyle
mediği sözlerin kendisine izafe edilmek sure
tiyle, kendine vâki bir sataşma vukuunu ileri 
sürmektedir. Başkanlık, bu görüşte değildir. He
yeti Umumiye hâkem kılınmıştır. Bu sataşma
nın, buyurdukları tarzda, söylemedikleri bir 
sözün, ifade etmedikleri bir fikrin, kendilerine 
izafe edildiğini beyan buyurmaktadırlar. Bu 
direnmeyi kabul buyuranlar, bu nedenle söz ve
rilmesini istiyenler lütfen işaret etsinler efen
dim,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun beyefendi Heyeti Umumiye isteği
nizi kabul etmiştir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler; kısa izaha
tımı lütfettiğinizden dolayı hepinize şükranla
rımı arz ederim. 

Muhterem arkadaaşlarım, mesele şu; ben 
lâikliğin tarifini istedim ve lâikliğin tarifinin 
yapılmamasının mahzurlarını beyan ettim. Lâ
ikliğin aleyhinde, lâik devlet kavramının aley
hinde bulunmadım. Şunu da ilâve ettim, - me
seleyi, fazla vaktinizi almamak için, uzatmak 
istemiyorum - dünya daha lâikliğin lâ'sını bil
mez iken, Yüce İslâm Dini, Lâikrâhe Fiddîn 
âyet-i celilesi ile lâikliği uzun uzun anlatmış. 
Lâiklikle islâmiyet müsavi değil, islâmda lâ
iklik mündemiçtir. Meseleyi böyle anlamak lâ
zımdır. 

Sonra kilise dinlerinde taassup vardır; Ga-
lile misali gibi. islâmda taassup yoktur. Haki
katen, yeni bir istismar, siyasi menfaat tesisi 
değil, bu yüce milletin 1 000 senelik kültürün
de İslâm mündemiç olan bu milletin, ki dünya 
tarihi itetkik edildiği takdirde yalnız, cihat, 
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harb suretiyle islâmiyeti kabul etmiyen tek mil
let Türk milletidir. Bundan 900 sene evvel, 1 000 
sene cvv?]. Alpaslan'ın Anadolu'yu fethedişin-
deki büyük mazhariyeti, büyük zaferi lâik kav
ramının yanlış anlaşılması değil, bilâkis lâikli
ği ve îslâmı (çok iyi bilmesinin neticesi Cuma 
Hutbesini irad edip, beyaz elbiselerini, kefe-
nimdir, işte giyiyorum, nerede (ölürsem, beni 
orada defnedin, hakiki sultan Allah'tır, ben 
sultan da değilim deyip de to Bizansm altını 
üstüne getiren büyük Türk kumandanı evvelâ 
Türklüğünü müslümanlığına /bağlıyarak, onun
la birleştirerek zafer kazanmış ve muzaffer ol
muştur. Bununla ben demek istiyorum ki, Türk 
milletinin 1 000 senelik kültüründe yatan bu 
büyük 'hasleti, böyle birtakım baskılarla heder 
etmiyelim, ve lâikliği iyi anlatalım, Anayasada 
belirtelim vs yanlış anlamalara meydan vermi-
yelim. Hukukçu ve adliyeci de, tatbikata baka
cak olursak, Türkiye'de adliyeci bâzı yerde ta
mamen dinî kanaat ve inançları içerisinde ha
şir «neşir olan vatandaşı, Ihattâ toplu ibadeti, 
cemaatle namaz kılmayı 'bile lâikliğe aykırı te
lâkki etmiş ve icabında dinî bir eseri okuma
sından mütevellit 7 sene hapis kararı vermiştir. 
Aman bunun yanında başka bir mahkeme, pek-
çok mahkeme aynı mevzuatı beraatle neticelen
dirmiş. Hattâ Ceşa Daireleri Genel Kurulunda 
bu konularda içtihadı kararlar vermek zarureti 
hâsıl olmuş ve doğmuştur. Yani, burada bir 'hu
kukî boşluk, kanunî bir eksiklik vardır. Lâiklik 
kelimesinin, efradını cami, ağyarını mâni bir 
tarifini yapar. Anayasaya koyarsak, bir de inan
ma ve vb dan hürriyeti yanında neşir hürriyeti
ni, tedris hürriyetini, telkin 'hürriyetini koyar
sak lâikliğe aykırı, lâik devlet kavramına zıt 
bir mezele ihdas etmiş olmuyoruz ki, ben muh
tariyeti tüzel kişiliği istemekle lâikliğe aykırı 
bir §gy istemiş olmuyorum ki. Üniversite 'özerk 
tüzel kişilik ise, TRT özerk tüzel kişilik ise, 
maaşını Devlet vermiyor mu? Yani maaşını 
Devletin vermesi, Devletin »onun denetimini yap
ması. onu tamamen Devletten ayrı telâkki etmek 
demek değildir ki?. 

SALİBİ HÂZEİIDAĞLI (Elâzığ) — Öyle bir 
İdam. Devleti var mı? 

ALÂSDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Efendini,, islâm dini, meseleyi dünya üzerinde... 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşmeye 
imkan yok "fsndim. Lütfen efendim, oradan so

rulan suale cevap vermek mecburiyetinde değil
siniz.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Sayın Başkan, 'Sayın Hazerdağlı'nm burada... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bir noktayı 
daha arz edeyim, zatı âliniz, iki dakika için 
ruhsat istediniz, Heyeti Umumiye zatıâlinizi 
tasvibetti, iki dakika değil, beş dakika oldu. 
Acaba lütfeder misiniz, sözlerinizi bağlar mı
sınız 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) - -
Bitiriyorum, bitireceğim. Yalnız sayın arkada
şımın ifadeleri benim ifade etmek istediklerim
den başka düşüyor, 'onu izaha çalışıyorum. Ya
ni, Devletin, maaşını ödemesi, bütçesini ver
mesi, denetimini yapması ayrı şeydir, ona bir 
muhtariyet vermesi ayrı şeydir. (Böyle bir Dev
let meselesine gelince, dünya üzerinde bugün 
İslâmm 'gerçek özünü 've tatbikatını ancak 
Sadr-i İslâmda f4 (halife devrinde (görebiliriz. 
Ondan sonraki, Abbasilerde, Emevilerde, veya 
kısmen bizim dedelerimizde, Osmanoğullarmda, 
böyle babadan oğula intikal meselesi var ise, 
hilafetçilik veya {bâzı şeyler suiistimal edilmiş 
ise, bunlar islâmm özünde olmıyan şeyler
dir. Biz genç nesil olarak, modern nesil 
olarak akıl mefhumuna, müspet ilime, kıy
met veren nesil olarak şunu iyi biliyoruz 
ki; akıl ile nakil arasında ihtilâf olmaz, is
lâm dinine göre, ihtilâf yoktur. Müspet ilimle 
efendim, din arasında, din deyince burada 
İslâm dinini kasdediyorum, kilise dinini kas-
detmiyorum, ihtilâf yoktur, işte ondan do
layı akıl ile nakil arasında ihtilâf olmaz, 
ihtilâf var ise, akıl mı evvel, nakil mi evvel 
gelir denilmiştir, var gibi görünyorsa ya 
akıl sahih değildir, ya nakil sarih değildir, 
kaideleri vardır. 

Binaenaleyh kalkıyor bir arkadaşım, efen
dim din müsavi, lâiklik diyor. Değil. Efendim, 
müspet ilim ile din arasında ihtilâf olmuş 
da laisizm buradan doğmuştur. Avrupa'da böy
ledir, İslâmda böyle. Değil. İslâm dini bu ba
kımdan yanlış... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk,, Sayın Yıl
maztürk bir dakika lütfen beni dinle-ylnis efen
dim. Beni dinleyin lütfen. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Davamla) — 
Buyurun, son cümlemi söyliyeyim. 
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BAŞKAN — Beyefendi, zatıâlinize Başkan
lık makamından hitap vâki olduğu zaman 
buna imtisal etmek mecburiyetindeyiz, iki 
dakika için aldığınız ruhsat üç misline, altı 
dakikaya baliğ oklu, eğer daha kıymetli 
fikMerinizin izahı için zamana ihtiyacıma 
varsa, yine Heyeti Umumiyeden ruhsat ala
yım. Çünkü iki dakika içindir Heyeti Umumi-
yenin ruhsatı zatıâlilerine, lütfedin efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜHK (Devamla) — 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Var mı efendim ihtiyacınız? 
ALÂEDDİN YILMA2TÜBİK (Devamla) — 

Sayın Başkanım, bir cümle ile bağlıyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALÂEDDİN YILMAETÜRK (Devamla) — 

Yalnız bir hususu arz etmeme müsaade eder 
misiniz? iki dakika deyince Heyeti Umumiye 
zaman tahdidi ile bir karar aldığı kanatinde 
değilim. Bunu arz ederim. Yalnız bitiriyorum 
sözlerimi. 

ISayın arkadaşlarım, ben konuşmalarımı, 
hiçjbir art fikir kafamda olarak yapmadım. 
Tamamen islâm konusu ve İslâm felsefesi ve 
düşünüşünün üzerinde, benim siyasi hayata 
gelmeden evvel geniş ve samimî çalışmam var. 
Arkadaşların yanlış ifadelerini, yanlış beyan
larını burada zabıtlara yanlış geçmesin ve be
nim konuşmalarım yanlış anlaşılmasın diye 
bu hususları arz ettim, Senatoyu saygı ile se
lâmlarım. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
kifayet önergesi gelmiştir. Gerçekten grup adı
na konuşan Sayın Karaman dışında altı ar
kadaşımız konuşmuştur, bir arkadaşımız da 
söz sırasındadır. Kifayet kabul edilse dahi 
son söz üyenindir, kuralına imtisalen ken
disi konuşuna imkânına sahiptir. 

'Sayın Komisyon Başkanvekili söz istemiş
lerdir, buyurun efendim. Çalışma süremizin bit
mesine 22 dakika vardır, arz ediyorum. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 19 ncu mad
de üzerinde Anayasa ve Adalet Komisyonu 
adına bâzı açıklamalar yapmak üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Anayasamızın yürürlükteki 19 ncu mad
desinin 3 ncü fıkrasında «kanaatlarını» ve 

j «kanaatlarmdan» kelimeleri yer almaktadır. 
I Millet Meclisince kabul edilen metinde» ka

naatlarını kelimesi, «kanaatlerini» şeklinde, 
«kanaalilarmdan» kelimesi de «kanaatlerin
den» şeklinde yer almıştır. Komisyonumu s 
Millet Meclisince kabul edilen metni ay
nen benimsemiştir. Bu kelimelerin yü
rürlükteki Anayasanm 19 ncu maddesindeki, 
yazılış şekli ile Millet Meclisince kabul edilen 
ve Komisyonumuzca da aynen kabul edilen 
teklifin 19 ncu maddesindeki kelimelerin, bu 
şekilde arz ettiğim şekilde, yazılısı arasında 
mâna bakımından hiçbir fark yoktur. Ko
misyonumuz Millet Meclisi tarafından kabul 
edilen metni aynen kabul etmiştir, o tarzda ya
zılışının imlâ kılavuzuna daha uygun düşeceği 
mülâhazasındayız. 

Yürürlükteki Anayasanın 19 ncu maddesi
nin 5 nci fıkrasında İktisadi, hukukî, tekrar 
şahsi kelimelerinin (i) harfi üzerinde nisbet 
işareti olan işaret mevcuttur. Millet Meclisince 
kabul edilen 19 ncu maddenin 5 nci fıkrasında 
İse iktisadi, siyasi, tekrar siyasi ve şahsi kelime
lerinin (i) harfi üzerinde sadece nokta vardır. 
Komisyonumuz Millet Meclisince kabul edilen 
metni aynen kabul ettiğine göre, Millet Mecli
sinin metni ne ise, komisyonumuzun kabul etti
ği ve tasvibinize sunduğu metin odur, (i) har
finin üzerinde sadece noktanın bulunması ile, 
nisbeti ifade eden işaretin bulunması arasında 
mâna bakımından hiçbir fark olmadığı kanısın
dayız. Her hangi bir tereddüte mahal kalma
mak üzere komisyonumuz adma bu açıklamala
rı yapıyoruz. 

Tekrar ediyorum, Komisyonumuzun kabul 
ettiği metin Millet Meclisinin kabul ettiği me
tindir. Tasvibinize Komisyonumuzun sunduğu 
metin, Millet Meclisinin kabul ettiği metindir. 

Muhterem arkadaşlar, 19 ncu madde üzerin
de söz alan değerli arkadaşlarımız oldu. Bun
lar şahısları adma görüşler açıkladılar, bir de
ğerli arkadaşımız da grupları adma konuştu. 
Anayasa değişikliklerini 430 Cumhuriyet Se
natosu üyesi ile milletvekili teklif etmiştir. Tek
lifteki 19 ncu maddeyi Millet Meclisi aynen ka
bul etmiştir. Millet Meclisinin kabul ettiği met
ni komisyonumuz da aynen kabul etmiştir. Tek
lif sahipleri Millet Meclisince ve komisyonu-

I muzca aynen kabul edilen 19 ncu madde metni 
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hakkında tekliflerine ekli bir de gerekçe sun
muşlardır. Komisyonumuz bu gerekçeyi de uy
gun görmüş ve bu gerekçeyi uygun gördüğünü 
raporunda belirtmiştir. Biz komisyonumuz adı
na sadece raporumuzda uygun gördüğümüzü 
belirttiğimiz bu gerekçeyi okumakla yetinece
ğiz. 

Gerekçe şudur : «Düşünce ve inanç hak ve 
hürriyetinin kötüye kullanılması halleri, yü
rürlükteki maddede olduğu gibi aynen muhafa
za edilmiş, ancak son fıkrada «derneklerin yet
kili mahkemece kapatılacağı» şeklindeki hüküm 
«gerçek ve tüzel kişiler hakkında kanunun gös
terdiği hükümler uygulanır» haline getirilmiş
tir. Böylece, dernek hüviyeti taşımıyan tüzel 
kişiler hakkında da müeyyide uygulanabilmesi 
imkânı sağlanmıştır. 29 ncu maddede yapılan 
değişiklikle, derneklerin belli şartlar altında, 
mahkeme karan olmaksızın yetkili merdin em
ri ile faaliyetten alıkonulması hükme bağlan
mıştır. 19 ncu maddenin yasakladığı fiilleri iş-
liyen gerçek kişilerin ve dernekler ile dernekler. 
dışında kalan tüzel kişilerin tabi olacakları hü
kümler kanımla düzenlenecek ve haklarında ka
nunda gösterilen müeyyideler uygulanacaktır. 
Dernekler hakkında ise ayrıca, 29 ncu madde
nin ve o maddeye dayanılarak çıkarılmış kanun 
hükümlerinin uygulanması ve her iki halde de 
31 nci madde hükmünün saklı olduğu tabiîdir.» 
Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, kifayet önergesini okutup tak

dirlerinize sunacağım. 
Yalnız, Sayın Rifat Öztürkçine'nin kifayet 

önergesi, müzakerelerin kifayetini saygı ile arz 
ederim» şeklindedir; 19 ncu maddeye münhasır
dır. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu mevzua vukufu ile 
kendisini tanıtan kıymetli senatör arkadaşım 
Yılmaztürk'ün bir noktaya değinmesi bendeni
zin huzurlarınıza çıkmama sebep olmuştur. Me
sele hakikaten çok mühimdir ve ıbu madde Ana
yasanın can noktalarından birisidir. 

Sayın Yılmaztürk diyor ki; «Anayasada lâ
iklik prensibinin bir tarifinin yer bulması daha 
iyi olurdu veya lâzımdı». Muhterem arkadaş
larım, bu ikaz bizi Türkiye ıCumhuriyeti'nin 
kuruluş temellerindeki mevcut inançlara, ilke
lere dönmeğe mecbur etmektedir. 

Evvelâ lâiklik düşüncesi veya lâikliğin ta
rifi acaba bir yasa içerisinde yapılabilir mi, ya
pılması mümkün müdür? Bunu düşünelim. Çün
kü lâiklik bilimsel bir tariftir, ilgili bilim dal
larının kapsamı içerisinde kavramını bulur. Ba
na kalırsa, bu 19 ncu maddede lâikliğe aykırı 
hareketin neler olduğu ve cezasının neler ola
cağı söylenmekte pek güzel tarifi de yapılmış
tır. 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş te
mellerine dönelim. Türkiye Cumhuriyeti kurul
madan önceki mânası ile Osmanlı Devleti'nin 
vasıflarını tanımamız ve g^öz önüne getirme
miz lâzımdır. Neden Türkiye Cumhuriyeti lai
sizmin temel ilkelerinden bir tanesi de lâiklik
tir? Osmanlı Devletinin başı padişahtır. Aynı 
padişah dinî müessesenin lideridir, halifedir. Yi
ne aynı padişah, o zamanki ilim müessesesi de
nen medresenin, yani ulema sınıfının da başı
dır. O halde, devletin başı bir üçlü içerisinde 
değişik yönler göstermektedir. Tatbikatında 
kullandığı hukuk mesnedi de ahkâmı ser'iye, 
şer'î hükümlerdir. Cumhuriyet kurulduğu za
man Birinci Meclisin ilk yaptığı iş, üç kanun 
çıkararak, 429, 430, 431 sayılı Kanunlarla hi
lâfet ilga edilmiş, Tevhidi Tedrisat Kanunu ge
tirilmiş ve şer'î hükümlerin görevi yasama mec
lislerine devredilmiştir. Lâiklik burada tarifini 
bulmuştur. Lâiklik; «din ile devleti ayırmak, 
itikat ve ibadet hürriyetini vicdanlara terket-
mektir» şeklinde gerek fiilî olarak, gerekse na
zari olarak tarifini bulmuştur. Lâikliğin tarifi 
budur. Bunun dışında Anayasaya veya herhan
gi bir yasaya lâikliğin tarifi bu mudur, şu mu
dur, şeklinde bir açıklama koymanın mümkün 
olamıyacağı kanaatindeyim. Türkiye €umhuri-
yeti'nin kuruluşunda fou mecburiyete, lâikliğin 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?»» Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kifayet önergesi kabul 
edilmiştir. 

Son söz üyenindir. Sayın Celâl Ertuğ, 5 da
kika ile mukayyet olmak üzere söz istemiştiniz, 
buyurunuz efendim. 
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temel ilke olarak kullanılması yahut konulma
sı mecburiyetine böylece işaret ettikten sonra, 
tatbikatta buna ne için gidildiğine dair dinin 
istismarlarının ve suiistimallerinin lâiklik ilke
sini temel unsur olarak Cumhuriyetin içerisine 
sokmasının zaruretine ait birçok misaller var
dır. Tekkeler, fetvalar ve dinî âyinler Türk 
Toplumunun ve bizatihi islâmiyetin prensiple
rine de aykırı bir şekilde tatbikat görmekte 
idi. 'Bu yüzdendir ki, iCumhuriyetin temelinde, 
kuruluşunda lâiklik mevcuttur, lâiklik ilkesi 
tarifini bulmuştur ve tamamen ilmî bir kav
ram olan lâikliğin yasalarda, hele Anayasada 
bir çerçeve içine alınmasında hiç ihtiyaç yok
tur, lüzum da yoktur. Arkadaşlarımın beyan 
ettikleri gibi, önümüzdeki değişikliklerle gelen 
Anayasada da bu ilkeye saygı ile sarılmanın 
mânası ancak tatbikatçılar elinde kendini gös
terecektir. Esasen herhangi bir yasa istediğiniz 
kadar iyi olursa olsun iyi tatbikatçılar elinde 
ancak canlanır, kötü tatbikatçılar elinde de ne 

kadar iyi olursa olsun, o kanun ölü olarak doğ
duğu, 'hayatiyet bulamadığı (bir gerçektir. 

Bu ^hususlarda söz almaya ihtiyaç hissettim. 
Vaktinizi aldım, özür dilerim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 19 ncu 
madde üzerinde 8 sayın üye konuşmuş, kifayet 
takriri de verilmiştir. Bu suretle 19 ncu madde 
üzerinde ayrıca değişiklik önergesi de bulunma
dığından 19 ncu maddenin müzakereleri sona 
ermiştir. 19 ncu madde de, 11-nci maddenin mü
zakeresinin sonunda arzettiğim gibi, açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

Ancak çalışma süremizin, yüce kurulunu
zun tasvibine iktiran eden esaslar dâhilinde bi
timine 5 dakika kalmıştır. Saat 15,00 te toplanıl
mak, müzakerelere devam edilmek üzere, 114 
ncü birleşimin ıbirinci 'oturumunu kapatıyo
rum, efendim. 

Kapanma Saati : 12,55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLLBR : Orhan Eürünıoğln (Bitlis), Abdüikerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN 114 RCÜ Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa?, 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici ; 
•.ellenmesi hakkında Anayasa değisi'Siy 

in o azı 
7.-7/: 7.",-ı a 

teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/558; Cumhuriyet 
Senatosu 2/3-12) (S. Sayısı 1661 

BAŞKAN*— Görüşmelere devam ediyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 22 nci 

maddesini değiştiren metni takdim ediyorum. 

ilgili hükümler : 

sansür edile-

VI. Basın ve yayımla 
a) Basın hürriyeti : 
Madde 22. - - Basm hürdür. 

mez. 
Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağ 

lıyaeak tedbirleri alır. 
Basın ve haber alma hürriyeti, ancak D av'o 

tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, kam- dil 
senini, millî güvenliği ve millî güvenliğin gerek 
tirdiği gizliliği veya genel ahlâkı korumak, kimi
lerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüzü, suç 
islemeye kışkırtmayı enlemek ve}^a yargı göre
vinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi
ni sağlamak için konunla sınırlanabilir. ; 

Yargı görevinin amacına uygun olarak yeri- \ 
ne getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar • 
içinde hâkim tarafından verilecek kararlar sak- i 
lı olmak üzere, olaylar hakkında yayın yasağı 
konamaz. j 

• 
Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, : 

kanunun gösterdiği suçların işlenmesi halinde 
hâkim karariyle; Devletin ülkesi ve milletiyle i 
bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeni- j 
nin veya genel ahlâkın korunması bakıınmds.n ; 
gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kaim- i 
mm açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle tep- : 
latılabilir. Toplatma kararım veren yetkili 

merci, en geç 24 saat içinde mahkemeye bildirir. 
Mahkeme bu kararı en geç üç gün içinde enay-
laınazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. 

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, 
millî güvenliğe, kamu düzenine genel ahlâka, 
insan hak hürriyetlerine dayanan millî, demok
ratik, lâik ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine ve
ya Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği 
temel hükmüne aykırı yayımlardan mahkûm ol 
ma halinde mahkeme karariyle kapatılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Karaman, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri Ana
yasa değişiklikleri içerisinde basın özgürlüğü
nü kısmen sınırlıyarak, kısıtlıyarak geriye 
doğru, 1961 Anayasasının getirdiği halkları ge
riye doğru işleten, bir hükmü de işte bu 
22 nci maddede görmekteyiz. Bu maddenin ge
nel yapısında 1961 Anayasasındaki ilk metin
den farklı olarak bâzı genişletilmeler yapıl
mıştır. 

Maddenin 1 nci ve 2 nci fıkraları aynen 
eski metinde vardır, 

3 ncü fıkraya bir açıklık getirmek kas-
diyle ilâveler yapılmıştır, kanunla sınırlama 
hükümleri genişletilmiştir. 

4 ncü fıkra aynen eski metinde vardır, 
5 nci fıkrada toplatma konusu geniş öl

çüde kısıtlamaya tâbi tutulmuştur ve 6 ncı 
fıkra aşağı - yukarı baştan başa yeniden 
konmuştur. Bundan önceki metinde, Anayasa
nın 57 nci maddesine yapılan atıf, burada 
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daha genişletilerek izah edilmiştir. O atıf : 
«Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölün
mezliğinden» bahsederdi. Eski Anayasamızın 
3 neü maddesinde bu vardı. Bu eski metine, 
yalnız 57 nei madde, siyasi partilerin Devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine 
aykırı davranışları yapabilme ihtimallerine 
karşı konmuştu. Bunu burada o hali kaldı
rarak ve biraz genişleterek getiriyor. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında basın ve haber 
alma hürriyetinden bahsediliyor. Ancak eski 
metinde «millî güvenliği veya genel ahlâkı ko
rumak,..» diye devam eden şekliyle bu mev
cuttu. 

Şimdi bunun içerisinde, 3 ncü fıkrada, 
«Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü, 
kamu düzenini, millî güvenliği ve millî gü

venliği ve millî güvenliğin gerektirdiği gizliliği» 
kelimeleri de eklenmek suretiyle, basın hürri
yetinin kanunla sınırlanacağı hükmü konmuş
tur. 

Bu metinde, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğü meselesini açıklığa kavuşturmuş ol
mak, bidayette, dünkü konulmamızda da 
arz ettiğimiz gibi, Anayasanın 3 ncü madde
sinde bu ilke esasen mevcudolduğu için fazla. 
Yani, bunu her maddede tekrar etmenin lü
zumunu, Anayasa yazılış tekniği bakımından 
uygun görmüyorum. Ona bir atıf da yapı
labilirdi. Ama, her yerde, dünde açıkladığım 
gibi 11 nei maddede de bu deyim geçiyDr. 
Ama, burada geçmesi bir teknik hata değilse, 
en yerinde geçeni bu olmuştur. Basın hürri
yeti, Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmezliği aleyhinde kullanılamaz; bunu ka
nun sınırlar, haklı bir konuştur. 

Millî güvenliğin gerektirdiği gizlilik halle
rinde basın hürriyetini sınırlıyor. Bu da doğ
rudur. 

Bundan iki, üç sene evvel yine bir gün gün
dem dışı bir konuşmayla burada bir şey açık
lamıştım, arkadaşlarım. 1967 senesinde, Kıbrıs 
buhranının patlak veridiği bir dönemde, o buh
ran geçtikten aradan 15 - 20 gim sonra, büyük 
tirajlı bir gazetede çok isim yapmış - o giinün 
iktidarına, belki her zamanın iktidarına çok üst 
tepeden yakınlığını yapmış - bir gazeteci: «Eğer 
Kıbrıs harekâtı gelişseydi, 15 gün evvel tavsamış-
tı, 15 gün evvel bu hareket gelişseydi, Türk Ordu-

i su Trakya'da veya Güneyde nasıl taarruz ede
cekti?. Sıklet merkezi ipsala'dan, filân kuvvetler 
falan yere yığıiacaktı, oradan Dedeağaç'aj 
gidecekti. Dedeağaç'dam Kavala'ya varacak
tı, falan gibi» şeyler yazmıştı. Böyle entere
san bir şeyler gazetelerde yayınlanıyordu. Ve 
bmrada ben çıktım: «Bu nasıl basın hürriyeti, 
Ibu nasıl düzen» dedim ve onun üzerine iki gün 
sonra da o yayın kesildi. Yami, Türk Ordusu
nun harekât plânını açıklıyordu. Bitmiş, ger
çi 15 gün geçmişti ama, bir ordunun harekât 
plânında halta da olabilir, yanlış da yapılabi-

I lirdi. Ama bu yanlış gizli kalır, dosyalarda 
kalır, yırtılır atılır, imha edilir. Çünkü o 
yanlışı iki sene sonraki başka bir buhranda 
düşman, Türk Ordusunun kurmayı bu hatayı 
yine yapabilir der. Ashmfda hata yoktu tabiî, 
Türk Ordusunun kurmayı böyle bir hata yap
maz, ona inanıyoruz. Ama, olabilir ki hata ya
pıldığı doğru da olabilir. Bunu karşı taraf is
tihbaratına geçirir, Türk Ordusunun karar
gâhı hakkımda, yüksek (karargâhı hakkında 
bir fikre sahibolalbilir. Basın hürriyeti var
dır diye bir gazeteci bunu yazamaz. Ben o za
man bu kürsüde bunu açıkladım ve iki gün son
ra yayın durdu. Demek ki, bir kısıtlama koy
mak lâzım, memleketin millî güvenliğinin 
gizliliği bakımından. Bu da doğru. Yani me
tin genişletilmiştir, ama doğrudur. 

Fakat, bu fıkraya eklenen bir, kamu dü
zeni, kelimesi var. Kamu düzeni bakımından 
basın ve haJber alma hürriyeti sınırlanabilir 
keyfiyeti, işte bu Anayasamızın esprisine bu 
aykırıdır. Çünkü, Anayasamız bir sosyal dev
let Anayasasıdır. Anayasamız bir sosyal devlet 
Anayasası -olduğuma göre, ekonomik ve sos
yal yapının eleştirisi olmazsa sosyal devlet ge
lişemez, olamaz. 

Şu hailde, ekonomik ve sosyal yapının 
eleştirilmesi söz konusu olumca -bu da sosyal 

I ve ekonomik yapıdır, kamu düzeninin kendisi
dir, böyle tefsir edilebilir. Siz bu maksatla 

ı (basın hürriyetini kanunla sınırlarsanız, işte o 
zaman Anayasanın emrettiği ileriye açık, uf
ku genişlemiş (bir sosyal devletin tahakkuku 
yolundaki (eleştirileri de kanunla kısıtlamış 
olursunuz. Ve o zaman (böyle bir kanunu ge
tirmiş olmak da Anayasaya aykırı olmaz, öy-

I le ise Anayasanın şu değişikliğiyle, bizzat ken-

353 — 



G. Senatosu B : 114 

di içerisinde, Türk toplumunun ileriye dönük, 
sosyal ve Anayasanın emri olan sosyal devlete 
dönük eleştiriler yapmak hakkını kısıtlamış 
olursunuz, iste bu basım hürriyetinde getiri
len en büyük gerilemedir. 

Arkadaşlarım, bu maddenin 4 ncü fıkrasın
da hiçfbir değişiklik yoktur, eski metnin ay
nıdır. 

5 nci fıkrasında, eski metnin bir fıkrası 
alınmış, genişletilmiştir. Eski metnin 5 nci 
fıkrası şudur: «Türkiye'de yayımlanan gazete 
ve dergilerin toplatılması, hu tedbirlerin uy
gulanacağını kanunun açıkça gösterdiği suçla
rın işlenmesi halinde ve ancak hâkim karariyle 
olabilir.» Toplatmaktan bahsediyordu, eski 
metin; hâkim karariyle ancak toplanabileceğini 
söylüyordu ve «bu tedbirlerin uygulanacağı
nı kanunun açıkça...» demek ki bir kanun çı
karılması fbaıhis konusu, o kanunum emrettiği 
hallerde diyordu. Şimdi o kanunun emredece
ği haller Anayasanın metni içerisine kısmen 
alınmıştır. Ve diyor ki, - o metin, yeni metne 
şöyle aktarılıyor - «Türkiye'de yayımlanan 
gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği (suç
ların işlenmesi halinde hâkim kararı ile» Ta
mam. Eski metne tamamiyle uyuyor. Şimdi 
yenilikler; «Devletim ülkesi ve milletiyle bütün-

* lüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin 
ve genel ahlâkın korunması bakımından gecik
mede sakınca bulunan hallerde de, kanunun 
açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatı-
labilir. Toplatma kararını veren yetkili merci, 
bu kararını en geç 24 saat içinde mahkemeye 
(bildirir. Mahkeme !bu karan en geç üç gün 
içinde onaylamazsa, toplatma karan hüküm
süz sayılır.» Arkadaşlanm, getirilen yenilik
ler bunlar. Bu yeniliklerin içimde «Devletin 
ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî güven^ 
ligin,» bunlar açıklık getiren hükümler. «Genel 
ahlâkın korunması bakımından gecikmede sa
kınca bulunan hallerde de.» Yani bu söyledi
ğim durumlan koymak doğru. «Kamu düzeni
ni» koymak yanlış. Ama, «gecikmede sakın
ca bulunan hallerde» hu toplatma keyfiyetinin, 
kanunun belli ettiği mercilere vermiş olması 
en büyük kısıtlamadır. 

Ve bu maddenin geriye dönük en önemli 
hükümlerinden birisi 'budur. 

Arkadaşlanm, bir kitabım toplatılmasına 
itiraz edersiniz, 3 gün sonra o itiraz kalkarsa, 
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o kitapların basılmasından ve ona yapılan ya
tırandan ötürü ilgili kişimin, yani basım hak
kını kullanan kişinin kayfbı olmaz. Ama, bir 
gazeteyi değil 24 saat, 12 saat topladımız mı, 
o gazetenin bütün nüshaları, Ibütün aktüalite
sini kaybeder. Haftalık (bir dergide bu, 3 gün 
içerisinde pek o kadar zarar vermiyebilir. Ya
ni, biz bu işleri yaparken, özel teşebbüs ve 
karma ekonomiden bahsedilirken, yalnız dev
let ekonomisi değil de, özel teşebbüsü de ko
rurken, basın hakkımı kullanan özel teşeblbüs 
erhabını da korumak zorundayız. Yani, dev
letçi bir fikirle yalnız Devleti, kamuyu düşüm-
nıemek lâzım. Bir hasın hürriyetimi, ıbir ba
sın hakkını, bir yayın hakkını, hasma hak
kını kullanan kişiyi düşünmek zorundasınız. 
Haftalık bir dergiyi, 15 günlük hir dergiyi 
24 saat içerisinde toplatmak, mahkeme kara
rı olmadan; ondan sonra mahkemeye itiraz edip 
3 gün sonra, 5 güm sonra onu bozdurmak, 
belki 10 gün sonraya kalırsa o hal hariç, 3 - 5 
günde, 15 günlük hir dergiye zarar veremezsi
niz. Ama, basın hürriyetini kullanan, günlük! 
gazetelerde, bu hal son »derece yanlış bir iş 
olur. 

Her hangi bir gazete çıkmış, siz onu hemen 
bir merciin emri ile kapatıyorsunuz, o merci 
müracaat ediyor, 3 güm sonra hakkımı alıyor. 
Neye yarar? Tercüman Gazetesi kapandı, 
Akşam Gazetesi kapandı, 3 gün sonra da Ibu 
toplatma karan kaldırıldı. Ne faydası var? 
Ama, bir günde 300 hin aded satış yapan, 150 
bin satış yapan bir gazetenin o günkü nüshala
rının toplatılmış olmasının, o gün o gazeteye 
vereceği zarar büyüktür. Üstelik bir gazetenin 
'böyle birkaç defa toplatılması, o gazetenin 
ilân düzeni bakımından son derece sakıncalı 
durumlar yaratabilir. 

Şu halde, bir mahkeme karan ile değil, 
bir mahkeme kararıma itiraz edilemez. Ama 
kapatma yetkisini bir merciye verdimiz mi o 
meseleye politika da girebilir, arkadaşlanım. 
Politikanın hukuk ile iç içe girdiği yerlerde, 
politikanın hukukla iç içe bulunduğu yerlerde, 
adaletin tecellisi zaafa uğrayabilir. Bir mercie 
bunu kanunla verdiğimiz zamanlar, -1946 da 
haşlıyan çok partili hayattan 1971 e kadar ala
lım- her devirde bir merciin yapacağı işe, o 
merciin üstündeki politik bakanlardan telkin-
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de bulunmak imkânı vardır. Bunu inkâr ede
meyiz, arkadaşlarım. Her devirde diyorum. 
Filân, filân devirde demiyorum. Çok olduğu 
devirler, az olduğu devirler vardır, belki. 
Ama, her devirde hu olur. 

Binaenaleyh, hir merciin takdirine bu işi 
Jbırakmak, falan tandanslı gazeteyi ya da filân 
tandanslı gazeteyi her an mahkûmiyet içerisin
de ıbırakmak demektir. Ve o gazete eğer ba
sın özgürlüğünü, basın hürriyetini kuHana-
mazsa, kamu oyu oluşmasını sağlayamayız. 
Demokrasilerde kamu oyunun oluşmasını, her 
yönde oluşmasını sağlamaya gerek vardır, ki 
vatandaş iradesini kullanarak oy hakkınıı kul
lanacağı güne kadar kendini hazırlayabilsin. 

Binaenaleyh, kanunla hile olsa, bir mercie 
toplama hakkının verilmiş olması Türkiye'de 
basın hürriyetini büyük ölçüde zedeliyecek, 
geriye dönük, 1961 Anayasasının getirdiği hür
riyetleri, basın yönünden son derece zedele
yecek bir hükümdür. 

Efendim, bundan hir evvelki fıkrada, ya^ 
ni 5 nci fıkramın sonuna, bu durumu hiç olmaz
sa hafifletebilmek için, toplatılma halinde za
rar ziyan durumunu, tazmin etme durumunu, 
eğer toplatıldıktan sonra bu şahıs, bu dergi 
sahibi, bu gazete sahibi mahkemeye müracaat 
edip de oradan kendi lehinde bir karar aldığı 
vakit, uğrayacağı zararı tanzim etme hükmü
nü de koymak lâzımdır. Belki umumi hukuk 
içerisimde bu vardır ama maldemki, Anayasa
mızı 1/5 nisbetinde hacımda büyütecek bir ya
pıt haline getirmişizdir, şu halde burada da 
zarar gören müesseseyi, - zaten Anayasanın baş
ka maddelerinde de vardır- bir tazminle kar
şılayacak iki satırlık bir fıkramın eklenmesine 
zaruret vardır. Bu yönde bir önergemiz tak
dim edilmektedir, Başkanlığa. 

Arkadaşlarım, son fıkra; «Türkiye'de ya
yımlanan gazete ve dergiler, millî güvenliğe, 
kamu düzenine, genel ahlâka, insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan ımüillî, demokratik, lâik 
ve sosyal Cumhuriyet ilkelerine veya Dev
letin ülkesi ve milletiyle (bölünmezliği temel 
hükmüne aykırı yayımlardan mahkûm olma ha
linde mahkeme karariyle kapatılabilir.» 

Bu kapatma maddesi eski metinde de var
dı. Fakat bu kadar geniş değildi. Orada Ana
yasanın 57 nci maddesine, yani siyasi partiler 
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ı için yasak olan hükümlere atıf yapılmak su
retiyle bir hüküm mevcut idi. O, burada bi
raz daha genişliğe Ikavuışlturulmuş. Mahkûm 
olma halinde bir gazetenin kapatılması gayet 
normal. Binaenaleyh, fburada her ne kadar 
genişletilmiş ise de kamu düzeni konmuş ise 
de -kamu düzeninin bu maddeye konmasının 
aleyhindeyim şahsan- madem ki, mahkeme 
kararı ile mahkûm olmuştur, öyle hir gazete
nin kapatılması normalidir. Binaenaleyh, bu
rada tbir diyeceğim yoktur. 

özetlersek, (basım hürriyeti haslığını taşı
yan bu maddede, kanunla, basın hürriyetinin 
sınırlanmasını çeşitli hailler içerisinde, kamu 

I düzenine bağlamak Ibir geriye dönüştür. 
Toplatılma meselesinde; eskiden mahkeme 

kararı ile toplatılıyordu. Bunu hir merciin 
emrime vermek, meseleye pıolitik nüfuzların 
etkisini getirmesi suretiyle son derece zararlı, 

I hasın hürriyetini fbüyiük ölçüde zedeleyici bir 
nitelik taşımaktadır. Ve 1961 Anayasasından 
çok geniş ölçüde bir geriye dönüştür. 

Bu balamdan bu maddenin eski metinden 
çoik farklı bir metin getirmesi nedeni ile yan-

I lış olduğu ve geriye dönük bulunduğu gerek-
j ç e sini arz ediyorum. Bütün Senatoya saygı

larımı sunarım. 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim. 
BAŞBAKAN NİHAT ERİM — (Kocaeli 

Milletvekili) — Sayın Başkan, Senatonun sayın 
üyeleri, Sayın Karaman'ı dün de dikkatle dinle
miştim. önce dünkü sözlerinde ve bugünkü 
eleştirilerinde bir terimi yanlış anlamaktan do-

I ğan endişelerini bertaraf etmek isterim. 

j Kendileri, kamu düzenini kanunlarla tesis 
edilmiş düzen, hukuk düzeni, yahut sosyal düsen 

j anlamında kabul ediyorlar ve eleştirilerini de 
buna istinadettiriyorlar. 

s Halbuki, kamu düzeni Fransızca (Ordre 
puplic) kelimesinin Türkçeye tercümesidir ve 
bütün hukukî metinlerimizde bu anlamda kulla
nılır. 

Kamu düzeninin bozulması demek, meselâ, 
bu sabah bir gazete yazar, «bugün öğle üzeri 
Kızılay'da toplanalım, hep beraber yürüyelim, 
Büyük Millet Meclisi önünde gösteriş yapalım» 

I işts bu kamu düzenini bozmaya yönelmiş bir 
| kışkırtmadır. Buna, bundan sonra Türkiye'de 
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hiçbir gazete teşebbüs edemiyecektir. Bu madde 
ile enlenmek istenen budur, Ve hangi hallerde 
yapılacaktır? 

«Devletin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünün, 
millî güvenliğinin, kamu düzeninin veya genel 
ahlâkın korunması bakımından gecikmede sa
kınca bulunan hallerde.» 

Her halde devletin ülkesi ve milleti ile bü
tünlüğüne yönelmiş bâzı neşriyatın, henüz bir 
kaç ay evvel, Kızılay'da İş Bankası köşesinde 
akşamları bağıra - çağıra satıldığını yahut da
ğıtıldığını Sayın Karaman'da benim gibi hatır
lıyordur. İşte bunu, gecenin saat 8 inde, akşa
mın 7 sinde hâkime götürmeye vakit bulunmaz 
is?, kanunun önceden yetkili kıldığı mercii top
latacak, en dan sonra hâkime bildirecek, hâkim 
de vaziyeti tetkik edecek, bu toplatmada key
filik görür ise. takdirde isabetsizlik görür ise 
bunu kaldıracak. 

Buna bir otorite sık, sık teşsbbüs ederse, o 
otoritenin kamu oyu önünde itibarı kalmaz. Ve 
ebette ki, kanunda, çıkacak olan kanunda 
- bunlar kanunla düzenlenecek - bu suretle key
fî muamele ile mağdur edilen vatandasın taz
mini de düşünülür, düşünülecektir. 

'Sjyın senatörler, bendeniz Anayasa değişik
liğini yabancı basın önünde ilk defa anıkladı
ğımda şunu söylemiştim : 

«Bizim 1S8İ Anayasamız- güzeldir, mükem
mel bir eserdir. Ancak bu Anayasa, bir önceki 
devrin kötü uygulamalarının yarattığı duygu 
içinde hürriyetleri garanti altına alırken, hür
riyetleri kötüye kullanacaklara karşı alınacak 
tedbirleri basan ihmal etmiştir. Bu. Türkiye 
için bir lükstür. Türkiye kendisini bu lükse da
ha usun müddet mâruz bırakamaz, işte netic3 
ortada» dedim ve ilâve ettim : 

«Ama bizim alacağımız tedbirler hiçbir su
rette, meselâ Avrupa insan Hakları Sözleşmesin
den, değil bir adım, bir ayak dahi gsri olmıy?.-
caktır. Ama bizim alacağımız tedbirler, bir 
Fransız, bir Alman, bir İtalyan Anayasasînian, 
değil bir adım, bir karış dahi geri olmıyacak-
tır.» Biz bu sözümüzde durduk, 

Şimdi sizlere Avrupa İnsan Hakları Sözleş
mesi ki, - bugün yürürlükte olan milletlerarası 
bir taahhüt vesikasıdır ve Türkiye de buna dâ
hildir. Ve Avrupa'da, Batı Avrupa'da, Batı cle-
mckra~isi dediğimiz İS memleketin, 16 sı bunu 
tasdik etmiştir, buna - dâhildir. 
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Bakmış, tipik iki madde: 9 ncu madde ile 
10 ncu madde ve tam de konumuzla ilgilidir. 

l îadde 9. — Fıkra 1; «Her şahıs düşünme 
vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak din 
veya kanaat değiştirme, hürriyetin ve alenen 
veya hususi tarzda ibadet ve âyin veya öğreti
mini yapmak suretiyle tek başına veyahut top
lu olarak, dinini veya kanaatini izhar eylemek 
hürriyetini tazammun eder» altında, fıkra 2; 
tahdit geliyor şimdi. Kamunun kendini koruma 
tedbiri geliyor, demokrasinin kendini koruma 
tedbiri geliyor 2 nci fıkrada ve Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesi bütün medeni âlemin benim
sediği, demokrasiye uygun saydığı vesika, 2 nci 
fıkra : 

«Din veya kanaatleri izhar etmek hürriyeti, 
demokratik bir cemiyette ancak, âmme güven
liğinin, âmme nizamının « - işte Ordre Pupiic, 
kamu düzeni -» genel sağlığım veya umumi ah
lâkîn yahut başkalarının hak ve hürriyetlerinin 
korunması için zaruri olan tedbirlerle ve kanım
la tahdit edilebilir.» 

Madde 10. — Gene 1 nci fıkra «Her fert ifa
de ve izhar hakkına maliktir.» tam konumuz. 
«Bu hak içtihat hürriyetim ve resmî makamla
rın müdahalesi ve memleket sınırları mevzuu 
bahsolmaksızın haber veya fikir almak veya 
vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, 
devletlerin radyo, sinema veya televizyon işlet
melerini bir müsaade rejimine tabi kılmalarına 
mâni değildir. 

ikinci fıkra, korunma fıkrası, demokrasinin 
kendisini korumak için koyduğu fıkra geliyor. 

«Fıkra: 2. Kullanılması vazife ve mesuli
yeti tazammum eden bu hürriyetler demokratik 
bir toplulukta zaruri tedbirler mahiyetinde ola
rak millî güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya 
âmme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun 
önlenmesinin, sağlığın veya ahlâkın başkaları
nın şöhret veya haklarının korunması, gizli ha
berlerin ifşaatına mâni olunması veya adalet 
kuvvetinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağ
lanması için ancak ve kanunla muayyen mera
sime, şartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi 
tutulabilir.» 

Bizim Anayasamızın 22 nci maddesi bundan 
geri midir, arkadaşlar? Bu daha ileri tahditler 
koymuştur. Biz Anayasanın 22 nci maddesinde 
bu kadar ileri gitmedik. 
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Şimdi, madem ki, Batı demokrasilerinden 
bahsediyoras, Iıer halde içimizde kimse italya'
nın bir demokrasi memleketi olduğunu inkâr 
ve reddetmez, italya bir demokrasidir ve ko
münizm dahi orada serbestçe, faaliyet gösteren 
bir partiye maliktir. Biz çok şükür diyelim, bu
güne kadar kendimize o lüksü ikram etmedik. 
Jeopolitik durumumuz dolayısiyle yakın vakit
te ikram edebilecek cesarette bir Parlâmento 
ve Hükümetin de bulunabileceğini tahmin etmi
yorum. 

İtalya Anayasasının 21 nci maddesi: «Herke
sin kendi fikrini sözle, yazı ile ve diğer her 
hangi bir yayma vasıtasiyle serbestçe, izhar et
meye hakkı vardır, Basın isne ve sansüre tabi 
tutulamaz.» Bizim 22 nci maddeye ne kadar ben
ziyor. «Yalnız, Basın Kanununun sarahaten mü
sadereye izin verdiği cürümlerde veya aynı ka
nunun mesulleri göstermek için koyduğu hü
kümlerin ihlâli halinde, adlî makamların mucip 
sebepli kararları ile zapta ve müsadere yapıla
bilir.» sonradan gelen fıkra... «Bu hallerde mut
lak müstaceliyet varsa...» tıpkı bizim 22 nci 
maddedeki gibi, «., ve adlî makamların zama
nımda müdahaleleri mümkün değilse, adlî zabıta 
memurları da matbaayı zapt ve müsadere ede
bilir. Fakat, keyfiyeti derhal ve 24 saati geç
memek şartı ile...» 24 saat kaydı buradan alın
mıştır. «...adlî makama haber vermeye mecbur
dur. Bu makam, mütaakıp 24 saat içinde zapt 
muamelesini tatbik etmediği takdirde, bu mua-
nıeb geri alınmış sayılır ve hiçbir hüküm ifade 
etmes.» neticesiz kalır, mânasında,.. Ondan son
ra devam, ediyor: «... Kanun mevkuf matbaanın 
malî kaynaklarının,,.» Bu bizim Anayasamızda 
da başka bir maddede vardır, «... belli edilmesi 
için umumi mahiyette hükümler koyabilir. Umu
mi âdaba aykırı neşriyat, tiyatro ve sahneler 
ve sair gösteriler yasaktır. Kanun bunları önle
mek ve cezalandırmak için uygun tedbirleri tes-
bit eder » 

Arkadaşlar, gönül isterdi ki, 1851 Anayasa-
Gi'iın büyük hüsnüniyetle koyduğu sınırlar ol
duğu gibi bırakılabilsin. 

Sevgili arkadaşlarım, dün Sayın Yıldız bu
rada benim, değil Başbakan olmadan önce, Hü
kümette vazife kabul ettikten sonra da, hemen 
burada, söylediğim sözleri zikrettiler. Ve o söz
lerden sonra da, «Anayasa değişikliğine geçti.» 

— 357 
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dediler. Niçin? anlatmak istedik ki, Sayın Yıl
dız; ben birtakım çevrelerin etkisi altında kal
mışım da ondan böyle değişiklikleri teklif et
mişim. Hayır, arkadaşlar. Ben çevrelerin etkisi 
altında kalmadım. Ama, Devletimizin uçuru
mun çok kenarına kadar itildiğini, getirildiğini 
mesul makamda bulunarak bizzat tesbit. ettiğim 
için, bu demokrasiyi koruyucu tedbirlerin Ana
yasaya süratle ilâve edilmesi lâzımgeldiği ka
naatine vardım. Eğer Türkiye'yi sıkıyönetim
siz yaşatmak istiyorsak, bu getirdiğimiz ted
birler asgari tedbirlerdir, arkadaşlar. Yarın 
gerikirse yine Büyük Meclisin, Büyük 
Parlâmentonun huzuruna geleceğim, yine 
durumu anlatacağım, sizler karar vere
ceksiniz. Dün burada konudan arkadaş
larım, getirilen değişiklikleri benim şahsi fikir
lerimin mühassalası olarak prezante ettiler. -So
rumumdan hiçbir noktasını başkasına devret
mek istemem. Ama, insafınıza sığınırım, bu Par
lâmentodaki mevcut partilerin hepsi, grupların 
hepsi benim peşimden mi sürüklenip, gidiyor
lar? 

Yine dediler ki, «Bu getirilen teklifler, 12 
.Mart Muhtırasını yapanların niyetlerine, ya
hut o muhtıranın ruhuna da uygun değildir.» 
Pekâlâ, öyle ise sırf benim şahsi karihamdan 
çıkmış teklifler bunlar! Bu dört. parti. Parlâ
mentoda grupları olan bu dört büyük parti akıl
larını mı yitirdiler? Sırf benim karihamdan bu
lacağım bu tedbirlerin peşine takıldılar da. yaz 
tatili yapmadan şu Anayasayı çıkarmak, mem
leketin bundan sonraki düşenini yerine koymak 
için Hükümete yardımcı olmava çalışıyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım, çok rica ediyorum; bu 
tutumdan vazgeçelim. Memleketimiz bugün da
hi tehlikededir. Biz dış bir komplo karşısındayız. 
İçerde de ayaklan, elleri var. Bir (revolution 
perpetuelle) istiyen, devamlı, bitmiyen ihtilâl 
is tiyenler bu memleketin içinde yaşıyorlar. Dün 
daha Almanya'da zavallı, masum, genç çocuk
larımız oradaki komünist teşkilâtın para sarf 
etmesi ile, iyi vait ile, teşviki ile, aldatması 
ile elçiliğimiz önünde nümayiş yapmışlardır. 
Bunlar kendi kendine mi oluyor, amatör isi mi 
bunlar? 22 - 23 yaşındaki masum çocuklar ama
törce mi ortaya atıldılar? Kim götürüvor bun
ları Filistin'deki gerillâ kamplarına? Kim veri
yor bunların masraflarını, kim eğitiyor, kim ge-
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ri getiriyor? Her gün Güney sınırlarımızda olan 
sıkıyönetim yeni elemanlar yakalıyor, hepsini 
ilân etmiyoruz. İçimiz kan ağlıyor. 

Büyük Senatoya ve Senato kürsüsünden 
memlekete bir kere daha ilân etmek istiyorum: 

Bu memleketin kaderinden sorumlu olan in
sanlar, - sizler de onlardansınız. - Devletin par
çalanmasına, yıkılmasına asla ama asla müsaa
de etmiyecektir. Hiç kimse tertipleri ne kadar 
ileri olursa olsun, bundan sonra buna imkân 
bulamıyacaklardır. (Millî Birlik Grupu sıraları 
'hariç, şiddetli ve sürekli alkışlar, «bravo» ses
leri.) 

Evet, hürriyetler güzel şey, demokrasi daha 
güzel. Hem onları muhafaza edeceğiz, hem Dev
letin uçuruma itilmesine mâni olacağız. Onun 
için benim aziz Millî Birlik Grupu arkadaşla
rım, müsterih olunuz, rahat olunuz. Sizin arzu 
ettiğiniz Türkiye'yi yaşatmak için, daha yücelt
mek için uğraşıyoruz. Bunun tek bir yolu yok
tur. 1961 Anayasasının en güzel övgüsünü Tür
kiye Radyo Televizyonu, önünde 27 Mayısta ben 
yaptım. Ama, dogmatik olmayalım, sekte olmı-
yalım. Her insan eseri ne kadar güzel olursa ol
sun, bir yerinde bir kusuru olabilir. Tecrübe 
onu tekâmül ettirmek, daha güzel hale getirmek 
gereklerini ortaya koyabilir. Bunu bir inat mev
zuu, bir tabu gibi ele alırsak, o zaman işin için
den çıkamayız, anlaşanlayız. Benim ne niyetim 
olacak, ne kusurum olacak? Ben siyasi hayatı
mın sonuna geldiğimi vazifeyi kabul ettiğim 
gün ilân ettim. Kendimi bir daha seçime arz ede
cek değilim, dedim. Ama geldi üzerime şu vazi
fe, yığıldı. Bunu en güzel şekliyle selâmete gö
türüp, demokratik rejimi normal işleyişine ka
vuşturmaktan başka bir emelim yoktur, Ben bü
tün anayasaları inceledim. İnsan hakları sözleş
melerini inceledim, mahkeme içtihatlarını ince
ledim. Zaten mesleğim o. Bakın liste elimde. 
İddia ediyorum; bütün dünya önüne çıkabili
rim, milletlerarası mahkemelere gidebilirim. 
Eğer, ispat elilebilirse bu getirdiğimiz değişik
likler bir İtalyan Anayasasından, bir Fransız 
Anayasasından, bir Alman Anayasasından geri
dir, hepsini geri alırım ve kaybolur giderim. 
Yok böyle şey arkadaşlar, Şimdi Alman Ana
yasasını alıp getireyim çantamdan, öyle hüküm
ler var ki, şaşarsınız. Baha biz onları getirme
dik. Ama, gerekirse getireceğiz. 
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Saygılar sunarım. (Millî Birlik Grupu hariç 
şiddet ve sürekli alkışlar, «bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, çok değerli senatör arkadaşlarım; ben
deniz söz istediğim zaman Sayın Başbakanın 
konuşup konuşmıyacaklan malûmum değildi. 
Fakat, ben söz istedikten sonra Sayın Başbaka
nı dinlemiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, basınla ilgili mevzu 
üzerinde Sayın Karaman'm ifade ettikleri hu
suslara bâzı noktalarda kısa kısa mâruzâtta bu
lunmak üzere huzurunuza gelecektim. Ancak, 
Sayın Başbakanın görüşmeleri esnasında hem 
basının, hem de tümü ile getirilen değişiklikle
rin 1961 Anayasasına kazandırdığı ve kazandı
racağı kısımları gayet veciz ifade etmesi kar
şısında, alkışlamaktan başka katılacak taraf ol-
mıyan millî bir görev olarak buldum ve tak
dirle karşıladım. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseleri tahlil 
ederken ve yaşarken şunu unutmamak mecburi
yetindeyiz ki, bugün yalnız Türkiye'deki 32 mil
yon vatandaşın değil, bütün dünyanın nazarla
rı Türkiye'nin üzerindedir. Ve Türkiye hangi 
istikamette, ne tarzda bir yol alıyor dünya bu
nu çok yakından takibetmektedir. Ve yine he
pimiz gayet iyi biliyoruz ki, bugün Türkiye'nin 
dışında ve jeopolitik durumumuz itibariyle çok 
yakın çevremizdeki devletler ve milletlerin na
sıl kaynamakta olduğunu ve içlerinde kendi dü
zenlerini getirebilmek için nasıl zecri tedbirlere 
gittiklerini, nasıl demokrasi dışı, kanun dışı, 
hukuk dışı tedbirler aldığını da hepimiz okuyo
ruz, televizyonlarda ve sinemalarda seyrediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbaka
nın ifade ettikleri hususları hepimiz yakından, 
onlar kadar olmasa da yani, Hükümet kadar 
olmasa da biraz biliyoruz. Eğer bir başka mil
let olsaydı, eğer cevheri Türk olmıyan bir mil
let olsaydı bütün şu hâdiselerden sonra Türki
ye'de, değil Anayasa tadili gibi meseleler üzerin
de durmak, Anayasa diye birşey kalmaz, muhal 
sayılırdı. Bu bakımdan meselenin ciddiyetini, 
meselenin dürüstlüğünü, meselenin iyi niyetli 
olduğunu eğer bizler ittifak halinde kabul ede-
mezsek, bunu vatandaş kafasına yanlış imaj
larla gönderirsek o zaman Türkiye'deki huzu-: 

,8 — 
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run, Türkiyedeki bütünlük ve .•beraberliğin te
mininde sıkıntı 'çekeriz, Sayın Başbakanın ko
nuşmalarını ittifak halinde alkışlıyan arkadaş
larımın meseledeki inançlarına, imanlarına ina
narak (basın üzerinde çok kısa 'birkaç söz söy
lemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik sistem 
içerisinde parlâmentolar başta olmak üzere bü
tün müesseselere düşen gerekli vazifelar var
dır. Hiçbir vazife, hiçbir iş her hangi !bir so
rumsuzluğa tabi olmadan bir hürriyet istimal 
edemez. Dünyada olduğu gibi memleketimizde 
de çok eskiden ıberi bir Obasın mücadelesi, bir 
basm hürriyeti, 'bir söz ve yazı hürriyeti mü
cadelesi !ola gelmiştir. Ve 'Cumhuriyet devrin
den sonra Türk basını çok itibarlı çalışmalariy-
le, verimiyle mesafe kaydetmiş, Dünya 'basını 
içerisindeki şerefli yerini almıştır. Ve bugün 
Dünyada basın üzerinde, «4 ncü kuvvet» diye ka
bul edilen, ittifak halinde olan hususu unutma
mak mecburiyetindeyiz. 'Ben hasın diye ifade 
etmeye çalıştığım hususun içinde radyo ve te
levizyonu ve hattâ sinemayı da birlikte düşüne
rek ifade ediyorum. Hattâ benim anlayışıma 
göre 'bunların hepsi bir elde, bir makamda top
lanıp idare edilmesi gereken 'hususlardır. Şim
di şu maddeye 'baktığımız zaman Türkiye'de, 
bilhassa 1967 - 1968 den 'başlayıp da çeşitli tah
riklerle hepimize ait. hatalarımız bulunan, hepi
mize ait yanlış davranışlarımızdan doğan hâdi
selerin oluşmasına, gelişmesine hizmette basın 
acaba kendisine düşen millî vazifeyi bütünüyle 
yapmış, bütünüyle yerine getirebilmiş midir? 
Acaba basının sokak hareketlerine, gerillâ ha
reketlerine, kır hareketlerine, çeşitli yuvalan
malara sebebolan tahrik edici vaziyeti olmamış 
mıdır? Bir mesuliyetsizlik içine girmemiş midir? 
Basın yasası, 'basın tarafından ne derecede na
zarı itibara alınarak, ona /bağlılık gösterilerek 
neşriyat yapılmıştır? 

Muhterem, arkadaşlar, demokrasi odur ki, 
hiçbir müessese, hattâ hiçhir fert, (hiç kimse ta
rafından ezilmiyecektir, ezilemiyecektir. Bir ta
rafa haklar vereceksiniz, hürriyetler vereceksi
niz; bir tarafı elinizin altına alacaksınız, arzu 
ettiğiniz tarafa sevk edeceksiniz. Yok böyle şey. 

BAŞKAN — Sayın Ege 2 dakikanız var, 
efendim, 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Basm üzerinde kimse böyle bir hal arzu etmi

yor, Ama, hiçbir şamarı, bîr babında her hangi 
bir gazeteci veya her hangi bir patron çıkıp da 
«Ben şu adamın siyasi hayatma, ben şu adamın 
haysiyetine arzu. ettiğim darbeyi vurabilirim» 
diyememelidir. dememelidir. işte bu getirilen 
madde gayet sarih olarak, acık olarak bunları 
kapsamaktadır. Hela o 24 saat içerisinde topla
tılacak olan dergi, gazet gibi basınla ilgili neş
riyatın yetkili makamlarca toplanıp da mahke
meye şevki meselesinde Sayın Başbakanın ifade 
ettikleri misâle eklenecek daha çok misâller 
vardır. Gazete basılacak, yayılacak, her yere gi
decek, istediği şekilde istediğini yapacak, on
dan sonra efendim mahkeme kararıyla toplaya
caksınız. Saten o yapmıştır yapacağı tesiri. O 
balomdan bu tedbirlerin alınma?.! lâzım. Çok iyi 
buyurdukları bir hulms var. Diyeceksiniz ki, bu 
suiistimal edilirse, bu merciler sık sık böyle 
Her müessese birbirinin her hareketini kontrol 
yollara tevessül ederse, basına baskı yaparsa? 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de bütün mües
seseler artık birbirini murakabe etmektedir. 
Her müessese birbirinin her hareketini kontrol 
etmekte ve murakabeye devam etmektedir. Hiç
bir kimse keyfî harcke.in içine giremez. Girdiği 
an onu da murakabe edenler, cıva da yakından 
denetleyenler vardır; elbette o da haysiyetin
den, o da bulunduğu mevkiin kendine vermiş 
olduğu imkânlardan sarsılmak suretiyle, hattâ 
uzaklaşmak suretiyle eğer haksız bir muame
lede bulunmuşsa gereken lâyık olduğu cezayla, 
lâyık olduğu davranışla da k?.u;ı karsıya geti-
tilecektir. 

Ben bıı. maddenin çok iyi düşünülmüş ve ye
rinde bir madde olduğuna iuanryorum, Bu mad
denin basmımısda şerefli ve haysiyetli çalışma
lar yapıp, dünya çap?nda yerini, eskisi gibi, şe
refle temsil edeceğine inanarak, hepinizi hür
metle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok . 

Madde üzerinde bir takrir var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli-

I finin, 22 nci maddesinin 5 nci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki kısmın ilâvesini ars ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 
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«Toplatma kararlarının hükümsüz olduğu 
hallerde gazete ve dergilerin uğradığı sararlar 
idarece tanzim edilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

ANAYASSA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Di
ğer mevzuatta bunu tamamlayan hükümler var
dır. Ayrıca çıkacak kanunlarda da derpiş edi
lir. Anayasaya mevzuu değildir, bu sebeple ka
tılmıyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir büyük 
bir ekseriyetle kabul edilmemiştir. Madde üze
rindeki müzakere bitmiştir. Madde açık oya 
sunulacak. 

e) Basın dışı haberleşme araçlarından fay
dalanma hakkı : 

Madde 26. — Kişiler ve siyasi partiler, kamu 
tüzel kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve 
yayın araçlarından faydalanma hakkına sahip
tir. Bu faydalanmanın şartları ve usulleri, de
mokratik esaslara ve hakkaniyet Ölçülerine uy
gun olarak kanunla düzenlenir. Kanun, Devle
tin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, insan 
haklarına dayanan millî, demokratik, lâik ve 
sosyal Cumhuriyetin, millî güvenliğin ve genel 
ahlâkın korunması halleri dışında kalan bir 
sebebe dayanarak halkın bu araçlarla haber al
masını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve ka
mu oyunun serbestçe oluşumunu engelleyici ka
yıtlar koymaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddenin müzakeresi tamam- ı 
dır madde açık oya sunulacaktır. 

b) Dernek kurma hakkı : 
Madde 29. — Herkes, önceden izin almaksı- j 

zın dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak
kın kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller 
kanunda gösterilir. Kanun, 'Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin ve genel ahlâkın korunması mak- | 
s adiyle sınırlar koyabilir. 

Hiç kimse ibir derneğe üye 'olmaya veya 
dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 

Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâ
kim karariyle kapatılabilir. Devletin ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünün millî güvenliğin, kamu 
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düzeninin ve genel ahlâkın korunması bakımın
dan gecikmede sakınca bulunan hallerde de, 
hâkim kararına kadar kanunun açıkça yetkili 
kıldığı merciin emriyle faaliyetten alıkonula-
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Sayın Türkmen buyurunuz. 

SUPHİ 'KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup 
adına söz istiyorum. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; hen maddenin aley
hine konuşacak değilim. Zaten komisyon üyesi 
olduğum için aleyhinde konuşamam. Yalnız 
maddenin tefsire müsait ıbir ciheti vardır. Zapta 
geçmesini arzu ettiğimden söz aldım. O da şu
dur: ikinci fıkrada diyor ki, «Hiç kimse bir der
neğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya 
zorlanamaz». Şimdi (bunun haricinde de bâzı 
şeyler var. Meselâ, Tîâzı kimseler bir derneğe 
girmemeye veyahut dernekten çıkmaya icbar 
edilemez tâibiri belki burada yoktur. Meselâ, 
farzedelim ki, bir kanunla şu derneğe memur 
giremez. Veyaıhut giren memurlar çıkar diye 
bir tahdidolmadığına Igöre bu hak vardır, böy
le bir kanun çıkabilir diye tefsir edilebilir. Bu
nu niçin söylememiştir Bulunmaması kasten 
midir? Bence bu belki bir zaafı teliftir. Çün
kü madem ki, vâzı kanun !bir kimseyi bir cemi
yete girmeye zorlayamaz ve yine o cemiyette 
kalmaya medbur edemez, aynı şekilde bir me
muru bir derneğe girmekten menedernez veya
hut girmişse 'ondan çıkmaya icbar edemez. Bunu 
nereden çıkarıyorsunuz, maddede yok diyeceksi
niz. Halbuki 46 ncı maddede işçiler için bu sa
rahat var. Deniyor ki, «bunlara serbestçe üye 
olma, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.» Ora
da istediği yere girme hakkı varken, burada 
niye sarahaten girme Ihakkı yoktur. Acaba bu
nu istememiş mi? Bence maddenin birinci fık
rası bu imkânı da karşılıyor. Çünkü, madem ki 
herkes önceden izin almadan bir dernek kura
bilir; dernek kurma hakkı aynı zamanda o der
neğe girmek hakkını da tazammun eder. Bu iti
barla önlüyor. Yani, maddede noksanlık yoktur, 
bu madde ile aynı zamanda bir memurun iste
diği derneğe girme hakkı da vardır ve o der
nekten de kendisini çıkarmaya icbar edilemez. 
Bunun bu şekilde zapta geçmesini istiyorum. 
Bu itibarla söz almış bulunuyorum. Hürmetle
rimi arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Karaman, Millî Birlik 
Grupu adına buyurunuz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — 'Sayın arkadaşlar, 
bu maddedeki hangi noktaya karşıt olduğumu
zu söylemeden evvel kısaca 'bir noktaya temas 
etmek isterim. >Biz Tabiî 'Senatörler Grupu, 
Millî Birlik Grupu tarihi misyonumuz itibariy
le Türkiye'de hürriyetlerin geniş ölçüde buna
lıma uğradığı bir dönemde bir tarihi görevi 
yaptık ve tarihi görevi yaptığımız çizgide, doğ
rultuda o hürriyet 'bunalımlarının yolunu aç
tık. Binaenaleyh, bizim 'Türk toplumunda, Türk 
tarihindeki yerimiz şu veya bu yönde değil, 
öncelikle hürriyet mücadelesinde misyonumuz 
vardır. Tarihe böyle geçecektir. Bu yönden biz 
meseleleri hürriyet açısından, 'hürriyetin kısıt
landığını sandığımız yerde savunmak zorunda
yız. 'Biz bu misyonumuzu inkâr edemeyiz. Hür
riyetlerin var olduğu müddetçe biz tarihi göre
vimizi yapmışız demektir, yok olduğu yerde 
misyonumuzu kullanmak zorundayız. Bütün 
arkadaşlarımızın, hürriyetlerin kısıtlandığı yön
de yaptığımız mücadelenin böyle kafoul edil
mesini bilhassa istirham ediyorum. 

Bir önceki maddede eleştiri yaparken Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle (bölünmezliğinin, 
millî güvenliğin gerekleri hakkında misaller 
verdim ve nasıl o hükümlerin yanında olduğu
mu ortaya koydum. Yani, meseleleri başka tür
lü ortaya koyup, TDİzim millî güvenliğin, Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün 
karşısmdaymış gibi bir havanın yaratılmış ol
masının tarih önünde velbâlini işaret etmek iste
rim. Biz 27 Mayıs sabahı, izmir'de Kore Tuga
yını lağvettik, 5 000 kişiyi memleketin en kritik 
yerine 24 saatte şevkettik. Ve o zaman Türk 
Ordusunun en demirpençeli generalini hemen o 
bölgeye gönderdik. Biz Türk ©evletinin, milleti 
ve ülkesiyle bütünlüğüne bu kadar inanmış in
sanlarız ve bu ilkeyi de Anayasaya öyle koy-
muşuzdur. IBizim 'bütün endişemiz hürriyetlerin 
kısıtlanmayıdır. Çünkü tarihi misyonumuz bu
dur, bizim. Bu madde dolayısiyle de bu yönde 
bir eleştirimiz vardır. Burada 29 ncu madde 
eskiden küçücük bir maddeyken genişletilmiş
tir. Aşağı - yukarı 20 kelimeden 81 kelimeye 
çıkarılmıştır. (Birçok yerlerinde açıklık getiril
miştir. O balamdan denecek bir şey yoktur, 

ama bir noktası yanlıştır, geriye dönük bir hü
kümdür, onu işaret etmek isterim, 

Şimdi 1 nci fıkrasında «Herkes, önceden 
izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip
tir.» Bu eski metinde de bulunan bir hükümdür. 
İkinci cümlede, «Kanun, kamu düzeninin ve 
genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar 
koyalbilir». Bu da eski metindir. /Buna eklenen 
yeni metin «Bu hakkın kullanılışında uygulana
cak şekil ve usuller kanunda gösterilir». Hiç
bir engeli yok bunun, gayet normal bir ifade, 
yani açıklık getirmiş. 

«Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, 
millî güvenliğin» terimlerini eklemiş, yüzdeyüz 
yanındayız, bir diyeceğimiz yok. 

2 nci fıkra, yeni bir fıkradır. 2 nci fıkrada 
«Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya der
nekte üye kalmaya zorlanamaz». Bir açıklık ge
tirmiş, yerinde bir hükümdür, yanındayız. 

3 ncü fıkra yeni bir fıkradır, tamamiyle 
yeniden eklenmiştir «Dernekler, kanunun gös
terdiği hallerde hâkim karariyle kapatılabilir» 
gayet yerinde; «Devletin ülkesi ve milletiyle 
(bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeni
nin ve genel ahlâkın korunması bakımından 
gecikmede sakınca bulunan hallerde de, hâkim 
kararma kadar kanunun açıkça yetkili kıldığı 
merciin emriyle faaliyetten alıkonabilir». İşte 
bu kanunun açıkça yetkili kıldığı mercie kar
şıyız, arkadaşlarım. Bu idari mercilere der
nek kapatma yetkisini veriyor, işte bu yanlış. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFST RENDECÎ (Samsun) — 
Kapatma değil, faaliyetini durdurma, 

M. B. G. ADINA SUPHİ KARAMAN (De
vamla) — «Yetkili kıldığı merciin emriyle faa
liyetten alıkonabilir,» deniyor. Başka türlü ka
patılmasına ait bir prosedür de getirmemişiz; 
alıkonmak, durdurmak, kapatmak. 

Şimdi arkadaşlarım, bu fıkra yanlıştır. Sos
yal devlet, bir toplumun, sosyal ve ekonomik 
bünyesinin eleştir ne hürriyeti ile elde edilebi
lir. Bu sözü her zaman da söylüyorum. Halbuki, 
sosyal ve ekonomik bünyenin eleştirilmesi, bu 
bir kamu düzenidir; endişem buradan geliyor
du. Sayın Başbakan, bir evvelki konuşmasında, 
kamu düzeninin bu anlama gelmediğini ifade 
ettiler. Memnun oldum, müsterihim. Kamu düze
ninin Fransızca (Ordre - Public) karşılığı oldu-
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ğunu, amma nizamı, yani bir de misal verdiler; 
işte bir gazete çıkacak, ey vatandaşlar toplanın 
Kuiilayda şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Bu 
kamu düzeni ise, buna da karşıyız, doğrudur. 
Ama bir de misal verdiler arkadan, Kızılay'da 
§u kadar insan, 15 kadar genç toplandı, «dönü
şüm dönüşüm' diye bağırıyor. Açıyorsunuz ga
zetede biç böyle bir tahrik yok. işte bunu eğer 
kamu düzeni sayıyorsanız, bu yanlıştır. Yani de-
mekki kamu düzeni, Sayın Başbakanın ortaya 
koyduğu birinci misalde yerliliği vardır, doğru
luğu vardır; ikinci misalde yanlışlığı vardır ve
ya ona bir mercii müdahale edecekse ve bir ida
ri makamın mercii ise o, hürriyete tecavüzdür. 
O bakımdan bu uyarışı yaparım. 

Sonra, bu Anayasada, italyan Anayasasın
dan, Alman Anayasasından geriye bir hüküm 
vana, bütün teklifleri geri alırım dediler. Biz
zat okuduğu metinde vardı. Bir evvelki madde
de, 22 nci maddede, toplatma kararından sonra 
mahkemenin üç gün içersinde bir sonuca vara
maması halinde, bu toplatma karan hükümsüz 
sayılır, diyordu. İşte geliyor geriye hüküm. 24 
s3ati niçin üç güne çıkarmışız? Bu geri bir hü
küm değil midir, arkadaşlarım? Bir gazete için 
önemli bir hüküm değil midir, bu? Şi^di 29 ne1! 
maddede, dernek kapatmanın, gecikmede sakın
ca bulunan hallerde bir idari makamın emrine 
verilmiş olması, ya da faaliyetten alıkonulma
sının idari makamın emrine verilmiş olması, bu
rada dernek kurma hakkına bir tecavüzdür. 
Dernek kurmak bir şey değil, kurduktan sonra 
işletebilmek de bir haktır. İşte bir merciin emri 
ile faaliyetten alıkonulmayı bir bir geriye dö
nüş telâkki ediyoruz. Bu uedenle bu maddenin 
karşısındayız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddenin müzakeresi tamamlanmıştır. 
'Madde acık oya sunulacaktır. 

VIII. Hakların korunması ile ilgili hüküm
ler. 

a) Kişi güvenliği. 
Madde 30. — Suçluluğu baklanda kuvvetli 

belirti bulunan kişiler, ancak kaçmayı veya de
lillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini ön
lemek maksadiyle veya bunlar gibi tutuklamayı 
zerunlu kılan ve kanunla gösterilen diğer hal

lerde hâkim karariyle tutuklanabilir. Tutuklu
luğun devamına karar verilebilmesi aynı şartla
ra bağlıdır. 

Yakalama, ancak suçüstü halinde veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapıla
bilir; bunun şartlarını kanım gösterir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimselere, yaka
lama veya tutuklama sebeplerinin ve hakların
daki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi 
gerekir. 

Yakalanan veya tutuklanan kimse tutulma 
yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç kırksekiz saat ve kanunun 
açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen 
suçlarda yedi gün içinde hâkim önüne çıkarılır 
ve bu süre geçtikten sonra hâkim kararı olmak
sızın hürriyetinden yoksun kılınamaz, Yakala
nan veya tutuklanan kimse, hâkim önüne çıka
rılınca durum hemen yakınlarına bildirilir, 

Bu esaslar dışında işleme tabi tutulan kim
selerin uğrayacakları her türlü zararlar kanuna 
göre Devletçe ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Sayın senatörler, bu Anayasa maddesinin deği
şikliği ile ilgili olarak söylemek istediğim hu
suslar, şu iki noktada toplanmaktadır. Zaten 
ilâve olarak da onlar bulunmaktadır. Eski Ana
yasamızda 24 saat olan tutuklama müddeti, 48 
saate çıkarılmıştır. Bir de yeni bir fıkra olarak 
eklenen, toplu hallerde işlenen suçlarda 7 gü
ne kadar bu tutuklama işinin sürdürülmesidir. 

Sayın arkadaşlarım, bu daha ziyadee, yine 
Anayasamızın 14 ncü maddesi ile ilgilidir, ay
nı zamanda. Anayasanın 14 ncü maddesinde 
şöyle bir fıkra var, «Kişi dokunulmazlığı ve 
hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği hallerde, 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça 
kayıtlanamaz.» Şimdi bu noktadan da hareket 
edersek ve geçmiş tatbikatı da göz önünde bu
lundurursak, buradaki bu 7 gün tâbirinin, yani 
bu şekilde 7 güne kadar çıkarılmasının, bilhas
sa kanunda belirtilecek olan toplu hallerde suç 
işlenmesinde, hangi hallerde, kaç kişiden ibaret 
olacağı konusu burada belirtilmediği için, sa
kıncalı olduğu kanısındayım. Gerçi, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesine de imza atmış bir 
ulus olarak, bu, 24 saat olarak, bundan evvelki 
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Anayasamızda sınırlanmış ve toplu haller na- J 
zarı itibara alınmamıştı. Bu bakımdan biz, iki 
kişinin dahi işliyeceği bir suçun, toplu halde 
işlenmiş gibi tarif edilmek suretiyle bir hafta I 
içeride hâkim huzuruna çıkarılmadan tutuklu | 
bulundurulmasına karşı olduğumuz bu kürsü- I 
den belirterek, grupumuz adına bir önerge tak
dim ediyorum. Bu toplu hallerde hâkim huzu-
runa çıkarılma süresinin 7 günden 3 güne in
dirilmesini öneriyoruz, önergemize iltifat edil
mesini rica ederim. i 

Saygılarımı sunarım. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge ve-
rilmiştir, okutuyorum. 

Başkanlığa ı 
30 ncu maddenin 4 ncü fıkrasındaki «toplu 

olarak işlenen suçlardaki 7 günlük» sürenin 3 | 
güne indirilmesini arz ve teklif ederim. | 

Tabiî t)ye 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. j 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETIL (Tokat) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; tutuklanan ve
ya yakalanan sanık hakkındaki delillerin top
lanması her zaman birkaç saat zarfında müm
kün olmaz, buna bazan bir gün de yetmez. Sa- ı 
nığın da hâkim huzuruna, kendisine isnadedi-
len suçtan dolayı, leh ve aleyhindeki bütün de
lillerin mümkün olduğu kadar toplatılması su
retiyle çıkarılması gerekir. Maddedeki 48 saat, | 
44 saat işlem yapılmaz, son 4 saat zarfında iş- ! 
lem yapılarak sanık hâkim huzuruna çıkarılır, 
anlamına alınamaz. 4 saat zarfında da çıkarıla
bilir, 8 saat zarfında da çıkarılabilir. Buradaki ! 
48 saat, en geç 48 saat içinde hâkim huzuruna ] 
çıkarılacağı anlamındadır. Nitekim madde met
ninde, gerek 48 saat için, gerekse biraz sonra i 
açıklıyacağım bu 7 günlük süre için, «içinde» I 
denilmektedir, «bitiminde» demiyor. Sanıkla il- j 
gili soruşturmayı kim yapar? Sanıkla ilgili so- | 
ruşturmayı, yürürlükteki kanunlarımıza gö- j 
re Cumhuriyet Savcıları yapar veya onun neza- j 
reti altında, onun direktifi ile zabıta yapar. Bi- j 
naenaleyh, bu saatlerin, sürenin işleyişinde va
zife sahibi olan Cumhuriyet Savcılarıdır. Elbet- | 
te, gerçeklerin ortaya çıkmasına, adaletin ye- J 
rine getirilmesinde sanığı haksızlığa mâruz bı- j 
rakmıyacak bütün dikkati göstereceklerdir. i 

13 . 9 . 1971 Ö : â 

Sayın Tunçkanat'm konuşmasında, üzerinde 
durduğu ikinci konuya gelince; Anayasa toplu 
olarak işlenen suçu tarif etmemiştir. Bunun çı
karılacak kanuna bırakmıştır Çıkarılacak kanu
na genel olarak da bırakmamıştır. Kanunun 
açıkça belli ettiği hallerde toplu olarak işlenen 
suçlardır. Sanığın sayısı, toplu olarak işlenen 
suçlarda her halde birden çok olacaktır; 11 de 
41 de olabilir. Suç, muhtelif yerlerde işlenmiş 
olabilir. Metinde 7 günün bitiminde denilmi
yor, 7 gün içinde deniliyor. Eğer işlem bir gün
de bitmişse, bir gün içinde hâkim huzuruna çı
karılacaktır, üç gim içinde bitmişse, üç gün için
de hâkim huzuruna çıkarılacaktr. Biz, maddeyi 
görüşürken endişe ettik, 7 günün yetmiyeceği 
hal kabili tasavvurdur. Bu itibarla, adlî merci
lerin vazife ve yetkileri ile ilgili eğer iş hazır
lık tahkikatı safhasında ise, Cumhuriyet Savcı
larının vazifeleri ile ilgili bir konuda, süreleri 
kesinlikle kısaltlamayı biz komisyon olarak uy
gun görmedik ve teklif sahiplerinin teklifleri
ni, Millet Meclisince aynen kabul edilmişti, ay
nen kabul ettik ve bu madde hakkında yine 
teklif sahipleri tarafından teklife eklenen ge
rekçeyi de yerinde bulduk. 

Komisyon olarak bu değiştirge önergesine 
katılmadığımızı arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Betil'in komisyon adına 
verdiği izahattan önergeye katılmadıkları anla
şılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 3 kabule karşılık, kahir 
ekseriyetle önerge kabul edilmemiştir. Madde 
açık oya sunulacaktır. 

c) Kanuni yargı yolu : 
Madde 32. — Hiç kimse, kanunen tabi oldu

ğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarıla
maz. 

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkeme
den başka bir merci önüne çıkarma sonucunu 
doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mer
ciler kurulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Millî Birlik 
Ckiipu adına Sayın Karaman buyurunuz. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; eski metinde «tabiî yargı yolu» 
ibaresi vardı, yeni metindeki ismi bunun «ka
nuni yargı yolu» oldu. Metnin içerisinde, bu te
rimleri değiştirmekten başka bir değişiklik yok-
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tur. Binaenaleyh, konu, sadece, «tabiî yargı yo
lu» yerine «kanuni yargı yolunun» konmuş ol
ması ve bunun ortaya getireceği kavramdan iba
rettir. 

Biz tabiî hâkim deyiminin bir evrensel hu
kuk kaidesi, bir evrensel hukuk terimi olduğu 
kanısındayız. Bütün dünya milletleri hukukun
da bir tabiî hâkim vardır ve bu tabiî hâkimden 
maksat da,, bir suçun işlendiği anda, o memle
ketin kanunlarında, ceza kanunlarında o suça 
bakacak mahkemeyi tâyin etmiş olmak ve o 
mahkeme olduğunu, o hâkim olduğu belirtmek
tedir. Yani, suçun işlendiği tarihteki mevcut 
kanunlara göre o suça bakmakla mükellef olan 
hâkimdir. Buna tabiî yargı deniyor. 

Şimdi, tabiî hâkim deyimini kaldırıp, kanu
ni mahkeme, kanuni yargı yolu konduğu vakit, 
bu evrensel kaidenin, bu evrensel terimin bir 
kavram karışıklığına, bir kavram değişikliğine 
uğrama ihtimali vardır. Bir suç işlenir, o suç
tan sonra çıkan bir kanun o türlü suçların mah
kemesini tâyin eder. Bu, 2 - 3 ay evvel burada 
çıkardığımız 'Sıkıyönetim Kanununda oldu ar
kadaşlarım. 

Binaenaleyh, bu madde ile aslında 2 - 3 ay 
evvel çıkarılmış olan Sıkıyönetim Kanununda
ki tabiî yargı yolunu zedeliyen hükme bir kı
lıf getirmiş olacağız. Yani, madde bu yönde sa
kattır. Katta bir hukuk kaidesinin makable şâ
mil olamıyacağı hükmünü bile zedeleyici bir ni
telik tapmaktadır. Yani, bu yönden bu madde
ye karşıyız. 

Kanuni yargı yolu yasama meclislerinin yeni 
çıkaracağı metinlerdeki bir terim., bir tarif şek
li olabilir, bir tanımlama sekli olabilir. Meclis
ler de çoğunluk iradesi ise Meclisin her kanat
tan insanlarının çoğunluğu olabileceği gibi, ço
ğunluk kanadının iradesi ile de olabileceğine 
göre, burada bunu yapmakla, tabiî hâkimin ye
rine çoğunluk iradesini getirmiş, tabiî bir hu
kuk terimini, kavramını bir çoğunluk iradesi 
ile bir yasama iradesi ile kısıtlamış gibi bir du
ruma. hattâ yön değiştirme gibi bir duruma sok
muş olma ihtimalimiz vardır. Bu da, o zaman, 
kuvvetler ayrılığı dengesinin, daha kaynakta
ki bağımsızlığı fikrine aykırı düşebilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımı su
narım, 

BAŞKAN — Sayın Betil, komisyon adına 
buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
/BAŞKANVEKİLİ ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; Sayın Suphi 
Karaman bu madde hakkında çok yanlış bir yo
rum yapmasa idi komisyon adına mâruzâtta 
bulunmak için huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Sayın senatörler, Anayasa taslağı üzerinde 
yasama meclislerinde grupu olan 4 siyasi parti
nin temsilcileri bir araya geldi ve uzun süre 
taslak metinleri üzerinde çalıştı. O komisyonun 
üzerinde en çok durduğu maddelerden birisi de 
bu madde idi; 32 nci madde. 32 nci madde üze
rinde neden önemle ve uzun durdu? Çünkü, ta
biî hâkim, bir insanın, bir kimsenin tabiî hâki
mi, bir kimsenin kanunen tabi olduğu mahke
me... Bir kavram karışıklığı vardı da onun için 
önemle durdu ve uzun durdu üzerinde. Bu ko
misyon 32 nci madde hakkında bir gerekçe yaz
dı, biliyorsunuz. Sonuç olarak, bu komisyonca 
üzerinde birleşilen metin ve bu komisyonca ka
leme alman gerekçe, o komisyona dâhil siyasi 
temsilciler, o komisyona dâhil siyasi partiler 
yetkili organlarınca incelendikten sonra 430 se
natör ve milletvekili tarafından benimsenerek 
teklif halinde yasama meclislerine sunuldu. 

Şimdi, Millet Meclisi teklifteki 32 nci mad
deyi aynen kabul etmiştir, Bizim Anayasa ve 
Adalet Komisyonumuz da Millet Meclisince 
kabul edilen bu 32 nci maddeyi aynen kabul et
miştir. Raporumuzda, bu 32 nci madde hakkın
da teklife eklenen gerekçenin de komisyonu
muzca uygun görüldüğü ayrıca tasrih ediln is
tir. 

Şimdi, ben komisyonumuzca da uygun görü
len bu 32 nci madde gerekçesini huzurunuzda 
okuyacağım. Okuduğum zannn öyle umuyo
rum ki, Sayın Karaman yaptığı yorumun yan
lış olduğu kanısına ulaşacaklardır 

Aynen okuyorum: 
«Bir kimsenin tabiî hâkimi deyimi ile, bir 

kimsenin kanunen tabi olduğu mahkeme deyi
mi arasında hiçbir fark görülmemiş ve sırf kav
ram karşılığını önlemek için ikinci deyim ter
cih edilmiştir.» 

«Bir suç işliyen kimsenin kanunen tabi ol
duğu mahkeme, suçu işlediği zaman yürürlük
te olan kanunun vazifeli ve yetkili saydığı 
mahkemedir.» 
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«Sözü edilen deyim, belirtilen esasa uygun 
olarak (ihtisas mahkemelerinin) kurulmasına 
engel değildir.» 

«Bu deyim olağanüstü mahkemelerin kurul
masına izin vermez.» 

«Sıkıyönetim için konulan kanun hükümleri 
saklıdır.» 

Binaenaleyh, ne partilerarası komisyonda ne 
de teklifi imza eden 430 senatör ve milletveki
linin "zihinlerinde, ne Millet Meclisi Genel Ku
rulunda, ne de Cumhuriyet Senatosunun 15 üye
lik Anayasa ve Adalet Komisyonunda bir kılıf 
geçirme gibi bir düşünce vardır. Bir şeyi örtme 
gibi, bir şeyi saklama gibi bir maksat yoktur. 

Sayın Karaman diyorlar ki_, tabiî hâkim de
diğimiz zaman bir suçun işlendiği zaman yü
rürlükte bulunan kanuna göre hangi mahkeme 
vazifeli ve yetkili ise, o mahkeme anlaşılır. 
Ama, bir kimsenin kanunen tabi olduğu mah
keme dediğimiz zaman kanun değiştirilir, de
ğiştirilen kanuna göre yetkili mahkeme değişti
rilir, değiştirilen kanuna göre değiştirilen mah
kemede mahkeme olunur. 

Gerekçe gayet sarih; diyoruz ki, bir suç iş-
liyen kimsenin kanunen tabi olduğu mahkeme, 
suçu işlediği zaman yürürlükte olan kanunun 
vazifeli ve yetkili kıldığı mahkemedir. Mahke
meye sevk edildiği tarihte yürürlükte olan ka
nunun vazifeli ve yetkili kıldığı mahkeme değil, 
suçu işlediği tarihte yürürlükte olan kanunun 
vazifeli ve yetkili kıldığı mahkemedir. Mesele 
bu kadar açıkken, örtü örtmeden, kılıftan v. s. 
den nasıl bahsediyorlar, ben de bunu hayretle 
karşıladım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka sez. is-
tiyen sayın üye?... Yok.. Maddenin müzakeresi 
tamamlanmıştır; madde açık oya sunulacaktır. 

c) Kamulaştırma : 
Madde 38. — Devlet ve kamu tüzel kişileri, 

kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılık
larını peşin ödemek şartiyle, özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malları, kanımla gösterilen 
esas ve usullere göre, tamamını veya bir kısmı
nı kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari ir
tifaklar kurmaya yetkilidir. 

Ödenecek karşılık, taşınmaz malın tamamı
nın kamulaştırılması halinde o malm malikinin 
kanunda gösterilecek usul ve şekle uygun ola

rak bildireceği vergi değerini; kısmen kamulaş
tırmalarda da, vergi değerinin kamulaştırılan 
kısma düşen miktarını aşamaz, 

Kamulaştırılan taşınmaz mal karşılığının 
vergi değerinden az takdir edilmesi halinde ma
likin itiraz ve dâva hakkı saklıdır. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlariy-
le kamulaştırılan taşınmaz mal ve kıyıların ko
runması ve turizm amaciyle kamulaştırılan top
rak bedellerinin ödeme rekli kanunla göşteri-
lir. 

Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hal
lerde çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi için konu
lacak süre yirmi yılı; kıyıların korunması ve 
turizm amacıyle yapılacak kamulaştırmalarda 
ise bu süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksit
ler eşidolarak ödenir ve kanımla gösterilen faiz 
haddine bağlanır. 

Kamulaştmlau topraktan, o toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyet ölçü
leri içinde geçinebilmesi için zaruri olan ve ka
nunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin ka
mulaştırılan toprağının bedeli hor halde peşin 
ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde 6 sayın üye, 
daha 'önceden söz istemişlerdir, isimlerini sıra-
siyle okuyorum. 

Bu arada bir mâruzâtımı arz etmek mecbu
riyetindeyim. 'Sayın üyelerin maddeler üzerinde
ki görüşmeleri 10 dakika ile sınırlıdır. Başkan
lığı ikinci bir ikaza mecbur bırakmamalarını 
sayın üyelerden istirham ediyorum. 

Sayın Hilmi Soydan, Sayın Hüseyin Kal-
paklıoğlu, Sayın Mehmet izmen, Bayın Alâed-
din Yılmaztürk, Bayın Salim Hazerdağlı, Sayın 
Kasım Gülek, Sayın Mustafa Tığlı. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz Grup adına söz istiyorsu
nuz. Başka söz istiyen?.. Yok. Sayın Karaman, 
Millî Birlik Grupu adına buyurun. 

Grupların da 'bir centilmen anlaşması oldu
ğunu Sayın Karaman'a hatırlatmak istiyorum. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA BUPHi 
KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 
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Tabiî Senatörler Grupu her maddenin de 
ka'.-şısmda değil, işte burada, belki (hepinizden 
çok bu maddenin yanındayız. Bu maddedeki 
1981 yılındaki özlemimiz, 11 yıl sonra demok
ratik hukuk devletinin bir sonucu olarak tahak
kuk etmiş bulunmaktadır. 11 yıl önce bizim öz
lemimiz Temsilciler Meclisinin iradesi karsısın
da, hâkimi mutlak olmıyan - Yani Millî Birlik 
idaresi hakimi mutlak değildi - o zaman da Tem
silciler Meclisinin 20 yıl olarak kabul ettiği me
cale simdi 10 yıla düşmüştür. 

Şimdi, bu itibarla bu maddenin getirdiği 
bütün hükümlerin, aşağı - yukarı, yanındayız 
ve lehinde konuşacağım. 

'Maddenin birinci fıkrası eski metinde aynen 
mevcuttur, Yalnız bir «gerçek karşılıkları» tâ
birinden, «gerçek» kelimesi kaldırılmıştır. 

İkinci fıkra yeniden eklenmiştir; üçüncü 
fıkra yeniden eklenmiştir. Dördüncü fıkra da, 
«Taşınmaz mal ve kıyıların korunması ve tu
rizm a-maeiyle kamulaştırılan» diye bir bölüm 
yapılmıştı;'. Bjşinci fıkrada yine ufak bir çı
kıntı vardır. Altıncı fıkra diğer madde ile ay
nıdır. 

Burada getirilen en önemli değişiklik, ger
çek değerin, yani kamulaştırılan malın gerçek 
değsriiîin ödenmesi 1961 Anayasasında öngö
rüldüğü halde, ki bu bir reformu kısıtlayıcı »hü
kümdü, bir toprak reformunu veya Devletin 
yapacağı her hangi bir istimlaki geniş ölçüde 
kısıtlıyan bir hükümdü, onun yerine vergi de
ğeri hükmü konmuştur. 'Bu terim geçen sene 
kabul ettiğimiz vergiler konusunda geçmişti. 
O, vergiler kanununun çok reformist maddeleri 
vardı, sabahki konuşmamda da ifade etmiştim, 
dün alcamki konuşmamda da ifade etmiştim, 
1970 yılında kabul ettiğimiz o vergiler kanunu, 
bir reform rit silgi taşıyan ve Türk toplumunun 
bünyelini büyük sıçramalara, Türk kamu düze-
n.'iîin, kamu yararına yapılacak kamu harcama
larını birkaç yıl sonra büyük harcamalara gö
türmeyi brgören yerinde bir kanundu. Onu o 
zaman da Orupum adına burada takdirle kar
şılamıştım. 

Şimdi orada da tarif edildiği gibi, vergi 
değeri getirmiştir, gerçek değerin kar
şılığında, Bu durumda kamulaştırmalar kol?.y-
laşacab-ir. Kamiilajlır-rıayı ikiye bölmüştür, 
tap; reformu ve ormanlık bölgede yapıla-
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eak kamulaştırmalar; sahillerde ve turistik 
yerlerde diye. Bölünmedeydi belki daha iyi 
olurdu. Belki bunda da bir haklılık olabilir. 

Madde bu haliyle 1061 den 1971 e kadar sö
zünü ettiğimiz toprak reformu konusunu, bun
dan sonraki dönemlerde daha da kolaylaştı
racak hükümler taşımaktadır, Bu yönden çok 
faydalı bir maddedir. 

Bu madde üzerinde mesele bu yönüyle tar-
tışıhr'ken, Türkiye'de bir toprak reformuna, 
bir tarım reformuna dayalı bir toprak refor
muna ihtiyacolup olmadığı yönündeki bir ge
reği de grupum adına ortaya 'koymak zarure
tini duyuyorum. 

Arkadaşlarım, tesbit edebildiğim kadarıyla 
26 ilde köy envanter çalışmalarının sonucuna 
göre, ki, bu köy envanter çalışmaları 19G5 ten 
beri Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayın
lanan, her il için ayrı ayrı yapılmış gayet 
geniş bilgileri kapsayan birer etüttür, 26 ilin 
envanterlerin den te-sbit, ettiğimize göre tüm 
toprakların dağılımı, gelir dağılımı şu durum
dadır. 

Bu 26 ilde 903 000 aile tarımla meşguldür. 
Küsurları söylemiyorum. 49 467 000 dönüm 
toprak işlemektedir, Bu toprağın % 33, 63 nü 
yani 16 433 000 dönümünü nüfusun % 4 ü işle
mektedir. Diğer dağılımları söylemiyorum, bü
yük toprakları tebarüz ettirmek istiyorum. 

26 ilde yapılan köy envanter çalışmalarıma 
göre 903 000 aileden bahsetmiştim; bunlar 
toprak sahibi, mülkiyet sahibi olan insanlar
dır. Bunların dışında 445 697 aile de toprak
sızdır. Demek ki, toprak sahipleriyle, top
raksızların oranı biri diğerinin yansı kadar. 
Yani, bütün tarımla uğrasan kişilerin % 32,84 
ü topraksızdır ve yukarıda gösterildiği gibi 
200 dönümden fazla toprakları işliyen ailele
rin işledikleri topraklar, toprakların % 33 
dür. Yani, topraksızların nüfus içerisindeki 
oranı kadar toprak, nüfusun % 4 ii tarafından 
işlenmektedir. 

Görülüyor ki, tarımla uğraşanların 1/3 ü 
topraksızdır. Bu toprakız ailelere rağmen, 
83 157 aile şehir ve kasabalarda oturdukları 
halde,, tarımla uğraşan nüfusun aşağı - yu
karı % 7 si şehirlerde ve kalabalarda otur
dukları halde, 15 577 000 dönüm toprağa sa
hiptirler, yani tüm toprağın % 31,5 u. Bu-
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radan da bir ilişki çıkıyor. Topraksızların 
tarımla uğraşan nüfusa oranı 1/3 tü, köy top
raklan üzerinde oturmayıp da şehir ve kasaba
larda oturakların mülkiyetinde bulunan toprak
ladın oranı da 1/3. işjte toprak reformunun sa
hası, kimin toprağını kime vereceğiz, Türki
ye'de dağıtılacak bir karış toprak yok, bu slo
ganlar işlendi (durdu. Adalet Partisi zama
nında yapılan köy envanter çalışmalarının or
taya koyduğu gerçekler de buralar. 

Bu genel durumdan sonra 26 ilden birine, 
Hatay iline inelim. Hatay ilinde durum neldir: 
Dörtyol'da; topraksız aile sayısı tüm tarımla 
uğraşan ailelerin % 20,9 dur. Toprak mülki
yetine sahibolup da köylerde oturmıyan, belki 
-Ankara'da, belki isviçre'de- oturanlarım el
lerinde arazinin % 14 ü vardır. Yani demek 
ki, topraksızlara biraz daha yakın. 14 531 dö
nüm 245 ailenin elindedir ve bu aileler köyde 
oturmazlar. 

Hatay'ın merkez ilçesinde; topraksızların 
tanmla uğraşan .nüfusa oranı % 43,1 dir. Top
rak mülkiyetine sahibolup da köylerde otur
mayan insanların aile sayısı 1 755 ve bunların 
elinde bulunan toprak 170 000 dönüm. Bunla
rın elinde bulunan toprak da genel tanm ara
zisinin % 53 i. Toprakların % 58 i toprağın 
üzerinde oturmayan insanlann elinde; o böl
gede nüfusun % 43 ü topraksız. 

Hassa'da; topraksız aile oranı % 44,5. Top
rağa sahibolup da üzerinde oturmayan aile sa
yısı 214. Bunların elindeki arazinin miktan 
tüm tanm arazisine oranı % 66. Nüfusun 
% 44 ü topraksız, arazinin % 66 sının sahibi 
topraklanm üzerinde oturmuyor. 

Reyhanlı; topraksız aile sayısı nüfusun % 
60,6 sı. Toprak mülkiyetine sahibolup dai 
köyde oturmıyan aile sayısı 328. Bunların elin
de bulunan iarazi 238 000 dönüm. Bütün top* 
rağm % 78 inim sahibi toprağın 'üzerinde otur
madığı halde, tanmla uğraşan halkın % 60 ı 
topraksız. 

Arkadaşlanm, son gericilik olaylannın vu-
kubulduğu yerler büyük çoğunluğun, toprak
sız olduğu bölgelerdir. Kınkhan'm da misa
lini verecektim. Topraksızların bulunduğu yer
lerde en yoğum gerici hareketler tertibedilmek-
tedir, 

Toprak reformunum hedefini köy envanter 
çalışmalarının rakamlan ile ortaya koyduktan-
sonra, Büyük Atatürk'ün Meclislerde toprak 
reformu dolayısiyle söylediği sözleri de söyle
meden geçemiyeceğim. 

Büyük Atatürk, 1929 yılında T. B. M. M.. 
ni açış konuşmasımda «çalışan Türk köylüsüne 
işleyebileceği kadar toprak temin etmek memle
ketin îstühsalâtımı zenginleştirecek başlıca, ça
relerdendir» diyerek toprak reformunun temel 
özelliklerinden birisini açıklamıştır. 

1936 yılında yine T. B. M. M. mi açış ko
nuşmalarımda, «toprak kanununum bir neticeye 
varmasını Kamutayın yüksek himmetinden 
beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçimebile-
ceği ve çalışabileceği toprağa malik olması be-
hemahal lâzımdnv Valtanın sağlam temeli ve 
imanı bu esastadır» buyurmuşlardır. Ve ni
hayet 1 Kasım 1937 de T. B. M. M. ni açan son 
konuşmalarında da, «Millî ekonominin temeli 
ziraattır. Bunum içindir ki, ziraatta kalkın
maya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar 
yapılacak programlı ve pratik çalışmalar bu 
maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Bir de
fa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalı
dır. Bundan da önemli olanı ise, bir çiftçi 
ailesini geçimdirelbilen toprağın hiçbir sebep 
ve surette bölünmez bir mahiyet almasıdır..» 
Yani, miras v. s. vesilesiyle toprağı bölmeyin 
diyor. «Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin iş
letebilecekleri arazi gemişliği, arazinin bulun
duğu memleket bölgesinin nüfus kesafetine ve 
toprak verim derecesine göre sınırlanmak lâ
zımıdır» buyurmuşlardır. 

Arkadaşlanm, bu maddenin üzerinde ko
nuşmamı bitirirken, şu noktaya temas etmek is
terim. Vergi değeri, gerçek değerin yerine 
komulan yerinde bir tâbirdir. Ama vergi de
ğeri kulağı delik büyük mülkiyet sahiplerimi, 
ki onların kulağı Türkiye'de her zaman delik
tir, kendi toprağının kamulaştınlacağını ih-
sasettiği anda, birkaç yıl evvel vergi değerini 
değiştirmek suretiyle yine Devletin çökertilme
si ve Devletin (haksız yere yanlış meblâğlar, 
fazla meblâğlar ödemesi gibi bir durumu orta
ya getirecektir. Buna ait reform kamumlan 
görüşülürken, bu noktanın dikkate alınmasının 
çok lüzumlu olduğunu Sayın Hükümetten is
tirham ederim ve bu maddenin bundam somra-
ki reform Hükümetinin reformcu calışmala-
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rında Türk toplumuna hayırlı ve umutlu yana
lar getirmesini diler. Hepinizi saygıyla selâm
larım. 

BAŞKAN —Sayın Soydan buyurunuz efen
dim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayım Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 38 
nci maddesinin tadili mevzuu üzerinde durmak 
isterken, eski 38 nci madde vergi bedeli üze
rinde durmamış, kamulaştırma da toprak re
formu yapılırken gerçek bedel üzerinde durmuş
tur. Fakat yeni Hükümetimiz, bu Anayasa 
tadili mevzuuında gerçek bedeli ortadan kal
dırmak suretiyle vergi değeri ile kamulaştır
maya inhisar ettirmiştir. Ancak, burada 1 nci 
fıkrada, Hükümetin tebrike şayan tarafı, ver
gi kıymetini nazara alırken, bundan evvel Yük
sek Senatomuzdan çıkan 1319 numaralı Emlâk 
Vergisi Kanununun esası üzerinde durmuştur. 

Vergi kıymetinin mühim olan tarafı, bugün 
vergiler 1944 tadadına göre çok düşüktür, Em
lâk Vergisi istenilen şekilde ödenmemektedir, 
vergi ziyamı bu yönden önlemektedir. 38 nci 
maddenin tadile mevzuu kısmının 1 nci fıkra
sı kanaatim itibariyle tebrike şayandır. An
cak, Emlâk Vergisi Kanununun 23 ncü mad
desinde şöyle bir hüküm tadadedilmiştir M, 
birinci fıkranın da tadili esası Emlâk Vergisi 
Kanununa dayanmıştır. Karaman arkadaşım 
buna kısmen temas etti. Şimdi, Emlâk Ver
gisi Kanununu huzurunuzda okuyorum. «A -
Bina ve arsalar için beş yılda, arazi için ise 10 
yılda bir defa olmak üzere Mart, Nisan ayların
da beyanname verilir.» Tabiî bunun formalite 
durumunu kanun izah etmiştir, nasıl ve nereye 
verileceğini. Ancak, beyannamede gayrimen
kulun gerçek bedeli üzerinden verilecektir ve 
vergi de bu gerçek bedel üzerinden alınacaktır. 
Şimdi, bu gerçek bedel verilirken Hükümetle 
Komisyon ciddî bir çelişkiye düşmüştür. Hü
kümetin ikinci önerisini huzurunuzda okuyo
rum. 1 nci fıkra üzerinde şahsan mutabakat 
halindeyim ve yerindedir. Ancak, kamulaş
tırılan taşınmaz mal karşılığının vergi değe
rinden az takdir edilmesi halinde malikin iti-
raz ve dâva hakkı saklıdır.» Şimdi ikinci öne
riyi okuyacağım, «Vergi değerinin gerçek be
delden fazla olması halinde, idarenin, noksan 
gösterilmesi 'halinde ise mal sahibinin kanun 
gereğince itiraz ve dâva hakları saklıdır.» 

— 3i 
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j Simidi arkadaşlar, bir Anayasa yapıyoruz 

ve bu Anayasada aşağı - yukarı idarenin hak
larını aramaktayız. 1 nci fıkradaki Hükümetin 
tadil teklifini takdirle karşıladım. 

İkinci fıkradaki 2 nci öneriyi de takdirle 
yâd ediyorum. Sebebi, diyelim ki, Emlâk Vergi
ci Kanunu 1972 senesinde meriyete girdi, top
rak sahibi beyanname verdi, benim gayri men
kulümün kıymeti 1972 de 50 000 liradır, dedi, 
gerçek bedel olarak. Kamulaştırma 9 sene sonra 
geldi veya 5 sene sonra geldi. Para devalüasyo
na uğradı, 50 OOD lira oîan o gayrimenkul o 
günkü rayice göre 100 O00, 200 000, 300 030 e 
fırladı. 

Şimdi tu gibi halde Hükümetin 2 nci öne
risinde toprak sahibine itiraz hakkı veriyor. 
Ama, oluyor ya, Suphi Karaman arkadaşım da 
bayan ettiler, toprak sahibi kamulaştırmanın 
geleceğini hissetti, 50 O00 liralık malını 500 000 
Ura cîarak gösterdi. O zaman idareye de itiraz 
hakkını vermiş. Hükümetin bu teklifi, 1 nci 

I öneride yok, 2 nci öneride gelmiştir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, 2 nci öneri, 

1 nci öneriye nazaran taraflara, her yönü ile 
itiraz hakkını vermiştir. Fakat, Komisyona ge
lindiği zaman Komisyon meseleyi dondurmuş
tur. Muhterem arkadaşlarım, bu çok tehlikeli
dir. Emlâk Vergisi Kanunu 1972 senesinde me
riyete girerken malının gerçek bedeli için va
tandaş 50 030 lira dedi ve bunu beyannamede 
gcsterii. Buna 50 000 dedikten sonra kamulaş-

| tırma geldi ve geldiğinde gayrimenkulunun 
değeri diyelim ki, 100 0€0 e, 300 000 e fırladı. 
Bir defa 50 OOD in yukarısında kamulaştırma 
ycktıır, donmuştur, artık. Ama, para devalüe 
edildi, kıymet yükseldi. Vatandaşa niçin bu 
hak verilmiyor? 

•Muhterem arkadaşlarım, tek taraflı olarak 
bir Anayasa, bir yasa yapılamaz. Ama, idareye 
gelince, Komisyonun tadil tasarısına göre diye
lim ki, vatandaş 59 000 dedi, kamulaştırma gel
di, 45 000 takdir etti. 45 000 ile 50 000 arasın
da arazi sahibine bir itiraz hakkı veriyor. Daha 
fazla itiraz hakkı vermiyor. Ama, idareye ge
lince, 50 000 dese 50 000 e de, 50 000 in de al
tına düşse, 50 000 in altında da, 50 O00 in yu
karısına da itiraz edebiliyor. Vatandaş beyan 
ile bağlıdır. Bu beyanı ile kaç sene ile bağlıdır? 
Bu beyan ile vatandaş 10 sene ile bağlıdır, 
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Muhterem arkadaşlarım, bir hâkimin huzu
runa gidildiğinde, hâkimin huzurunda ister 
maznun olsun, ister müdahil olsun, taraflara 
müdafa hakkı nıütesaviyen verilmektedir. Yasa
lar da böyle olmalıdır. 

Burada; Hükümet 2 nci öneride bu mesele 
üzerinde hassasiyetle durmuş ve tasarıya der-
cetmiştir. Yüksek huzurunuzda bunu okudum. 
Tasarı itiraz hakkını vermiştir. Ama, Komisyon 
dondurmuştur. 

Şu hale göre, toprak sahibinin eli kolu bağ
lı, mal beyanında bulunmuştur; idarenin ise, 
her tarafı açık; istediği şekilde taarruza hazır. 
Böyle bir yasa yapılamaz. 

İşte bu mevzuu, Hükümet ariz amik gördü
ğü için 2 nci önerinin, 2 nci fıkrasına dercet-
miştir. Bendeniz 2 nci öneriyi Anayasa ve ka
nun hükümlerine uygun gördüğüm için, hükü
metin bu teklifine bir tek kelime ilâve etmemek 
şartı ile... 

'BAŞKAN — Sayın ıSoydan, bir hususu tesbit 
edelim, Anayasamızın 155 nci maddesine göre 
Hükümetin Anayasa tadil teklifi yapmıya hak
kı yoktur. Teklif, sayın milletvekili ve senatör
ler tarafından, yani T. B. M. Meclisi üyeleri ta
rafından yapılır. 

Evet, öneri üzerinde... 
HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Bendeniz 

bu öneriyi şs.hsan benimsedim ve bir tadil tek
lifi olarak da vermekteyim. 

Bunun kabulünü arz eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru
nuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 38 nci mad
denin bu şekilde 'huzura gelmesindeki maksadın 
ne olduğunu hepiniz benden daha iyi biliyor
sunuz. Heyhat, buna rağmen, Ihepimiz ittifakla 
şu 38 nci maddeyi böyle kalbul etsek, acaba Hü
kümetin derpiş etmiş olduğu hedefe ulaşılacak 
mı? Yani, topraksız çiftçi ve köylüye kâfi ve 
vâki derecede toprak bulup, onlan sefalet ve 
perişanlıktan kurtaracağız ve 'Türkiye'de aç
lığa ve yoksulluğa veda mı etmiş olacağız? 

Ben maddenin iyi niyetle getirilmiş olması
nı kabul ile, bunun 'hiçbir zaman mümkün ol
mayacağını, olamıyacağmı kendi inanışım ölçü
sü içerisinde ifadeye ve arza çalışacağım. 

13 . 9 . 1971 O : 2 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'yi bırakalım, 
dünyanın her hangi bir yerinde ziraatle geliş
miş bir memleket var mıdır? Ziraat ile gelişmiş 
bir memleket varsa, sınai ile gelişmiş memleket
lerle, ziraatle gelişmiş memleketlerin mukayese 
ettiğimizde aradaki farkın kimin lehine veya 
kimin aleythine tecelli ettiğinin şahadeti dünya 
milletleridir. Bir Macaristan'a, bir Romanya'ya 
ve bir Bulgaristan'a bakınız, bizim toprakları
mızdan çok daha geniş ovaları, sulu arazileri, 
münbit yerleri ihtiva eden bu memleketler bu
gün mütefennin usullerle ziraat yapmakta, fa
kat bir İsveç'in, bir Norveç'in, bir isviçre'nin 
cinaisi karşısında çok ve pekçok geride kal
makta, fert başına düşen miktar serveti muka
yese edersek, her halde fende ileri giden, sa
natta ileri giden sanayileşen memleketlerin, öbür 
ziraat memleketlerine nazaran çok daha zengin 
olduğunu görürüz. 

O halde mesele, bütün kuvvetimizle çorak 
Türkiye'de, susuz Türkiye'de ziraate sarılsak; 
Türkiye'nin, bâzı kimseler ve bası canipler ta
rafından iddia edildiği ve görüldüğü gibi, kısa 
zamanda zengin olacağına, hele zenginliği bıra
kalım, fukaralıktan kurtulacağına kaani deği
lim. Türkiye'nin topraklarının kaçta kaçınm 
ziraate elverişli olduğunu hepiniz benden iyi 
bilirsiniz. Hele, sulama imkânlarının ne kadar 
mahdudolduğunu, yer üstü ve yer altı suları 
itibariyle daha iyi bilirsiniz. Hangi toprakları, 
nereden bulup da sulayacağım? Hangi fennî 
usullerle bu toprakları işliyeceğiz de zirai ge
liri artıracağız ve fert başına düşen serveti ço
ğaltacağız? 

Bunlar, daha ziyade ziraat reformunu geti
ren kanunlarda konuşulacak meselelerdir. Ama 
38 nci madde buraya atılan ilk adım olduğu 
için, yanlış adımın burada belirtilmesinde bir 
zaruret vardır, muhterem arkadaşlar. 

Mesele, Türkiye'deki fukaralığı yenmenin 
ziraatle değil, sınai ile olacağını birçoklarımız 
bilmekteyiz ve memleketin artık en kısa bir za
manda sanayileşmesinin bir zaruret olduğuna 
inanıyoruz ve görüyoruz. Meseleyi bu zaviye ve 
bu ölçüde mütalâa etmek lâzımgelir'ken, müte
madiyen bir karış toprağın sana mı, bana mı 
olsun veya taksimi yolunda çabalıyoruz ve çaba 
sarf ediyoruz, 1981 senesinden bu yana. Ve ma
alesef bakıyorum, bu iddiaları söyliyen irfan
ların da toprağı gördüğü yok. Toprağa ayağını 
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basmamış, toprağı islememiş, toprak ile uğra
şıp da zararının da ne olduğunu bilmiyen insan
lar, maalesef, buraya geliyorlar, nazari olarak 
konuşuyorlar. Birgün alnı güneşte yanmamış, 
birgün suyu nasıl çıkarırım ve bu mahsulü Ka
sıl sularım, diye uğraşmamış, ondan da haberi 
yok. Ama, geliyor, söylüyor. Sağdan alıyor, sol
dan alıyor, buraya geliyor, aktarıyor. Çünkü, 
ziraat çok nankör bir meslektir. Mahsul bakı
mından basan umduğunuzdan belki fazlasını 
bulursunuz, ama % 80 - 90 umduğunuzun da 
altında olacak şekilde sizi başbaşa bırakır ve 
bir senenin zararını iki senede telâfi edemezsi
niz. 

Muhterem arkadaşlar, mesele şu, Türkiye'
de zirai istihsali toprak tevzi etmek suretiyle 
.mi artıracağım, yoksa zirai istihsal: millî var
lığa katkı getirecek şekilde mi; toprağı tevzii 
değil de, toprağı iyi işlemek suretiyle mi ar
tıracağım ve zenginliği o yoldan mı temin 
edeceğim? Mesele burada. Eğer bir çiftlik, 
sahici tarafından sizin ölçülerinize göre fazla 
gelmesine rağmen iyi işletiliyorsa, bir fukara 
çiftemin, bir bilgisi az çiftçinin dönümde S0 
kilo pamuk yetiştirdiği yerde adam 300 kilo
ya kadar pamuk yetiş tir ebüiyorsa ve her gün 
de bu miktarı artırıyorsa, her türlü mücade
leyi zamanında yapıyorsa, elindeki imkânlar 
ve fennî bilgi suretiyle hakikaten bir yatırım 
yaparak, ciddî olarak bu adam memlekete 
hizmet ediyor mu, yoksa etmiyor mu? Onu 
düşüneceğiz, Onun çalıştırdığı insanlarla be
raber, istihsali memlekete hakikaten faydalı 
mı, değil mi? Meselenin bu yemü üzerinde 
hiç duran yok. Ya, filân yerde oturuyor, 
filan filân yerde oturuyor, onun arazisini ala
lım, buraya bırakalım. 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi bu kadarı 
ila umumi hatlarıyle çizdikten sonra 33 nei 
maddenin detaylarına inmek istiyorum. 

Şimdi, bu 38 nei maddeyi okuduğunuzda 
göreceksiniz, bir kısım arazi ve arsaların, - de
niz kenarlarının kamulaştırma bedellerinin 
10 senede ödenmesini, - bir kısmının ise 20 .se
nede c denmesini derpiş ediyor. Ama, gerek 
Hükümetin hasırladığı ve gerekse Partilerarası 
Komisyonun üzerinde durduğu bu metinde 
33 ncu madde katiyen nazarı itibara alınma
mıştır. Okuyunuz arkadaşlar, göreceksiniz id, 

39 ncu maddede bu 10 sene olarak görülü
yor. Peki, siz, eğer bir gayrimenkulun değe
rini 20 senede ödemeyi derpiş ediyorsanız, 
cas alıyorsanız, niçin 39 ncu maddedeki is
timlâk bedellerini 10 senede ödenmesini ol
duğu gibi kabul ediyorsunuz? Anayasanın 
ES nei maddesi ile 39 ncu maddesinin bir mü
nasebeti yok mu? Devlet, madem ki, istimlâk 
ediyor, istimlâk karşılığında da vereceği pa
raya bir esas olarak, biz baz olarak kabul 
ettiğimiz, 10 sene ise 10 sene, 20 sene ise 20 
sene... Ama 33 ve 39 ncu maddelerde müşterek 
bir karar ve bir fücre varılacak, aynı müddeti 
tayin ve tesbit ederek olur, bu. 

Arkadaşlar, bakınız, 39 ncu maddede, «Ka
mu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, 
kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek 
karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek 
şartı ile devle tleştirilebilir. Kanunun taksitle 
ödemeyi öngördüğü hallerde, ödeme süresi 
10 yılı aşamaz,..» deniyor. Bu bir. 

ikincisi, 39 ncu maddede gerçek karşılık 
diyor. 38 no: maddede vergi değeri diyor. 
Niye öyle? Bir yerde niye gerçek karşılık da, 
öbüründe vergi değeri? Bu da meçhul, izahı 
mümkün değil. 

33 nei maddeye gelelim : 33 nei maddede, 
çiftçinin topraklandırılması, ormanların dev
letleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
irikân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçla
rıyla kamulaştırılan taşınmaz mallara vergi de
ğerinin ödenmesini, 20 senede kabul eden şu 
ma ide, kıyıların korunması ve turizm amacı 
ile kamulaştırılan toprak bedellerinin ödenme
sini 10 sene taksite bağlamakla yetiniyor. Aynı 
maddenin içerisinde. 

Görüyor musunuz ki, burada da bir tena
kuz var. Nedir hususiyeti? Yani kıyılardaki 
arsaların bedellerinin ödenmesini şehir için
deki arsaların bedellerinin ödenmesiyle kıyas
lanıp da niye birinin lehine, birinin aleyhine 
bu böyle tecelli ediyor? izahı mümkün değil. 

BAŞKAM — Sayın Kalpakhoğlu, iki daki
kanız var efendim, ona göre ayarlamanızı rica 

EüöZJYİN KALPAKLIOĞLÜ (Devamla) 

Muhterem arkadaşlar, vergi değerine geli
yorum. Devlet yergi kanunları yapıyor. G-eçen 
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sene bir sür'd münakaşalardan sonra bir Emlâk I 
Vergisi Kanunu geldi, burada kabul edildi, 
çıktı. Bİ3 bu 'kürsüye yine geldik zamanın 
Maliye Vekiline söyledik, birçok arkadaşlarım j 
•da söyledi. «Bu çalışmaz, bu kanunda ada
let yoktur, bunun kabili tatbik tarafı mevcut 
değildir, yapmayınız, etmeyiniz» dedik. Şah
lan o günkü Vekile, «en şanssız maliye vekil
lerinden biri siz olacaksınız, tarihe isminiz 
böyle geçecek» diyen benim. Gördüm ki, ha
kikaten o kanunu o Hükümet tatbik edemedi, 
ondan sonra bir erteleme kanunu geldi. Ba
kalım o ertelemeden sonra 1972 de ne olacak, 
nasıl tatbik edilecek? 

Şimdi, o kanunun sakatlığı bir tarafa; ka
bili tatbik olmıyan o kanunun ortadaki mevcu
diyetine rağmen, o kanunda sen vatandaşı kar
şına alıyorsun, Devlet olarak. Sen, beyanda bu
lun diyorsun, değer için. Eğer Hükümet olarak 
beğenirsen o beyanını kabul ediyorsun, onu 
baz olarak kabul ediyorsun, onu gerçek değer 
olarak kabul ediyorsun, vatandaştan vergisini 
binde şu kadardan nisbetten alıyorsun, Güzel; 
eğer Hükümet olarak beğenmiyorsan vatanda
şın vermiş olduğu o beyannamedeki fiyatı, yük
sek görüyorsan kendin itiraz hakkın olduğu 
için, kendi memurlarınla, kendi teşkilâtınla ha
kiki kıymetini koyuyorsun, muayyen zamanda, j 
Hattâ eğer vatandaş olarak sen muayyen za
manda vergi değerini veya hakiki değerini bil- | 
dirmez isen, Devlet olarak resen hareket ederek ı 
vergi değerini bizzat kendin koyuyorsun. O ha
kiki değer mânasını da taşır, o kanunda. Ama 
burada geliyorsun vatandaşı mecbur bırakıyor- ! 
sun. 

. Bu sakatlığın dışında, peki sen vatandaştan 
üç sene, beş sene, 10 sene onun vermiş olduğu 
beyânnameyi kabul ile, onun hakiki değer ol
duğunu kabul ile beş sene, sekiz sene binde 10 
dan, binde 15 ten vergisini Hazineye alıyorsun I 
10 sene veya 20 sene sonra, neyse, istimlâk gel
diğinde, burada itiraz hakkı tanımıyorsun, Dev
let olarak. Yok, böyle şey olmaz. Olmaz arka-
drj^ar, bunu hiçbir yerde ve hiçbir kimse mü
dafaa edemez. Olur ama, bu da o kanunlar gibi 
sakat çıkar, yann tatbikatında büyük ağlama
lar olur. Büyük Devleti, koskoca Devleti, kud
retli Devleti, ferdin hakkını korurken onun | 
karşısında, zalim Devlet haline getirmiyelim. 
Yazık olur, 1 

— 37: 

13 9 . 1971 C : 2 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, zamanınız 
doldu efendim, istirham ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Ben, Devletin zalim Devlet değil, mazlu
mun, zulme uğmyanm yanında olan Devlet 
olarak görmek isterim. Hepiniz böyle görmek 
istersiniz. E, yazık değil mi, hukuk kaideleri
ni niçin rencide ediyoruz? Bir meseleyi hallede-
ğiz diye, niçin kendimiz haksızlık yapıyoruz? 
Nedir bu kanunun gayesi, muhterem arkadaş
lar? Fukarayı doyurmak değil mi? Fukarayı, 
arazi sahibi olmıyanları mümkün mertebe ucuz 
arazi sahibi yapıp da açlıktan kurtarmak değil 
mi? Yani, bir nevi bugüne kadar haksızlığa uğ
radığını kabul ettiğin fukara vatandaşı, zengin 
etmenin, varlıklı etmenin hâl tarzını arıyorsun 
ama, öbür taraftan varlıklı diye kabul ettiğin 
insanın başına vuruyorsun bütün kudret ve 
kuvvetinle, hışımla, elinden bir nevi gasp de-
meciğin dercesine zalim ^Devlet hissini uyandı
racak ölçü içinde ağır müeyyidelerle rencide 
ediyorsun. Bunun hukukla, hakla, nasafetle 
bağdaşır tarafını ben az görüyorum. Beni din
lediğiniz için hepinize hürmetlerimi sunarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İzmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan,, değerli arkadaşlarım; 
38 nci madde üzerinde görüşlerimi açıklamaya 
başlamadan önce bir hususa temas etmek isti
yorum. Gerçi bu temas edeceğim husus biraz 
gecikmiş sayılır. Fakat bundan sonra tetkik 
edeceğimiz maddelerde ve Anayasanın emret
tiği kanunların çıkarılmasında ve bundan son
raki tutumlarımızda faydalı olur mülâhazasiyle 
arz etmek istiyorum. 

Çok mühim bir konu üzerinde görüşme ya
pıyoruz. Bu itibarla hareket mebdeimizi, durumu
muzu iyice tesbit etmemiz lâzım. O da şu: Se
bebi, müsebbipleri kim olursa olsun 12 Mart 
Muhtırası arifesinde memleket bir buhrana gir
miştir, bir çıkmaza girmiştir. 12 Mart Muhtı-
rasiyle bu çıkmaz teşlhiş edilmiş, tedbirleri tes
pit edilmiştir. Ona göre Hükümet istifa etmiş, 
yeni bir Hükümet kurulmuştur. Yeni Hükümet 
bu Muhtıra istikametinde bir program hazırla
mış, Meclisin huzuruna çıkmış, güven oyu al
mıştır. Programında iki esaslı vazifesi var, 
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1. •Memleketin içinds bulunduğu anarşik 
durumu, memleketin milletiyle, toprağı ile mâ
ruz kaldığı bölünme tehlikesini önlemek, 

2. Memlekette yıllardanberı meydana gel
miş ekonomik ve sosyal çalkantıların ortadan, 
kökünden kaldırılması için lüzumlu reformları 
yapmak. 

Bu istikamette sanıyorum ki, çalışmalara 
başlamış, gerekli tasarıları hazırlama yoluna 
girmiştir. Fakat görmüştür ki, bu çalışmaları 
yapmak, bu gayelere erişmek için evvel emir
de memleketin asayişini sağlamak, ondan sonra 
bu reformları gerçekleştirmek gerekiyor. Bu
nun için Anayasada tadile lüzum görmüştür. 

Çok şükranla kaydedilecek bir husus vardır 
ki, bu Anayasa tadili lüzumu Parlâmentoda 
temsil edilen partilerimizce takdir edilmiş ve 
gerekçeleri takdir ve bütün îoarti mensupları 
tarafından imzaları tahtında kanun tadili tek
lifi yapılmıştır. Bu hakikaten şükranla kayde
dilecek bir husustur. Bundan sonra da büyük 
meselelerde böyle davranışları temenni etme
mek elden gelmez. Yalnız bunun görüşülmesi
ne başlandıktan sonra burada aynı teklifi ya
pan, altında kendince esbabı mucibesi malûm 
teklif yapan bâzı hatip arkadaşlarımızın bu 
teklif ettikleri şeyin esası üzerinde münakaşa
lar açılmıştır. Bu biraz memnuniyeti ihlâl edici 
bir durumdur. Bunu böyle kaydettikten sonra 
38 nci maddeye geliyorum. 

38 nci madde Anayasa tadilâtını gerektiren 
mucip sebepler arasında çok önemli bir mad
dedir. Yani Anayasanın tadilini gerektiren 
hususların misali olarak zikredilmek yerindedir. 
Bu madde çok yerindedir. Madde ile getirilen 
iki esas vardır: 

Birincisi, sureti umumiyede kamu yararı 
için yapılacak istimlâk, bedellerinin vergi de
ğeri üzerinden ödenmesi. 

ikincisi, memleketin yıllardan beri karşısın
da bulunduğu toprak reformu, memleketin çö
zümlemek istidadında bulunduğu mesken poli
tikası, yine bu memleketin en mühim mesele
lerinden birisi olan dış tediye güçlüğünü geniş 
ölçüde halledecek turizm meselesinin halli için, 
yapılacak istimlâkleri taksitlendirmek ve bu 
taksitleri çiftçiyi topraklandırma, ormanları ko
ruma, gelişme gibi iskân politikasının tahakku
ku gibi bu konularda 20 yıl taksite bağlamak 

i turizm politikası ile ilgili istimlâkler için de 
10 yıl taksit tesbit etmek. 

Bir kere bu Anayasa ile şu faydalar istih
daf edilmiştir. Birincisi, Devletin şimdiye ka
dar yönetim vazifesini yapan hükümetlerin i-.:> 
rak reformunu gerçekleştirmesi için imkânsız
lıklar karşısında bulunduğu iddiasını kökünden 
halletmek ve bu yıllardan beri bir türlü ele 
almmıyan ve 10 senedir münakaşası yapılan 
toprak reformu için atılmış bir adım olarak 
saymaktayım. 

Vergi değerinin istimlâk değeri olarak 
kabulünde isabet vardır. Hepimiz kabul etmeli
yiz ki, memlekette yıllardan beri esas itibariyle 
iktisadi kalkınmadan, fakat bir ölçüde de para 
kıymetinin düşmesinden dahi olsa, emlâk kıy
metlerinde muazzam artışlar husule gelmiştir. 

j Ve bunun vergileri, yıllardan beri kuruşlarla 
ifade edilen donmuş kıymetler üzerinden öden
miştir. Eğer bu memleketi arzu ettiğimiz hede
fe götürmek istiyorsak, vergi kaynaklarının 
hakkıyle ve âdil olarak istimal edilmesi lâzım. 

( Bu kanun devlete vergi borçlu, ödevli olan 
kimselerle icabında devletten istimlâk bedeli 

j alacak kimseler arasında bir denge kurmakta
dır, bundan âdil bir şey olamaz. Çok yerinde
dir. 

Ayrıca, istimlâke tabi olsun olmasın bütün 
memlekete şamil gayrimenkul değerlerinin, 
gayrimenkulun vergi matrahlarının ciddiyetle 
tesbitinde büyük rolü olacaktır. Bu da devletin 
kontrol müşkülâtından dolayı yanlış, eksik be
yanları kontrol edebilmesi için çok isabetli bir 
beyana davet eden bir şamil müeyyidedir. 

Taksitlendirme mevzuuna gelince, taksitlen-
dirme mevzuunda, 20 yıllık taksit şekli müna
kaşa edilmektedir. Bu kanaatimce, münakaşaya 
götüren bir husustur. Bu hususta bir kanun ya
pılacaktır, bu kanunun müzakeresi sırasında 
bu da nazara alınır. 

Yalnız, toprak reformu adı çıktı çıkalı bu 
memlekette toprak üzerinde muhtemel istimlâ
ke tabi tutulma sahalarında büyük spekülâs
yonlar yapılmıştır, muvazaalı alım satımlar ol
muştur. Muvazaalıdır diye bir akdi feshetmek 
kolay değildir. Ama, bunu önlemek lâzım. 

Şimdi, bu 38 nci maddeden sonra korkarım 
ki, bu istikamette birtakım ilerisini düşünen 
kimselerin spekülatif hareketlere geçmesi muh-

I temeldir. Şudur : Arazisi istimlâk edilmesi 
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muhtemel olan bir kimse düşünecektir, ben, 4 
sene ısonra arazim istimlâk edilecektir 4 sene 
vergisini versem şu kıymet üzerinden şu kadar 
tutar. Ama, istimlak edildiği zaman şu kadar 
bedel alacağım. Binaenaleyh, o kimse 4 senelik 
vergiyi yüksek matrahla ödemeyi kabul ede
rek, ileride büyük miktarda bedel alabilme im
kânını arar. Bu itibarla şunu demek istiyorum; 
bu kanun süratle çıkmalıdır. Biran evvel bu 
kanunda bu esaslar tesbit edilmeli ve bu gibi 
muvazaalarla 38 nci maddenin maksadı dışına 
rçıkacak ihtimalleri önlemeye çalışmalıdır. 

Taksitlendirme mevzuuna gelince, taksitlen
dirme mevzuunda da düşüncem şudur: Malû
munuz memleketimizde tabiî olarak, bir ölçüde 
iktisadi kalkınmanın neticesi olarak, kalkınan 
her memlekette olduğu gibi para kıymetlerin
de bir düşüklük vardır. 

Ayrıca, şu veya bu şekilde takibedilen en-
flâsyonist politikanın neticesinde de para kıy
metleri düşebilir. Para kıymetinin yılda % 10 
düştüğünü farz etsek, 10 sene sonra bugünkü 
bir kıymet sıfıra müncer olabilir. 20 sene son
ra daha çok kıymet kaybedebilir. Bu itibarla 
Devletin bir taraftan istimlâk ederken bir ta
raftan da vatandaşların gerçek bedellerini - ki 
vergi matrahı olarak beyan edilen gerçek bedel
lerde eksik almaması tedbirlerini bu kanunla 
almalıdır. Yeri geldiği zaman münakaşalar ya
pacağız. -

BAŞKAN — Bir dakikanın kaldı efendim. 
MEHMET İZMEN (Devamla) — Bu arada 

Sayın Soydan arkadaşımla Sayın Kalpaklıoğlu 
arkadaşlarımın iki endişelerine cevap vermek 
istiyorum. 

Soydan arkadaşım buyurdular, zannediyo
rum ki, bu vergi usul kanununda her hangi bir 
sebeple gayrimenkul kıymetinde azalma, eksil
me halinde münferit kıymet takdiri talebi var
dır. 

Kalpaklıoğlu arkadaşım da, 39 ncu maddeye 
temas etti. 39 ncu maddede mevzuubahsedilen 
şey, âmme hizmeti karakterinde iktisadi Dev
le* teşebbüsleridir. Bunların vergi değeri olmaz. 
Teşebbüsün bir bilanço değeri olabilir. O itibar
la vergi değeri orda mevzuubahsolamaz. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 

38 nci maddede üzerinde durulan hepinizin 
malûmu iki husus vardır. Birisi vergi değeri, 
gerçek değer meselesi, ikinci nokta 10 sene ye
rine taksitlerin 20 sene olması meselesi. 

1970 yılında çıkarmış olduğumuz Emlâk 
Vergisi Kanununda vergi değerinin gerçek de
ğere ulaşması hedefi, esası g-özetilmiştir. 

Yani vergi ziyamı önlemek, arsa spekülâs
yonu, toprak sahiplerini, toprak ağalarının ge
niş kazançlarını bir nevi vergi ziyamı önlemek 
maksadiyle Emlâk Vergisi Kanunu bu istikame
te götürmekle yerinde bir hareket yapılmış olu
yor. Ancak, ben şahsan ziraatın her bölümünde 
çalışmış, bizzat bir çiftçi olarak şuna kaaniim 
ki, muhakkak kendi malının sahibi olarak çalı
şan ile, başkası namına yarıcı ve ortakçı olarak 
çalışanın çalışma şevki bir değildir. O halde 
topraksız vatandaşı aileyi topraklı kılmakta 
fayda vardır, istihsal bakımından. Ve gene ifa
de edilen, içlerinde köylerin de bulunduğu bir
takım toprak ağalarının da halen o tarzda de
vam etmesinin elbette sosyal yönden âdil olma
dığı da bir vakıadır. Ama, çiftçi olarak şunu 
görüyoruz ki, küçük işletmelerle çok büyük iş
letmeler yerine orta işletmede tarım reformu 
ile beraber randıman ve istihsalin çok daha iyi 
olduğunu bütün dünyadaki ziraat çalışmaları 
gö 31 ermiştir. O halde meselede, bir yönden top
raksızı topraklandırma noktasındaki haklılığın 
yanında gerçek değerini vermede vergi değeri 
ile sembolik fiyatlarla ve 20 sene taksitle alıp 
aktarmakta da büyük haksızlık vardır, kanaati
me göre. Bir haksızlığı gidermek için ikinci bir 
haksızlığı işlemek yerine daha âdil metotlarla 
yürümek mümkündür. Ama efendim malî im
kânımız yok, paramız yok ne yapalım. Onun 
için bu reformu da yapmaya mecburuz, bütün 
dünya da yapmış, eh öyleyse Ali'nin çiftliğini 
alalım, Hasan, Hüseyin ve Veli efendilere tak
sim edelim, Devlet olarak da güzel bir iş yap
mış pozisyonunda bir kısım vatandaşı mükâfat
landırırken, bir kısım vatandaşı da geniş ölçü
de cezalandırmaya Devlet olarak hakkımız ol
mamak iktiza eder. O halde mesele şu: 

Vergi meselesi, vergi değeri meselesi. Vergi 
bir gelirin, bir kârlılığın, bir akaarın karşılığı 
olarak ödenen , devlete ödenen meblâğdır. Ver
ginin felsefesinde, temelinde bu yatar. Gerçek 
değerse, vergiden biraz farklıdır. Buna iki mi
sal arz edeceğim, istanbul'da farz edelim Mah-
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mutpaşa'da bir eski taş hanın altında bir küçük 
kulübe içerisinde Avram Danaoğullan - milyar
lık kâğıt kralıdır bunlar - devir yaparlar, üç 
telefonla milyonları kazanırlar, vergi bakımın
dan ne kadar verdikleri tetkike değer. 

ikinci bir misal, boğazın kenarında satıldığı 
zaman 50 milyon değeri olabilecek bir emlâk 
düşünelim. Fakat bugün içinde ancak bir aile
nin barınabileceği ahşap küçük bir bina. Ver
gisi düşük, değeri fevkalâde yüksek. Şimdi bu
rada bu binaya 50 milyon üzerinden vergi öder-
seniz bunun mânası şudur; bu arsayı elinden 
çıkar demektir. Doğru, çıkarsın; veyahut Al
manya'da veya Avrupa'nın bâzı ülkelerinde ol
duğu gibi gayrimenkul için ayrı bir kanun ge
tirilerek ya binayı yapması veya satmasını te
min edecek hukukî kanuni müeyyideler getire
bilir. Ama, Anayasada böylesine gayriâdil bir 
prensip vazetmek doğru olmaz. 

Onun için, gerçek değerle, vergi değeri ara
sında büyük uçurumların varlığı Türkiye'de 
bir vakıa - bunu henüz daha 1970 senesinde gi
dermeye çalışmışız ve ona da tatbik imkânı bu
lamamışız. O halde mutlaka Anayasada (vergi 
değeri) tâbiri yerine, (gerçek değer) i hedef 
almalı, ama vergi değeri de gerçek değere ulaş
malı, o ayrı mesele. Hedef gerçek değer olmalı. 
Ama, vergi değerinin gerçek değere ulaşmasını 
ayrıca temenni etmemiz bahse değer. Onun için 
gerçek değerin de mutlaka üzerinde durmamız 
gerekir. 

Taksitlere gelince, çiftçinin topraklandırıl
ması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman 
yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleşti
rilmesi amaçları ile ve bir de kıyıların korun
ması ve turizm amacı ile kamulaştırılan bölüm
lerde kıyıların korunması ve turizmin değerlen
dirilmesi için 10 sene diyor, diğerlerinde 20 se
ne diyor. Dünyadaki fiyat artışları malûm. Ha
yat şartları malûm. Bugün hasbelkader bir kim
senin babasından, dedesinden kalma, kadastro
su henüz yapılmamış, intikal etmiş, bir kısmı 
kayalık, bir kısmı belki işlenebilen; fennî tanm 
yapılabilen veya yapılamıyan bir yeri var. Böy
lesi bir adamın - ki, Anadolu'da muhterem se
natörler, biz yakinen şahidiz - böyle toprak sa
hibi olan bir vatandaşın iki şeyi var. Birincisi 
ya toprağı var, hattâ evlenmelerde dahi toprak 
sahipliliği esası daima güdülür. Aman yer ziyan 

olmasın filânı falana verelim hesabına gidilir. 
ikincisi, servet olarak hiçbir şeyi yoktur, ancak 
toprak ve dolayısiyle toprak ürünlerinden edin
diği birkaç altını, bileziği varsa vardır. G-ece 
hayatı yoktur, iyi bir gıdalanması yoktur, giyi
mi kuşamı yoktur, susu yoktur, busu yoktur. 
Ama, genişçe toprağı vardır hasbelkader. 

Şimdi bu vatandaş ile bir de başka bir va
tandaşı düşünelim. Ağalar yalnız Şark'ta olmaz 
ya. Babıâli ağalarına-ne diyeceğiz. Binaenaleyh, 
öyle bir başka kimse tasavvur edelim ki, taşın
maz malın dışında, servet terakümünü kurnaz
ca, muhtelif yollardan temin etmiştir. Hattâ 
servetini dışarıya bile aktarmıştır. O halde me
sele yalnız topraksıza toprak dağıtmak için 
topraklının elinden toprağı alıp diğerine ver
mek adaleti temin etmez. Eğer biz toprak refor
munu, yahut tarım reformunu yapmak için ye
ter ve lâzım olan meblâğı temin edemiyor isek, 
bunun temini yollarını aramak başka mesele. O 
zaman farz edelim benim aklıma şöyle bir şey 
geliyor: 

Meselâ, Türk Milletinin, vatandaşlarımızın 
geçim endeksleri bellidir. Millî hâsıla malûm
dur, bir nüfus başına bir senelik ne kadar mas
raf olabileceği bellidir. Nihayet birinci sınıf me
mur, tüccar orta sınıf ve fukara sınıfının bü
tün durumu malûmdur veya hesabedilebilir. 
Bunun yanında bir ailenin barınacağı bir evinin 
dışında, muayyen bir senelik geçimini millî ge
lir esasları ve hayat pahalılığı endeksleri esasla
rına göre temin ettikten ve onu hesabettikten 
sonra farz edelim birinci sınıf bir aile için, bir 
tüccar veya memur için şu kadar metre karelik 
bir daire, - ama avizesi 200 bin lira olmamalı -
onu da hesabetmek şartiyle bir barınacak dai
resi, binası ile bir senelik geçinecek meblâğının 
dışındaki bütün memaliki hesabedilebilinir. Bu 
servetinden yüzde bir miktar, farz edelim % 2,5 
tarım reformu için vergi olarak, - devlete öde
diği verginin dışında - tahsil olunur, gibi bir 
kanun tedvin etmekle de yalnız bütün toprak 
sahiplerini değil, tüm vatandaşların gayrimen-
kullerin dışındaki, taşınmaz malların dışındaki 
servetlerine de bir ölçüde müdahale etmek su
retiyle, eğer adaleti getirmek istiyorsak, bu mâ
nada getirelim. Ve o zaman hani halk arasında 
nereden kazandın, kanununu niye getirmiyor-
san seslerini duyuyoruz ya vatandaşlardan, bu 
gibi meseleler de kendiliğinden hallolur, Gter-
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çek âdil prensibi o zaman vazetmiş oluruz. Yok
sa, 20 sene takside böl, bu şu demektir. Sembo
lik fiyatla hasbelkader topraklının toprağını 
alıp topraksıza dağıtmak ve bu mevzuda da bir 
hakem vazifesi görmekten ibarettir. Reform hü
kümetinin veya reform kabinesinin .çalışması
dır; ama benim arz ettiğim şekilde olur ise, bu 
mümkündür. Öyle insan var ki, bir karış topra
ğı yok, fakat muazzam servet sahibidir, öyle in
san var ki, şekline uydurmuştur, belki apartı-
manı da yoktur, menkule aktarmıştır, büyük 
servet sahibidir ve vergi de vermez. E canım 
biz onu da yakalıyalım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz türk vaktiniz dol
du, bağlamanızı istirham ediyorum. * 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Devamla) — 
Saym senatörler, meseleyi topluyorum; benim 
anlatmak istediğim şu: Vergi değeri gerçek de
ğere irca edilmelidir. 20 sene de 10 seneye in
dirilmelidir. Eğer bununla biz tasarladığımız 
reformları yapamıyor isek, ikinci arz ettiğim 
hususlara teşebbüs edilmelidir. Yoksa bu 38 nci 
maddedeki 20 sene taksit meselesi ve vergi de
ğeri meselesi, diğer hatip arkadaşların da işa
ret ettikleri gibi, bâzı suiistimallere yol aça
cak ve adaletsiz bir tatbikatın da örneğini ver
miş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım, 38 nci madde üzerindeki ko
nuşmam, komisyonun bir noktada bizi vuzuha 
kavuşturması ve açıklamanın zabıtlara geçmesi 
içindir. 

Arkadaşlarım, 38 nci maddeye itirazım yok, 
karşısında da değilim, buna karşı bir sözüm 
yok. Yalnız burada bir şey var (kısmî istimlâk) 
konusu var. Kısmi istimlâklerde deniyor ki, 
okuyorum efendim kanundan, «ödenecek kar
şılık, taşınmaz malın tamamının kamulaştırıl
ması halinde o malın malikinin kanunda göste
rilecek usul ve şekle uygun olarak bildireceği 
vergi değerini; kısmen kamulaştırmalarda da, 
vergi değerinin kamulaştırılan kısma düşen 
miktarını aşamaz.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu fıkra üze-
rinde durmaya değer ve komisyonun da bu ko
nuyu vuzuha kavuşturması gerekir. Şimdi bir \ 
mal istimlâk ediliyor.. Vergi değeri belli, hâ- ' 
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kini bu malın istimlâkine gelecek ve başında 
duracak. «Bir kısmını istimlâk edeceğiz» diye
cek. Vergi değeri belli, neymiş bu malın değeri 
diyelim 100 bin lira.. Vergi değeri diyelim ki, 
800 lira. Şimdi bu takdirde kolay. Belki yarın 
istimlâk Kanununda değişiklik yapacağız, ar
tık bilirkişilere müracaat ettireceğiz, yahut de
ğerde düşme varsa onu da tesbit ettireceğiz. 
Bunlar ayrı bir konudur. İstimlâk Kanunu mut
laka bu kanundan sonra değişecektir. Ama kıs
mi istimlâkte (ona düşen) tâbirini korken, eşi-
dolarak düşen olmaması gerekir her halde. Bu 
hususun komisyon tarafından açıklanması ve 
zabıtlara geçmesi için söz aldım. Şimdi kısmen 
istimlâk konusunda; 100' bin liralık bir malın 
diyelim ki, yarısı istimlâk ediliyor. Hâkim gel
di, bilirkişileri çağırdı. Bu kısma düşen vergi 
değeri nedir? Şimdi, 100 bin lira değerinde di
yelim ki, 10 bin metrelik yer metrekaresi birer 
lira. Bu kısmın istimlâkinde de tümünü nazara 
alarak metrekaresi birer lira mı fiyat biçilecek 
yoksa bu kısım caddeye yakındır, sahile yakın
dır, köşe başıdır, ön tarafı asfalta bitişik oldu
ğu için değeri fazladır mı denecek? Değeri faz
la olduğu için buraya düşen miktar nedir, bu
nu bilirkişiye soracaktır. O halde arkadaşlarım, 
bu fıkraya lüzum yok. Bu fıkra fazladır, haşiv
dir. istimlâk Kanununda hüküm var. Diyor ki, 
«bir malın istimlâki ile o malın değerinde, kıs
men istimlâkinde geri kalan kısmında değer ar
tışı varsa bu istimlâk edilen kısımdan düşülür. 
Yok geri kalanın değerinde bir düşüş varsa, bu 
istimlâk edilen kısmın değeri artırılır.» Bu hü
küm var iken, bu maddeyi buraya koymaktaki 
maksadı bir türlü anlıyamadım. Şimdi bari «bu 
kısma düşen» sözünü koymakla, müsaade buyu
run, mutlaka eşit olarak düşen değildir, öyle ol
ması lâzımgelir. Mutlaka eşidolarak düşen, ya
ni metrekaresi bir lira, buraya düşen de bir 
lira mânasında olmasın. E caddeye bitişik bu
rası, daha parlak bir yer ise burası köşebaşı ise, 
buraya düşen miktarın farklı olması lâzım, ön 
tarafın metrekaresinin 3 lira, arka tarafın met
rekaresinin 50 kuruş olması lâzımgelir, diyo
rum. Böyle olması lâzımgelir ama, peki bu mad
de niçin kondu diyorum. 

Bu hususun Saym komisyon tarafından izah 
edilmesini istiyorum. Neden bu maddeye lü
zum var? Kanunlara ne kadar çok hüküm ko
yarsak, ne kadar teferruat getirirsek ileride o 
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kadar tefsirler, müşkülâtlar doğacaktır. Bu 
maddeye hiç lüzum yok. Madem ki, hâkim ge
lecektir, madem ki bilirkişiler gelecektir, ma
dem ki, elimizde istimlâk kanunu vardır, bun
dan sonra çıkartılacak istimlâk kanununda bu 
hükümlere aykırı bir hüküm olamıyacağına gö
re, bu maddeyi, bu fıkrayı buraya koymak su
retiyle zihinleri karıştırmanın mânası yok. Bu 
fıkra haşiv oluyor. Yok, eğer hâkim gelecek de 
efendim, metrekaresi her yerde bir liradır di
ye hiç ehlivukufa sormazsa korkunçtur bu mad
de.. Yok, ehlivukufa soracaksa zaten ehlivukuf 
istimlâk kanununa göre bunu yapacak, o halde 
bu maddeye lüzum yok. Bu zihinleri karıştır
maktan başka bir şeye yaramaz, bu maddede 
fazla bir fıkradır. 

Sayın Komisyonun bizi tatmin etmesini açık
lamanın zabıtlara geçmesini temin etmesini ve 
ileride çıkacak istimlâk kanununa ışık tutması 
bakımından bu noktayı açıklığa kavuşturması
nı istirham ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gülek. 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Bu madde kamulaştırma maddesi. Kural, 
kamu yararına kamulaştırma. Komünist rejim
le dışındaki bütün rejimlerde kamu yarına ka
mulaştırma kabul edilir. O, mülkiyet hakkını 
kısıtlamadır fakat, bu kısıtlama tabiî görülür. 
Kamulaştırmanın iki ilkesi vardır. Biri, gerçek 
değeri verilmek lâzımgelir. ikincisi de peşin 
ödemedir. 1961 Anayasası bunları öngörür, 

Şimdi, önümüze gelen değişiklikte gerçek 
değer çıkarılmış. Normal olan bu olmakla be
raber vergi bakımından hakikaten emlâk vergi
lerinden esas kıymet çok düşük ifade edilmiş 
olduğu için bunun düzeltilmesi bir zarurettir. 
Vergi değeri üzerinden kamulaştırma ele alındı
ğı takdirde hiç olmazsa itiraz hakkı tanımak 
icabeder. Burada, benden evvel konuşan arka
daşlarım uzun uzun izah ettiler. Üzerinde dur
muyorum, bugün vergi değerini ifade etmişsi
niz kamulaştırma on sene, yirmi sene sonra ola
bilir. O vakit bu vergi değeri çok düşük olur. 
Hazineye itiraz hakkı verdiğiniz gibi mal sahi
bine de itiraz hakkı vermek gayet tabiîdir. Pe
şin öedeme prensibine gelince : Toprak reformu 
için peşin ödeme kaldırılıyor, önümüze gelen 

tasarıda 20 senede ödeme derpiş ediliyor. 10G1 
Anayasası bunu on sene olarak ele almıştır. 
Para değeri mütemadiyen düğmektedir. Dünya
nın en ileri memleketlerinde de, ileri sanayi 
memleketlerinde de kabul edilmiştir, ki, para 
değeri yılda % 5 ilâ % 10 düşüyor. Türkiye'de bu 
düşüş çok daha hızlıdır. Onun için bugün kıymet 
bu ise 20 sene sonra sıfırın çok altındadır. Bunu 
dikkate almak sadece bir haksızlık taraf mı - ki, 
burada büyük bir haksızlığın mevcut olduğu. 
39 ncu maddede de kabul edilmiş ve orada da 
yapılacak kamulaştırılmada on yıl kabı1! edil
miştir - bir yana bırakırsak bunun düzen yıkıcı 
tarafı, yatırımı durdurucu tarafı, iktisadi em
niyeti zedeleyici, teşebbüs hissini, yatının şev
kini kırıcı yönleri üzerinde önemle durmak ge
rekir. 

Sayın arkadaşlarım; bugün, toprak refor
munda olduğu gibi acaba günün birinde aynı 
prensiplere dayanarak bir konut reformu, bir 
sanayi reformu düşünülemez mi, bu, hatıra gel
mez mi? Öyle olduğu takdirde nasıl bugün top
rak üzerinde çalışana dağıtılmalıdır, «Vergi 
kıymeti üzerinden 20 senede ödenmelidir» deni
liyor; o zamanda içinde oturanlara oturdukları 
konutları aynı şekilde dağıtmak; içinde çalı
şanlar?, sanayi müesseselerini taksini etmek ve 
bedelini de vergi kıymeti üzerinden 20 senede 
ödetmek hatıra pekâla gelebilir. Bunun bir po
litik yönü olduğu muhakkak. Denir ki, Toprak 
sahibi orada çalışanların oyları üzerinde mües
sirdir. Bu, hayaldir; böyle şey olmaz. Dünya
nın bu zamanında hiç kimse kimseye oy vercli-
remez. Toprak ağasının bu bakımdan etkili ol
duğu hususu hakikatleri bilmiyenlerin ileri sürdü
ğü hakikatte imkânı olmayan ve pek nâdir yerler
de, eskiden tatbik edilebilen bir haldir. Bugün 
oyunu veren kendi oyunu bildiği gibi verebil
mektedir. Kendi çiftliğinde, kendi fabrikasında 
çalışana dahi istediği şekilde oy verdirmek 
mümkün değildir. Bunların üstüne çıktı Tür
kiye. Toprak ağası, toprak ağası denir. Ama, 
sanayi ağası da var, ticaret ağası da var hattâ 
basın ağası da var. 

Sayın arkadaşlarım, toprak reformu bir za
ruret; yapalım memlekette ama, bunun yükünü 
sadece toprak sahibine yüklemek büyük hak
sızlık olur. Bunu biraz daha şümûlleştirmek 
belki daha makûl ve münsif olur. Memleket 
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hayrına toprak reformuna cami gönülden taraf
tarız. Samimiyetle ifade ediyorum; Türkiye'nin 
hızlı kalkınmasına inanmış hiç kimse bajka 
türlü düşünemez. Toprak reformu yapılacak. 
Ama, mülkiyet hakkını zedelemeyen, adaleti te
melinden yıkmayan, emniyet hissini zedeleme
yen bir toprak reformu kalkınmamışa hizmet 
edecektir. Böyle olmazsa «Bugün ona adaletsiz
lik yapıldı yarın bana yapılır» hissiyle, yatırımı 
durdurur, teşebbüsü baltalar, bunun sonucu is
tihsal azalır. Kalkınmanın temeli ise istihsal
dir, istihsalin artırılmasıdır. Toprak reformuna 

samimiyetle taraftarız ancak, yüz yıl önce, 50, 
60 yıl önce ortaya atılan birtakım bugün moda
sı geçmiş görüşlere dayanan bir toprak refor
mu değil, eskimiş görüşlere dayanan bir toprak 
reformu değil, kökü dışarda, yerdiğimiz yaban
cı ideolojilere dayanan bir toprak reformu 
değil; en yeni iktisadi ve sosyal görüşlere da
yanan bir toprak reformunun memlekete hayır
lı olacağına inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, herkese toprak ideal
dir; bunu, kabil olsa sağlıyabilelim. Ama, im
kân yok. Bugün sağladınız, süratle artan nüfus 
bunu gene yarm imkânsız kılacaktır. Bunun 
çaresi artan nüfusu sanayie yöneltmektir. Za
ten, gelişmenin temeli de sanayi olmak zorun
dadır. Toprak konusu zor bir konudur. Refor
mun temeli kadastrodur ve kadastro yapılama
mıştır çok yerlerde. Onu da bir tarafa bırakıp 
ekonomik yönüyle ele alalım. Tarım, bugün mo
dern görüşle bir sanayidir. Gaye, topraktan 
en yüksek verimi elde etmektir. Modern tarım 
endüstri gibi muğlak, pahalı, modern makina-
larla yapılır; ileri ziraat usulleriyle yapılır. Kü
çük arazi parçalarında bunu tatbik etmek müm
kün değildir. Ancak, belirli bir büyüklükte top
rakta makinalı, rantabl işletme mümkündür. 
Dünyanın birçok memleketlerinde toprak re
formu diye araziyi bölmüş olanlar bugün bun
ları nasıl tekrar bir araya getirilebilir ve rantabl 
çalışma üniteleri haline getirebiliriz diye çalış
maktadırlar. Denirki, «Zarar yok, bölelim top
rağı, istediğiniz kadar ufak parçalara bölelim, 
biz, kooperatif kurarak kooperatif halinde bun
ları rantabl şekilde işletiriz.» Sayın arkadaşla
rım, kooperatif ileri bir aşamadır. Çok isteriz 
bu başarı verebilsin. Ancak, biz kooperatifi iyi 
tatbik edemiyoruz. Ferdiyetçi tabımız ve tecrü

belerimiz gösteriyor ki, değil toprak işletmesin
de kooperatif, çok daha basit konularda biîe 
kooperatifi tatbik edemiyoruz. Müşterek ihti
yaçlarımızı almada bile kooperatif halinde bu 
yürümüyor. Tanında bunun yürümesi beraberce 
toprak işletmesi hemen hemen mümkün değil. 
Çünkü, tarım tabiat şartlarına bağlıdır. Top
rağın tavı geldiği gün kooperatif ortaklarından 
yirmi, otuz, kırk kişi bir araya gelecek kimin 
toprağına traktör ilk önce girecek? Bu mesele
den cinayetler çıkar buna imkân yoktur. 

Düzenli işletmelere dokunmamak lâzımdır. 
Eğer, en modern şekilde en iyi verimli bir top
rak işletiliyorsa buraya dokunmak istihsali 
azaltmak olur, memlekete fayda değil zarar ge
tirir. Sayın arkadaşlarım, toprak reformunun 
sosyal yönü vergiyle temin edilebilir. Bırakın, 
en modern şekilde işleyen toprak işlemekte de
vam etsin, kasansın. Ağır vergi alın, çok ağır 
vergi alın ve aldığınız vergi ile artan nüfusu 
sanayie yönetip. Bunun sosyal görünüşü de 
memleketin iktisadi realiteieriyle en uygun dü
şeni olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Eir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1681 Sıra Sayılı kanun teklifinin 38 nei 

maddesi hakkında 6 sayın üye konuşarak gere
ği kadar aydınlanmış olduğundan müzakerele
rin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon adına Sayın Betil. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BASK AN VEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler. 

Konumuz kamulaştırmadır. Kamulaştırma
da kamu yararı amacı ile mülkiyet hakkı sınır
lanabileceği için ben Komisyonun görüşünü 
açıklamak üzere söze Anayasamızın 36 ncı mad
desinin ilk fıkrası ile son fıkrasını hatırlatmak
la başlayacağım. 

Anayasamız, 36 ncı maddesinin ilk fıkra
sında «Herkes mülkiyet ve miras hakkına sa-
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hiptir» diyor. Son fıkrasında ise «Mülkiyet 
hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 
olamaz» hükmü yer almış bulunuyor. 

Sayın senatörler, Roma Hukukundaki ar_-
lamiyle mülkiyet hakkı bugün artık, dünyanın 
hiçbir yerinde uygulanmamaktadır. Binaen
aleyh, kamulaştırma konusu üzerinde görüş
meler yapılırken bugün artık, dünyanın hiçbir 
yerinde ııygulanmıyan Roma Hukukundaki 
mülkiyet hakkı anlamını ele alma, şüphesiz, 
doğru sayılamaz. Bunu bilhassa belirtmek is
terim. , 

Toprak reformunda sadece topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçinin top
rağa kavuşturulması amaç değildir. Amaç, 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan 
çiftçiye toprak sağlamakla beraber toprağın 
verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmektir. 

Sayın senatörler kamulaştırma konusu üze
rindeki görüşlerini açıklarlarken Vergi huku
ku ve vergi mevzuatımızla ilgili hususlara da 
temas eden arkadaşlarımız oldu. Biz, Vergi 
Hukukunun ve vergi mevzuatımızın kamulaş
tırma ile ilgili noktaları üzerinde Komisyon 
görüşünü arza mecburuz, ötekiler, diğer hu
suslar simdi üzerinde durduğumuz konunun 
dışında kalan konulardır. Toprak reformunun 
ilkeleri ne olmalıdır, stratejisi ne olmalıdır, top
rak reformu nasıl uygulanmalıdır?.. Bu da ka
mulaştırmanın konusu dışındadır. Kamulaş-
tınıa, toprak reformuna da imkân veren bir 
mekanizmadır. Kamulaştırma konusu, toprak 
reformu konusu değildi. Binaenaleyh, görüşle
rini aeıklıyan arkadaşlarımızdan toprak refor
mu konusu üzerinde görüşlerini bildirenlere 
de Komisyon adına bugün cevap arz etmeye 
mezun değiliz, çünkü o konu Komisyonumuz
da görüşülmedi. Binaenaleyh sadece kamulaş
tırma konusu Komisyonumuzda görüşüldüğü 
için biz o konu üzerinde duracağız. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 3-6 ncı 
ve 37 nci maddesinin taşıdığı hükümleri ha
tırlatma kabilinden arz ederken, bir hususa 
daha temas etmek mecburiyeti vardır. Toprak, 
öteki mallar kibi değildir. Her mal ürer, An
kara'da vaktiyle kurulan kooperatiflerle bah
çe içinde bir ve iki katlı evler yapılmıştı. Şim
di onların yerlerini 6-8 katlı apartmanlar alıyor. 
Atatürk Bulvarı, Ankara'nın en büyük bulva

rıdır, buradaki apartmanlar, bir mağara katı 
olarak iki kat ve bir de çekme katı değil, çatı 
katından ibaretti, şimdi 12-14 katlı binalar ha
line geliyor. Altın da üretilir ama toprak üre
tilenle!;. Toprak, ancak, verimi artırılarak kul
lanılabilir. Binaenaleyh, varlık içeririnde de
ğer taşıyan bir unsur olarak toprağın önemi 
ayrıdır, yeri ayrıdır. 

«Toprak reformunu gerçekleştirirken ser
vet sahibi kimselerden bu vergiyi gerçekleş
tirmek üzere de vergi alırız» ifadesi, Vergi hu
kuku. ile Vergi mevzuatımızla ilgili ve konu
muzun dışında. Buna biraz önce temas etmiş 
bulunuyorum. O konu Yasama meclislerinde 
ele alındığı zaman elbette üzerinde durulur. 
Ama, oradaki mülâhaza, serveti topraktan iba
ret olan kimse ile serveti topraktan gayri var
lık olan kimse arasında fark bulunmıyan bir 
görüşün yansıtılması münasebetiyle ben bu 
nokta üzerinde duruyorum. Toprak, malikine 
büyük nüfuz ve etki sağlıyan bir varlıktır. 
Toprağın bu niteliğini, varlığa konu olan öte
ki değerlerden ayırt etmek lâzımdır. 

Şimdi, bu hususları kısaca ve böylece be
lirttikten sonra asıl mevzua geliyorum: 

38 nci maddenin ilk fıkrası, Anayasamızın 
yürürlükteki 38 nci maddesinin ilk fıkrasıdır. 
Ve kamulaştırmanın kural olarak, prensibo-
larak, ancak, kamu yararı amacı ile ve karşı
lığının peşin ödenmesi suretiyle olacağı hük
münü ihtiva eden birinci fıkra, teklifin 38 nci 
maddesinin birinci fıkrasında aynen yer almış 
bulunmaktadır. Genel kural, genel prensip, ka
mulaştırmanın, ancak, kamu yararı amacı ile 
olacağı ve karşılığının peşin ödeneceği şeklin
dedir. Binaenaleyh bâzı arkadaşlarımızın ko
nuşurken tüm kamulaştırmanın taksite bağ
lanabileceği gibi bir anlamı verecek tarzda ko
nuyu ele almalarında şüphesiz isabet yoktur. 
Ancak, 5 konu üzerinde yapılacak kamulaştır
mada peşin ödeme, peşin ödiyemeyip takside 
bağlama söz konusudur. Bunlardan 3 ü, ayrı bir 
kategori teşkil ediyor, ikisi ayrı bir kategori 
teşkil ediyor. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların 
devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi ayrı bir 
kategoridir. Kıyıların korunması ve turizm ama
cı ile kamulaştırma ayrı bir kotegoridir. 
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Metin, bu 5 konunun 3 ünü ayrı, 2 sini ay- I 
rı olarak ele almış bulunmaktadır. Bu 
a3/ırım üzerinde de dikkatle durmak gerekli
dir. 

Anayasa, temel yasadır. Prensip hükümleri
ni ihtiva eder, diğer hususları ve uygulamayı 
bu prensiplere uygun olarak çıkarılacak ka
nunlara bırakıyor. Binaenaleyh, arkadaşlarımız
dan bâzılarının kamulaştırma ile ilgili bütün 
hükümlerin Anayasada yer alması gerekiyor
muş tarzında yaptıkları konuşmaları da bu 
esasa aykırı bulduğumuzu belirtmekte fayda 
görürüz. 

Kamulaştırmada, en az iki kanun söz konu
sudur. Bu kanunlardan biri, karşılıkla ilgili ka
nun, diğeri ödeme ile ilgili kanundur. Eu iki 
kanunu da biribirine karıştırmamak kerekli-
dir. Ben, önce ödeme ile ilgili kanunun 38 nci 
maddeye konulan prensip hükümlerine göre ne- I 
leri öngörebileceği, neleri kapsamına alabile- 1 
ceğl hususunda birkaç cümle ile mâruzâtta bu
lunmak istiyorum: 

38 nci maddenin metnine göre kamulaştır
ma, 3 ü ayrı bir kategori, ikisi ayrı bir katego
ri olarak işaret ettiğim 5 konu üzerinde de ka
nun peşin ödemeyi öngörebilir. Anayasamızın j 
38 nci maddesinde yapılmak istenen değişiklik, 
çiftçinin topraklandırılması, ormanların dev
letleştirilmen, yeni orman yetiştirilmesi ve 
iskân projelerinin gerçekleştirilmesinde karşı
lığın, mutlaka 20 yılda ve 20 eşit taksit halin
de ödenmesi ilkesini, kuralını koymuyor. 

Kıyıların korunması ve turimz amacı ile ya
pılan kamulaştırmalarda da keza karşılığın 
mutlaka 10 yılda 10 eşit taksit halinde öden
me prensibini koymuyor. Devletin imkânlarına, v 
kaynaklarına göre kanun, karşılığın tamamının 
peşin ödenmesini öngörebiliyor, kanun, arz et
tiğim 3 konuda en çok 20 yılda, 20 taksitle öde
meyi öngörebilir. 4 yılda, 2 yılda veya tama- -
mini peşin ödemeyi öngörebilir. Binaenaleyh, 
kanunun tedvini sırasında Devletin kaynak I 
imkânlarına göre, üzerinde durulması lâzım ge
len noktaların 38 nci maddenin tedvini sıra
sında ele alınması şüphesiz doğru sayılamaz. 
Temenni edelim ki, Devletin kaynakları bol 
olsun, imkânları bol olsun, taksite bağlıyarak 
ödeme ihtiyacında kalmasın veya taksitlerin 
süresi 10 yıldan az olsun, 20 yıldan az olsun, j 

Bununla beraber partilerarası Komisyon 
tarafından hazırlanan 38 nci maddenin gerek-
ç sinden aynen okuyacağım şu hususlar yer 
almış bulunmaktadır. 38 nci maddeyi, gerek
çesi ile birlikte 430 senatör ve milletvekili im
zalayıp, Yasama Meclislerine sunduklarına ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunda 33 nci madde 
değişiklik geçirmeksizin kabul edildiğine göre, 
bu metin hakkında, o metne teklif sahipleri ta
rafından benimsenilerek eklenen gerekçenin 
de elbet bir değeri olmak gerekir. O gerekçede 
aynen şöyle denilmektedir: «Bütün bu haller
de, ödeme şeklini kanun, tesbit edecektir. Kal
kınma plânlarının öngördüğü hedeflere yönel
miş yatırımları teşvik ye bu istikamette Dev
let yatırımlarına katılmak istiysnler lehine 
bir tercih yapılarak, bunlara ait kamulaştır
ma bedellerinin bir kısmının veya tamamının 
peşin ödenmesi ve böylece hem taşınmaz malı 
kamulaştırılanları, üretici hale getirecek ve 
hern de hızlı ve dengeli kalkınmayı gerçekleş
tirecek istikamette hükümler konulması, ka
nun koyucuya bırakılmıştır.» Binaenaleyh, çı
karılacak kanun bütün bu hususları nazara 
almak imkânına sahiptir. 

Sayın senatörler; kıyıların, değerlendirilme
si ve turizm amacı ile kamulaştırmada sadece 
toprak bedelinin taksite bağlanmasına imkân 
verilmiştir. Eğer, toprak üzerinde tesisler var
sa, onların bedeli peşin ödenecektir. 

Şimdi, karşılığın ne suretle tesbit edileceği 
hususuna gelince; vergiye esas olmak üzere ta
şınmaz mal malikinin bildireceği değer ki ta
şınmaz malın değerini, en iyi olarak o taşınmaz 
malın maliki bilir. Eğer, veraset yolu ile edin
mişe veya edindiği tarihten itibaren uzun yıl
lar geçmişse, bir taşınmaz mal maliki onun ta
libine karşı, fiyat isterken ne gibi hususları 
inceler, araştırır, değeri bulur ise, vergiye esas 
olacak değeri bildirirken de aynı inceleme ve 
araştırmayı yapacak ve ona göre beyanda bu
lunacaktır. Efendim, «vergiye esas olacak ger
çek değerini inceliyemiyor, inceliyemez» bu 
mülâhazaya itibar etmek imkânsızdır. 

Değerinde değişiklik varsa, bugün emlâk ve 
araziden vergi almayı hedef alan kanunda 
dahi lehte veya aleyhte değer değişiklikleri ol
duğu takdirde, o değer değişikliğinin husulün
den itibaren, belli, kısa bir sürede yeni bir bil-
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dirimde bulunmak imkânı mevcuttur. Kaldı ki 
Anayasanın 38 nci maddesi, o kanuna da atıf 
yapmıyor, O kanunda eksiklik varsa, boşluk 
varsa, aksaklık varsa elbette o da düzeltilir. 
Binaenaleyh, en uygun olan esas, beyan esası
dır. Vergiye esas olacak değerin beyan edil
mesi esasıdır. O esası bir ilke olarak 38 nci mad
de benimsemiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, konuşan arkadaşları
mızdan birisi bir soru sordu. Dedi ki, «Ödene
cek karşılık, taşınmaz malın tamamının kamu
laştırılması halinde, o nıahn malikinin kanun
da gösterilecek usul ve şekle uygun olarak bil
direceği vergi değerini aşamıyor. Peki, kısmen 
kamulaştırmalarda da vergi değerinin kamu
laştırılan kısma düşen miktarını aşamaz.» De
mek istedi ki, bir tapuya bağlı bir bildirimle 
vergiye esas olacak değeri bildirilecek taşın
maz mal kısmen kamulaştırıldı. Şimdi, bu kıs
mî kamulaştırmada mâlike ödenecek karşılık 
nasıl tesbit edilecek? 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin vasıflarından birisi de hukuk devle
ti olmasıdır. Hukuk devletinde her işlem hu
kukun genel kurallarına, kanunların emirleri
ne ve hak ve nasafet kaidelerine göre yapılır. 
Fılbette değer tesbitinde, bu hususlar nazara 
alınacaktır. Bu hususlar sadece malik lehine iş-
liyen bir mekanizma değildir. Hazine için de na
zara alınması lâzımgelen bir mekanizmadır. Kıs
men kamulaştırmada, a* değerli yer kamulaştı-
rılabilir geriye kalan kısım daha çok değer ta
şıyabilir. Su kaynağı geriye kalan kısımdadır, 
çok ağaç, yetişmiş ağaç geriye kalan kısımda
dır, yahut yol onun önünden geçer, binaenaleyh 
elbette hukuk devletinde hukuk kurallarına, ka
nun emirlerine hak ve nas afetin gereklerine gö
re işlem yapılacaktır. Bunda tereddüde lüzum 
olmadığı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
SALİM HAZESDAĞLI (Elâzığ) — Yani, 

eşit olarak diren değil. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, kifayet bili

yorsunuz soruya ela şâmildir, ama eksik bırak
tığı noktayı tamamlamasını rica edeyim, efen
dim. Kısa olmasını rica edeceğim Sayın Betil. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Devamla) — 
Muhterem senatörler, komisyon adına maruzat

ta bulunuyorum; arkadaşlarımı tenvir etmek 
vazifemdir-. Arkadaşlarımın soru sormak hak
kıdır. Bu sorulara tatmin edici cevap vermeye 
çalışmak da benim vazifemdir, gücümün yetti
ği ölçüde. Ama, soruyu soran arkadaşıma ken
disinin istediği kelimeler ile, kendisinin istediği 
kelimelerden kurulu cümlelerle cevap vermeye 
de komisyon adına mecburiyetimiz yoktur. Hu
kuk kurallarına göre, kanun emirlerine göre 
hak ve nasafet icaplarına göre cevap verdik. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Tüzüğe göre 
son söz Sayın Tığlı'nın, buyurun Sayın Tığlı. 
Kısa olmasını istirham edeceğim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 38 nci maddenin 
kapsadığı hususları prensibolarak kabul ediyo
rum. Hattâ tebrikle karşılarım. 10 ve 20 sene
lik müddetler tavandır. Mutlaka 20 senede ola
cak 10 sene-de taksite bağlanacak dermek değil
dir. Hal ve şartlara göre, toprağı alınan vatan
daşların malî ve iktisadi durumlarına £'öre bu, 
2 sene taksitle de olabilir. 1 sene taksitle de ola
bilir, peşin de olabilir. Peşin olmaya da mâni 
değildir. 20 sene ve 1.0 senelik müddetler tavan
dır 

Yalnız, şahsan noksan gördüğüm bir husus; 
niçin şehirlerde 20 dönüm, 30 dönüm 
arsanın 30 milyon liraya 40 milyon 
liraya istimlâk edilmesi halinde bedeli 
peşin verilecek de çiftliklerinin, arazinin 
bedeli taksitlere tabi olacaktır. Bence bu bir ek
siktir. 48 daireli apartmanın ?0 milyon liraya 
Devlet tarafından peşin bedelle istimlâk edil
mesi mecburiyeti bir imtiyaz halindedir. Hakka 
ve adalete de uygun değildir ve şehirleşme da
valarına da uygun değildir. Her halde bu ek
siklik zaman içerisinde fark edilecek ve bu da 
tashih edilecektir. 

Saygılarımı sunarım.. 
BAŞKAN — Madde ürerinde verilmiş bir 

takrir var, okutuyorum. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sos istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın İsmen, kifayet takriri 

okundu ve kabul edildi, biliyorsunuz. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Müsaade 

ederseniz arz edeyim, ben kifayet aleyhinde ko
nuşacaktım... Önerge okunurken ben el kaldır
dım. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, kifayet hakkın
da istemediniz; söz istediniz, söz sırası kaydet
tim zatıâlinizi. 

HtKMET İSMEN (Kocaeli) — Hayır efen
dim ben burada el kaldırdım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, istemediniz söz, 
Sayın İsmen. 

Buyurun okuyun efendim. 

Senato Başkanlığı Yüksek Makamına 
Anayasanın 38 nci maddesinin aşağıdaki 

şekliyle tadilinin Genel Kurula tasvibini arzla 
oylanmasını rica ederim. 

Maraş 
Hilmi Soydan 

Kamulaştırma: 
Madde 38. — Devlet ve kamu tüzel kişileri, 

kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılık
larını peşin ödemek şartiyle, özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malların, kanunda gösterilen 
esas ve usullere göre tamamını veya bir kısmı
nı kamulaştırmaya veya bunlar üzerinde idari 
irtifaklar kurmaya yetkilidir. Ödenecek karşı
lık, taşınmaz malın tamamının kamulaştırılma
sı halinde, o mmalın malikinin kanunda göste
rilecek usul ve şekle uygun olarak bildireceği 
vergi değerini; kısmen kamulaştırmalarda da, 
vergi değerinin kamulaştırılan kısma düşen 
miktarını aşamaz. 

Vergi değerinin, gerçek değerden fazla ol
ması halinde idarenin; noksan gösterilmesi ha
linde ise mal sahibinin kanun gereğince itiraz 
ve dâva hakları saklıdır. 

Çiftçinin topraklandırılması, ormanların dev
letleştirilmesi yeni orman yetiştirilmesi, turizm 
ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçla-
riyle kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme 
şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle öde
meyi öngördüğü hallerde çiftçinin topraklandı
rılması, ormanların devletleştirilmesi ve yeni 
orman yetiştirilmesi için konulacak süre 20 yılı; 
turizm ve iskân projelerinin gerçekleştirilme
si için de bu süre 10 yılı aşamaz. Bu takdirde, 
taksitler eşit olarak ödenir ve kanunla göste
rilen faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğru
dan doğruya işleten çiftçinin hakkaniyetli öl
çüler içerisinde geçinebilmesi için zaruri olan 
ve kanunla gösterilen kısmın ve küçük çiftçinin 
kamulaştırılan toprağının bedeli her halde pe
şin ödenir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Et
miyoruz. 

BAŞKAN — Etmiyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,., Kabul etmiyenler... 
10 kabule karşılık, kahir ekseriyetle takrir ka
bul edilmemiştir. 

38 nci maddenin müzakeresi bitmiştir. Mad
de açık oya sunulacaktır. Şimdiye kadar tek
lifin 1 nci maddesine bağlı olarak metne alman 
11, 15, 19, 22, 26, 29, 30, 32, 38 nci maddeleri
nin müzakereleri yapılmış, tamamlanmış ve açık 
oya sunulacağı Yüksek Heyete arz edilmişti. 
Şimdi bu okuduğum maddelerin sırası ile küre
lerini kürsüye koyuyoruz. İsmi okunan sayın 
üye sırası ile kürelere oylarını atacaklardır. 
Beyaz oy; metnin kabulünü, yeşil oy; çekinser 
durumu, kırmızı oy; reddi tazammun edecektir. 
Yalnız, her hangi bir karışıklığa meydan ver
memek için sayın üyelerden ismi okunanların 
sıra ile oylarını kullanmalarını bilhassa istirham 
ediyorum. 

İsim sırasına göre oylama işlemine başlıyo
ruz.. 

(Ordu Üyesi Selâhaddin Acar'dan başlamak 
suretiyle, isim okunarak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üyeler var mı efendim?... Oylamada bulunma
yıp da sonradan salona gelen sayın üye var mı 
efendim?... Yok, Oylama işlemi bitmiştir. 

(Görüşmelere devam edelim sesleri) 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, daha yarım saat var. görüşmele
re devam edelim, 

BAŞKAN — Devam edelim, arkadaşlar bu
rada ise devam edelim. 

Oylama tasnifi yapılıncaya kadar müzakere
ye devam ediyoruz. 

e) Sendika kurma hakkı : 
Madde 46. — İsçiler ve işverenler, önceden 

izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikle
ri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üye
likten ayrılma hakkına sahiptirler. Bu hakların 
kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller ka
nunda gösterilir. Kanun, Devletin ülkesi ve mil
letiyle bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin ve genel ahlâkın korunması maksa-
dıyle sınıflar koyabilir. 
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Sendikalar ve sendika birliklerinin tüzükle- I 
ri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara 
aykırı- olamaz. 

BÂŞKAÎ? — Sayın Yüce, buyurun. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 46 ncı mad
de muhakkak ki bir ihtiyacın saikiyle değişti
rilmek isteniyor. 1961 Anayasalı sendikacılığı 
bir hüküm olarak Anayasa içerisine almış, ça
lışanlarla işverenlerin kendi gayeleri içerisinde 
inkişaflarını tesis, kendi haklarını en iyi şekil
de müdafaa imkânım bahşetmek için, Batı 
anlamında Türkiye'ye sendikacılığı getirmiştir. 

1961 Anayasasının getirmiş olduğu bu geniş 
anlamlı, medeni mânadaki sendikacılığın Türki
ye'de kendi sahalarında fevkalâde inkişaflar ya
rattığı bir hakikattir. Anayasamızın bu hükmü 
gereğince is dar edilmiş olan 274 ve 275 sayılı 
kanunların tesiri ile Türkiye'de isçiler daha 
şuurlu bir şekilde haklarını müdafaa etme im- I 
kânına kavuşmuşlardır. I 

" Sendikacılığın erişmiş olduğu inkişaf, bu dev
relerin ve bu hükümlerin neticesindedir. 

Anayasa memurlara da, kamu hizmetlilerine 
de sendika kurma hakkını tanımış ve 624 sayılı 
Kanun da bu sebeple isdar edilmiştir. Bu kanu
nun ısdarından sonra da. memur kesiminde 
kendi haklarını takip, muhafaza, müdafaa ve 
başka sosyal yönlerden de inkişafın olduğu bir 
hakikattir.. 

Binaenaleyh, Anayasamızda 46 ncı maddede 
vâki değişiklik, sendikacılığın memlekette anla
şılır mânada inkişaflar tesis etmiş olması değil, 
sendikacılığın kötü kullanılmış olmasına otur
tulmaktadır. Eski Anayasanın şimdi tadil et
meye uğraştığımız 46 ncı maddesinde, «Çalışan
lar ve işverenler önceden izin almaksızın sendi
kalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara ser
bestçe üye olma ve üyelikten ayrılma. hakkına I 
sahiptirler» demektedir. Yeni tadil tasarısı bu 
fıkrada «çalınanlar», «isçiler» olarak değiştir
miş ve bundan gayrı bir tadilât yapmamıştır. 

Eklenen husus: «Bu hakların kullanılışında 
uygulanacak ?ekil ve usuller kanunda gösteri
lir. Kamın Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve 
genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar ko
yabilir» demektedir. Bu hüküm sendikacılığın I 
kötü maksatlarla kullanılmasını, Anayasanın | 
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çerçevelediği hudutları aşmamasını temin eden 
ve diğer maddelerde de haklı olarak getirilen, 
hakların suiistimalini önliyen güzel bir hüküm
dür, 

Ancak, eski metindeki «işçi niteliği taşmıı-
yan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki 
hakları kanunla düzenlenir» fıkrası kaldırılmış
tır. Böylece de memurların sendika kurmaları 
men edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sendika, demin de bir 
nebze arz etmek istediğim veçhile birtakım ku
ruluşların 1961 Anayasasının getirmiş olduğu 
haklar içerisinde inkişafını temin ettiğine ve 
memur sendikalarının da bu inkişaftan nasibe-
dar olduğuna göre, memurların sendika kura
mamış olmaları keyfiyeti burada yasaklanmak
la gayeye matuf bir hizmet yapılmamış olmak
tadır. Anayasamızda sendikaların nasıl çalışa
caklarına dair bir hüküm getirilmemiştir. Fa
kat, sendika hukukunun ve Batıda sendikacılı
ğın vâki inkişafları birtakım sendikacılığa mü
tedair hukukun teessüsüne sebebolmustur. Bu 
hukukun içerisinde sendikanın her hangi bir 
tesir altında kalmaksızın tam mânasiyle inkişa
fını temin ve baskı gruplarından azade kalma
sını temin edecek hükümler vardır. Bunlardan 
bir tanesi de sendikanın para sıkıntısı çekme
mesi ve sendikaya işverenin aidatını kesme taah
hüdü içerisinde bulunmasıdır. 

Binaenaleyh, sendikacılığın getirmiş olduğu 
avantajlardan biri de bizim hukukumuza da 
intikal eden bu husustur. Bir memur sendika
sının, aidatlar sebebiyle güçlenmesinin başka 
maksatlara matuf olarak kullanılacağı düşünce
si ve bunun hakikaten Türkiye sathında saman 
zaman suiistimale uğramış olması keyfiyeti, me
murların sendika kurmalarına mâni olacak bu 
hükmün getirilmesinin nedenini teşkil etmekte
dir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Yü
ce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Hal
buki, memur sendikası yerine, burada ifade edil
diği gibi, gerekçede ifade edildiği rrihi kuruluş 
namı altında bir teşekkül kurulsa veyahut cemi
yetler, memurların tesis edecekleri dernekler, 
bu vazifeleri üzerine alsa Türkiye'de güçsüz de 
olsalar, malı imkândan nasibedar olmasalar da
hi, bunlar kendilerinin hak telâkki etmiş olduk
ları noktalarda hakkın suiistimali neticesine 
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gidemezlerdi. Boykot ve saire diye nitelediği
miz gayrikanuni yolları tecrübe edemezlerdi. 

Binaenaleyh, ceza kanunları içerisinde hallo
lunacak ve esasen 624 sayılı Kanunun görevi 
onlara yasaklıyan hükümleri içerisinde, bu sen
dikaların zapturapta alınması mümkün değil 
midir? 

Sayın senatörler, sendika bir malî imkân da 
getirdiği cihetle ve 624 sayılı Kanunun, Sen
dikalar Kanununun içerisinde memurların birta
kım sosyal tesisler ele kurmasına imkân verdiği 
ve Türkiye'de sendikalarda tasahhul etmiş olan 
meblâğların bu yan teşekküllere aktarılmasiy-
le birtakım sosyal faaliyetlere yardım edildiği 
muhakkak bulunduğuna göre, memur sendika
larının başka yönlerle zapturapta alınması, fa
kat bu imkânlarından mahrum edilmesi memle
ket için faydalı bir hizmet olacağı kanısında 
değilim, 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Yüce. 
AHMET DEMÎR YÜCE (Devamla) — Bu

nu arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Bu gayeyi .tesis edemiyecek ve üstelik ku
rulmuş olan memur sendikalarının birtakım sos
yal faaliyetlerle, kuracakları kooperatiflere 
güçsüzlük vereceği için de, onları sosyal yön
lerden faydasız bir hale sokacaktır. 

Saygılarımla. (Millî Birlik sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde ba^ka söz isti-
yeıı saym üye?... Millî Birlik Grupu adma Sa
yın Karaman, 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym Başkan, sa
yın senatörler; bu madde sendika kurma hak
kından bahsediyor. Başlığı itibariyle de eski 
metinden farklı değildir, aynı başlığı muha
faza etmektedir. 

Sendikalar demokrasinin vazgeçilmez temel 
yapılarından birisidir. Demokrasinin olmadığı 
ülkelerde sendika yoktur, ister kapitalist yön
de, ister sosyalist yönde olsun demokrasiyi 
uygulamıyan ülkelerin hiçbirisinde sendika 
yoktur. Demek ki, sendikaların varlığı, sen
dikanın mevcudiyeti demokrasinin vazgeçil
mez bir unsuru olduğu gereğini ortaya koy
maktadır. 

1955 - 1953 yılında o zaman bir asker olarak 
NATO Dsvletlerinin bünyesi hakkında yaptı
ğım bir araştırma sırasında görmüştüm ve no

tuma koymuştum, yüksek makamlara takdim 
ettiğim araştırmada ifade etmiştim; NATO'daki 
15 ülkenin 2 tanesinde, Portekiz'de ve Türkiye-
de sendika yoktu. Portekiz'in yönetiminin ne şe
kilde olduğu ortada olduğuna göre, o zaman 
Türkiye demokrasisi, 1955 yıllarındaki Türk 
demokrasisi, sendikaların noksan olması iti
bariyle gölgeli bir durumda idi. 1961 Anayasa
sı sendikayı getirdi. Binaenaleyh, sendika kur
ma hakkı ve sendikaların varlığı demokrasinin 
temel kurumlarından birisi olarak kutsaldır. 

Sendika, meslek kuruluşlarının, meslek bir
liklerinin meslekî menfaatlerini korumak için
dir. Sendikalar, 19 ncu yüzyılda Batıdaki sa
nayi devriminden sonra, özellikle önce çalışan
lar, dar gelirliler, işçiler arasında haklarını ko
rumak için kurulmuşlardır. Sendikalarla bir 
süre sonra kurulan siyasi partilerle ilişki kura
rak işçi sınıfı, çalışan kütleler, kendi sosyal ve 
siyasal haklarını almaya çalışmışlardır. Hattâ 
19 ncu yüzyılın başında Avrupa'da siyasal halı
lar bile çalışanlar için, işçiler için bahis konusu 
değildi. Ve işçiler ile işverenler arasındaki, ça
lışanlar ile çalıştıranlar arasındaki politik mü
cadele tarihi 19 ncu yüzyılın Batı demokrasi
sinde geniş yer tutmaktadır. 

Şimdi, bunlara değindikten sonra, 1881 
Anayasası ile demokrasi Türkiye'de de bütün 
temelleri ile, bütün unsurları ile kurulurken, 
sendika kurma hakkı getirilmiştir. Ve sendika 
kurma hakkı getirilirken de bu 46 ncı madde
de çalışanlar ve işverenler diye denge de ku
rulmuştur. Yani, çalıştıranlar ve çalışanlar, 
işçiler ve işverenler dengesi kurulmuştur. 

Bugün önümüzde bulunan metin ile eski me
tin arasındaki fark, 1 nci fıkranın ilk kelimesi, 
eski metinde «çalışanlar» dır. Tabiî çalışanlar 
sözü geniştir, memurları da kapsar, kamu hiz
metlerinde çalışan insanları da kapsar - Ama 
yeni metinde bu «işçiler» e çevrilmiştir. 

ilk görünüşte işverenin karşısı, işçidir gibi 
görünürse de işveren sadece, ille bir fabrikanın 
sahibi değildir. Devlet de işverendir. Bir kamu 
tüzel kişiliği olan bir kamu iktisadi teşebbüsü 
de işverendir. 

Demek ki, burada mesele sınırlandırılmıştır. 
'Sendika kurma hakkı sınırlandırılmıştır. «Çalı
şanların» ifade ettiği geniş kapsamdan dar bir 
kapsama, sadece «işçilere» münhasır bir hale 
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getirilmiştir ve bununla da halen Türkiye'de 
•bulunan bütün memur sendikaları bertaraf edil
mek durumuna getirilmiştir. 

Bu yönde bir gerileme vardır. Yani, sendi
ka kurma hakkı bakımından bir gerileme var
dır. Ama, tekrar ifade etmek isterim, işçiler 
yönünden asla öyle bir şey baJhis konusu değil
dir. Ama, «çalışanlar» tâbiri içerisinde işçile
rin dışında kalan kişileri de kapsıyan bir şü
mul burada daraltılmıştır. 

1 nci fıkranın son satırı eski metne eklen
miştir. «Bu hakların kullanılışında, uygulana
cak şekil ve usuller kanunla gösterilir» cümle
sinden başlıyan kısım, eski metne ilâve edil
miştir. «Kanun, Devletin ülkesi ve milleti ile 
bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeni
nin ve genel ahlâkın korunması maksadiyle sı
nırlar koyabilir» demiştir. 

Şimdi, bu hakların kanunla sınırlanabileceği 
bir hüküm, fazlalık falan değil. Ama, her halde 
de sınırlanacağını getirmiştir. Yani, sınırlama 
durumu koymuştur. Sınırlama durumunun kon
masında da bir mahzur yoktur. Hele 
Devletin ülkesi ve milletin bölünmezliği 
ilkesi ile millî güvenlik meseleleri orta
ya çıkınca, bu meselede yapılacak bir sınır
lamanın karşısına çıkmak mümkün değildir. 
Gayet normaldir. 

Eski metinde bir 2 nci fıkra vardı. Bu metin
de kaldırılmıştır. O fıkra şu idi: 

«İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerinin bu alandaki hakları kanunla dü
zenlenir» ve işte «Çalışanlar» kaldırılıp da ye-

.rine «işçiler» konunca, o zaman bu madde bu
rada fazla kalmıştır. Dolayısiyle kamu niteliği 
taşımıyan ve işçi niteliği taşımıyan kamu hiz
meti görevlilerinin bu alandaki hakları kaldı
rılmış. Bu cümle kaldırılmıştır ve bu cümle 
başka bir şekilde 119 ncu maddeye eklenmiştir. 

119 ncu maddenin son fıkrası: «işçi niteliği 
taşımıyan kamu hizmetlilerinin» bir kaç eki 
var burada «meslekî menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek amacını güden kuruluşların bağlı 
olacakları hükümler, kanunla düzenlenir» Şim
di, 119 ncu maddenin bünyesi, memurların si
yasi parti ve sendikalara girememesini emret
mektedir. Başka türlü dernekler kuracaklarına 
âmir değildir, öyle ise, bu fıkra 119 ncu mad
deye boş yere gitmiştir. 119 ncu madde demek 
istiyor ki; bir memur, meselâ PTT de bulunan 

bir memur, filân elektronik fabrikasının, tele
fon fabrikasının işçi sendikasına giremez. S.. Za
ten doğru değil. Siyasi partilere giremez. Ona 
ait hükümler getiriyordu, öyle ise, kendi ara
sında başka bir sendikaya giremez. Başka bir 
dernek kurmaya ait bir hüküm yoktu. 

46 nci maddenin son fıkrası, «ıSendika ve 
sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işle
yişleri demokratik esaslara aykırı olamaz» - Es
ki metinde de aynen vardır - Şu halde, bu met
nin geriye dönük olan kısmı, «çalışanlar» tâbi
rini eski metinden kaldırıp, onun yerine «işçi
ler» i koyması ve dolayısiyle memur sendika
larına, memurların çeşitli meslek grupları ile 
kurdukları sendikaları bertaraf etmiş olmasıdır. 

Memur sendikaları bundan önceki dönemde, 
birkaç yıl içerisinde, 274, 275 sayılı kanunlar 
ile verilen bâzı hakları talebetmişlerdir, alama
mışlardır, kullanmaya kalkmışlardır, Anaya
sa Mahkemesine müracaat etmişlerdir, Anayasa 
[Mahkemesi, memurların kurdukları sendikala
rın bir grev hakkına saJhibolmadıklannı tescil 
etmiştir. 

Demek ki, işçi sendikalarının haiz olduğu 
yetkiler ve avantajlar, memur sendikalarına 
esasen verilmemişti. Ama, buna rağmen bir me
mur sendikası - dün bu kürsüden bir misali ve
rildiği gibi, - PTT memurları bir sendika kur
muşlar, telefonları 24 saat çalıştırmadılar. He
pimiz şahidolduk. Türkiye öğretmenler Sendi
kası 4 gün bo37kot yaptı. Boykot yapması, bir 
grev ise, grev hakkı da tanınmadığına göre za
ten kanunsuzdur. • Ama, değil ise, eğer boykot 
yapmak bir grev meselesi değil ise, o müna
kaşa edilebilir. 

işçi sendikalarının yapacağı işleri yapmak
tan zaten menedilmişlerdi. Şimdi, öğretmenler 
Sendikasını kaldırmakla, PTT Hizmetlileri Sen
dikasını kaldırmakla, PTT mensuplarının, ken
di meslekî kuruluşları için bir dernek kurma
ları, öğretmenlerin bir demek kurmaları önle-
nemiyecektir. Ona ait anayasal hükümler var
dır. Orada bu işleri yapamazlar mı arkadaşla
rım? 1962 ya da 1963 yılında Türkiye'den 30 
Mn öğretmen toplandı, Ankara'da yürüyüş yap
tı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa 
dayanarak yaptı, ister dernek olarak olsun, 
ister sendika olarak olsun bunu yapabiliyor. 

Demek ki, bu türlü eylemleri, bu türlü dav-
danışları zaten önlemek mümkün değil. 
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Şu halde, burada da getirilen hiçbir şey 
yoktur. Yani PTT mensupları da o telefon gre
vini - grev değil grev mi diyelim, başka bir 
isim mi verelim - yine yapabileceklerdir. Şu 
'halde, onları sendikal bir durumdan geriye al
mak, verilmiş bir hakkın geriye alınmasıdır ve 
sendika dolayısiyle meydana getirdikleri bâzı 
İnaklarının zail olması anlamına gelmektedir. Bu 
bakımdan başındaki «Çalışanlar» teriminin «iş
çiler» haline getirilmiş olması ile Anayasada 
gerilik sağlamıştır ve 1961 de getirilen bir hak
kın geriye götürülmesi anlamını taşımaktadır. 

ISaygılarımı sunarım. 

İR AŞK AN — Komisyon adına Sayın Ucuzal. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SöZCt5!Sü ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım.; 46 ncı 
madde üzerinde konuşan muhterem arkadaşla
rım, konuşmaları sırasında halen yürürlükte 
olan metinle yeni metin arasında büyük bir 
fark bulunduğunu sözlerinde beyan buyurdu
lar. Halbuki, 624 sayılı Kanunla memurlara 
sendika kurma hakkı veren hüküm, hepinizin 
bildiği gibi, hiçbir zaman bir kuruluş ve bir 
derneğin kuruluşundan farklı bir halde değil
di. Neden? Çünkü, tatbikattaki 274 sayılı Ka
nunun işçilere verdiği yetki ile yani işçilerin 
kurduğu sendika ile memurların kurduğu sen
dika arasında büyük fark var. 

işçi sendikalarının grev hakkı var, işçi sen
dikaları, işverenle sözleşme yapma imkânına 
sahip, işverenin lokavt hakkı var. Fakat, me
murların kurmuş olduğu sendikanın, işverene 
karşı böyle - bir hakkı yoktur. E.. Böyle bir 
hakkın istimal edilmediği yerde sendika kur
maya yetki veren kanununun, sendikanın bü
tün hakkını vermediği yerde, sendikanın bahis 
mevzuu olmaması gerekir. Bu olsa, olsa bir ku
ruluş olur. Bu kuruluş ancak kamu hizmetinde 
çalışan kimselerin, kendi aralarında meydana 
getireceği bir yardımlaşmayı sağlar. 

Aslında da çalışanların, yani işçilerin bağlı 
bulunduğu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nundaki hükümlerle, onların bütün haklan tes-
hit edilmiş oluyor çalışma yönünden. Kamu hiz
metinde bulunan kimselerin 657 sayılı Kanun 
şümulüne giren hakları vardır. O halde, hizmet
lerinin karşılığı, verilen ücretler de ayrı, ayrı 
statüye tabi. 

'Meriyette bulunan 46 ncı madde ile veril
miş olan haklar arasında iki sendika mensup
ları için büyük fark vardır. Böyle olunca, yeni 
getirilen metinde kamu hizmetinde çalışan kim
selerden sendika kurma hakkı alınmakla bera
ber 46 ncı maddeden, 119 ncu maddeye ilâve 
edilen bir metinle kendilerinin, kendi araların
da bir yardımlaşma imkânını sağlayacak, sos
yal haklarını temin edecek bir kuruluş verme 
imkânı, sağlanmaktadır. 

Nitekim, metnin başında umumi gerekçe 
olarak, 10 yıldan beri tatbikatta görülen haller 
de nazarı itibara alınarak bu değişiklikler ge
tirilmiş olduğuna göre uygundur. Vaktin dar
lığı sebebi ile daha fazla konnşamıyacağım. Du
rum bundan ibarettir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddenin müzakeresi 
tamamlanmıştır. Madde açık oya sunulacaktır. 

V. Vatan hizmeti : 
Madde 60. — Vatan hizmeti, her Türk'ün 

hakkı ve ödevidir. Bu ödevin, Silâhlı Kuvve t-
vetlerde veya kamu hizmetlerinde ne şekilde 
yerine getirileceği kanunla düzsnbnir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sa
yın Başkan, mesainin bitmesine 5 dakika kal
mıştır. Konuşmamız belki 20 dakika sürecektir. 

BAŞKAN — öyle ise, müddetimiz doluyor 
hu maddeyi bırakalım Akşamdan sonraki cel
seye kalsın. Peki efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 
11 nci maddesinn açık oylamasına; 157 sayın 
üye iştirak etmiş 143 kabul, 14 ret, 

'Madde kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anaya/sasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli
finin 15 nci maddesinin açık oylamasına 162 sa
yın üye iştirak etmiş; 159 kabul, 2 ret, 1 çekin-
ser. 

iMadde kalbul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınnı bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli-
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finin 19 ucu maddesinin açık oylamasına 163 
sayın üye iştirak etmiş; 158 kabul, 3 ret 1 çe-
kinser. 

Madde kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli
finin 22 nci maddesinin açık oylamasına; 159 
sayın üye iştirak etmiş 143 kabul, 16 ret. 

Madde kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli
finin 25 ncı maddesinin açık oylamasına; 161 
sayın üye iştirak etmiş 157 kabul, 4 ret. 

Madde kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

madelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi
nin 29 ncu maddesinin açık oylamasına; 160 sa
yın üye iştirak etmiş, 144 kabul, 16 ret. 

Madde kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli
finin 30 ncu maddesinin açık oylamasına; 162 
sayın üye iştirak etmiş, 143 kabul, 19 ret. 

Madde kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli
finin 32 nci maddesinin açık oylamasına; 161 
sayın üye iştirak etmiş, 147 kabul, 14 ret. 

Madde kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tekli-
finni 38 nci maddesinin açık oylamasına; 159 
sayın üye iştirak etmiş 143 kabul, 14 ret, 2 çe-
kinser. 

Madde kabul edilmiştir. 
Saat 21,00 de tekrar toplanmak üzere Bir

leşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 19,00 

-••> «<SB>C-<f 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Hayri Mumcuoğlu. 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Abdü'ikarim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 114 ncü Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. —• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ban 
maddelerinin- değiştirilmesi ve gececi maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan- metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adedet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/558; Cumhuriyet 
Senatosu 2/342) (S. Sayısı : 1661) 

BAŞKAN — Müzakerelere deva 
60 ncı madde. 

edıyoru; 

Sayın Haydar 
pu adına. 

"unekanat, Millî Birlik G:,"iı-

MîLLî BİRLİK GRUPU ADINA HAY
DAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, 60 ncı madde toplumsal gelişme
mize ve nüfusumuzun artması ile orantılı ola
rak Anayasamızda değişmesinin gerekli oldu
ğuna inandığımız bir maddedir. Oyumuzu bu 
madde değişikliği üzerinde müspet olarak kul
lanacağımızı önceden peşinen arz etmek iste
rim. 

Sayın arkadaşlarım, biz toplumsal gelişme
lerimizin, ekonomik gelişmelerimizin ve yurt 
gerçeklerinin zaruri kıldığı değişikliklere ta-
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raftar olduğumuzu ve bu Anayasanın tabu ol
duğu hususundaki, bir görüşte inatçı olma
dığımızı ve gerçekçi olduğumuzu birçok vesile
lerle açıklamış bulunduk. Bu Anayasa deği
şikliklerinde bunlarla ilgili olarak 34 esas 
değişiklik üzerinden 16 tanesine ancak kır
mızı oy vermeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. 
Diğerlerine müspet oy kullanacağımızı, bu
radan Sayın Barbakan Erim'in bundan ev
velki konuşmasında bize müteveccih konuş
ması beni açıklamaya mecbur bıraktığı için 
bu kürsüden bunu açıklama zaruretini hisse
diyorum. 

Her halde Sayın Başbakana bizim hakkı
mızda yine yanlış bilgi vermiş olacaklar ki, 
bizi böyle inatçılıkla, Anayasayı değişmez bir 
tabu gibi kabul ettiğimizi düşünerek böyle 
ifadelerde bulundular. Ama, biz o düşünce
lerde olan insanlar değiliz. Biz yurt gerçek
lerini, toplumumuzdaki gelişmeleri dikkate ala
rak Anayasanın da hayatiyetini sürdürmesi 
için değiştirilmesi lâzımgeldiğine inanan kişile
riz. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki 
Anayasa maddemizde, «Millî savunma hak ve 
ödevi.» şeklinde adlandırılmıştı. Bu yeni de
ğişiklikte, «Vatan hizmeti» 'başlığı altında de
ğiştirilmiş oluyor. 

Türkiye'nin nüfusu 36 milyona yükselmiş 
bulunmaktadır. Her sene askerlik çağma ge
len gençlerimiz çoğalmakta ve bunların silah 
altına alınmasında ise; bugünkü ekonomik 
durumumuz ve dünya milletlerinin strateji
sini ve ekonomik kalkınmalarını göz önünde 
bulundurmak suretiyle,, onlar ordularını bü
yük çapta indirirlerken, bizim büyük bir ordu 
beslememizi mecbur tutmakta idi. Çünkü, 
Anayasamıza göre vatan hizmeti, askerlik 
ödevi olarak her askerlik çağına gelen genç 
için mecburi idi ve bu Anayasanın gereklerin
den bir tanesi idi. Bunun gereğini yerine ge
tirmek de elbette ki, hükümetlere düşüyordu. 

Anayasadaki bu değişiklikle artan nüfu
sumuzla orantılı olarak artık bu gençlerin 
hepsini silâh altına almak ve Silâhlı Kuv
vetlerimizin bünyesinde bunların eğitim gör
mesi mecburiyeti gibi bir mesuliyetle karşı 
karşıya bulunmuyoruz. Bunların bir kısmını 

ihtiyaç ölçüsünde yurt kalkınmasında kullan
mak gibi bir yol, Anayasamızdaki bu deği
şiklikle açılmış oluyor. Biz bu değişikliği 
gayet iyi karşılıyoruz ve bunun gelecek bir 
kanunla çok iyi bir şekilde düzenlenerek, bu 
gençlerin yurt kalkınmasında önemli görev ve 
katkılarda bulunmalarını sağlanmasını Hükü
metten istirham ediyoruz. G-rupumuzun görüşü 
bu yöndedir. Bu madde üzerindeki değişik
liği olumlu karşılıyoruz ve olumlu oy kul
lanacağımızı da arz ederiz. 

•Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Turgut Cebe?... Yok. Madde üze

rinde söz ist iyen başka üye var mı efendim? 
Yok. 

Komisyonun mütalâası olacak mı efen
dim?... Yok. 

60 ncı madde üzerinde müzakere bitmiş
tir. Tüzüğümüzün 109 ncu maddesinin ver
diği cevaza göre açık oylarınıza sunulacaktır, 
efendim. 

VI. Vergi ödevi. 
Madde 61. — Herkes, kamu giderlerini kar

şılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde
mekle yükümlüdür, 

Vergi, resim ve harçlar ve benzeri malî 
yükümler ancak kanunla konulur. 

Kanunun belli ettiği yukarı ve aşağı 
hadler içinde kalmak, ölçü ve esaslara uy 
gun olmak şartivle, vergi, resim ve harçların 
muafiyet ve istisnalariyle nisbet ve hadlerine 
ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya, Ba
kanlar Kurulu yetkili kılmabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üyeleri arz ediyorum. 

Sayın Mehmet izmen, Sayın Sırrı Atalay. 
Başka söz istiyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Mehmet İzmen, buyurunuz efendim, 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gö
rüşmekte bulunduğumuz Anayasayı tadil eden 
maddeler arasında mühim bir yenilik getiren bu 
madde üzerinde görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Maddeye ve maddenin gerekçesine nazaran; 
iktisadi politikanın yürütülmesinde ve kalkın
ma hamlelerinin süratlendirilmesinde bu madde
nin verdiği cevaza istinaden Hükümet, vergi 
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kanunlarının nisbetlerinin âzamisi ve asgarisi 
içinde kalmak dolayısıyle vergi muafiyet ve 
istisnalarının ölçülerine bağlı kalmak şartı ile 
nispetleri indirmek, çıkarmak ve vergi muafi
yet ve istisna hadlerini daraltmak ve genişlet
mek yetkisini almaktadır. Bugünkü bellibaşlı 
vergilerimizin tarifelerinde bu kanunla, bu fık
ra ile istihsal edilen salâhiyetin kullanılmasına 
elverişli maddeler mevcut değildir. 

Gelir Vergisi Kanunumuz müterakki nisbet 
esasına göre bir tarifesi vardır. Gider Vergi Ka
nunlarımızda nisbetler tektir. Damga resmi 
gibi bâzı resimlerde âzami ve asgari nisbetler 
mevcuttur. Aslında, bu madde ile Hükümetin is
tediği salâhiyeti esas itibariyle yerinde gördü
ğümü söylemek isterim. Çünkü, bugün vergi sa
dece bütçeye gelir sağlıyan bir mekanizma, bir 
alet olarak değil, iktisadi politikanın yürütül
mesinde ve samanın şartlarına göre de ayarlan
masında, süratlendirilmesinde ve ağırlaştırılma
sında kullanılan bir alet haline gelmiştir. Bu 
nasıl tatbik edilecektir? Vergi kanunlarımızın 
tarifeleri evvelemirde bu salâhiyeti kullanacak 
şekilde âzami ve asgari hadler haline mi getiri
lecektir? 

Ayrıca, vergi muafiyet istisna hadlerinin ge
ri işletilmesi bir bakıma bâzı mevzuların vergi 
içine alınması, bâzı mevzuların da vergi dışına 
çıkarılması gibi neticeler tevlidedeeektir. Bun-
hv bir prensip şeklinde kanunla çıkarılıp esas
ları tesbit mi edilecektir? Yoksa, zaman zaman 
vergi kanunlarında gerek tarifesinde, gerek nis-
b etlerinde bu şekilde verilecek yetkinin kulla
nılmasına elverişli âzami, asgari hadler mi tâyin 
edilecektir? Bendeniz, bu fıknanın bu haliyle 
ve mevcut vergi kanunlarımızın nisbet ve istis
na hadlerinin bugünkü mahiyeti ile bunun na
sıl tatbik edileceğini tâyin edemediğim için te
reddüt ettim. Bu tereddütümün izalesi için iza
hat verilirse mevzu daha iyi anlaşılacaktır. 

Mâruzâtım bu kadardır, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyona hitabediyorum. Sa

yın İsmen'in konuşmasını izlediniz. Sayın Zihni 
Betil Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan ve-
kili, buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkan, hükümete bu konuda yetki veril
mesi uygunluğu görülmüştür. Yürürlükteki ka
nunlar bu yetkinin... 

BAŞKAN — Lütfen tekrar edermisiniz efen
dim, anlaşılmadı. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Devamla) — 
Maddeye eklenen fıkra ile hükümete yetki ve
rilmesi uygun görülmüştür. Yürürlükteki ka
nunlar bu yetkinin gereği gibi veya geniş ölçü
de kullanılmasına imkân veriliyorsa Anayasa 
hükmüdür, ilkedir, kanunlar bu ilkeye uygun 
hale getirilebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sırrı Atalay buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1961 Anayasa
sında da, yeni değişikliklerde de verginin bu
günkü anlamıyla tarifi ileri bir görüşü kapsa
mamaktadır. Vergi kısmen - Sayın İzmen'in de 
işaret ettiği gibi - kamu giderlerini karşılamak 
için alınır, ilkeler de klâsik tâbiri kullanılır ve 
klâsik araç olduğu ifade edilir. Oysa ki demok
ratik medeni ve ileri ülkelerde mazbut ve âdil 
rejimlerde vergi kalkınmanın bir aracıdır. Ver
gi sosyal adaleti gerçekleştirmenin bir aracıdır 
ve refahın bir aracıdır. Biz vergiyi bu açı içeri
sinde görmek ihtiyacındayız ve vergiyi ancak 
bu açı içerisinde gerçekleştirebilir isek Tür
kiye'de gelir dağılımını âdil bir şekle getirebili
riz ve furakalıktan ancak demokratik anlayış 
içinde bu şekilde kurtulmak mümkün olur. Tür
kiye dengeli bir kalkınmayı temin edebilir. Bu 
zihniyette bir vergi reformuna ihtiyacımız var
dır. Erim Hükümeti beklediğimiz vergilerde 
bu reformu yapabilmektedir. Ama Anayasada, 
madem ki değişiklikler yapılıyor, vergi refor
munu da yeni bir açıdan getirmesini ümideder 
ve bekler idi. Bunu germemenin üzüntüsü içe
risindeyim. Malî gücünün içinde vergi alınır bir 
düzeye henüz gelmiş değiliz. Türkiye'de vergiler 
malî güce göre alınmamaktadır. Anayasa her 
ne kadar bunu diyorsa da hiç kimse iddia ede
mez ki ülkemizde vergiler malî güce göre alın
maktadır. Malî güce göre vergi alınması husu
sunu temin edecek emredici bir Anayasa hükmü
nü görmeyi arzu eder idim. 

Bunu birinci fıkra için ifade ettikten sonra, 
Anayasa Mahkemesinin daha önce yasama orga
nından çıkarılmak istenilen ve çıkarılan bâzı 
yasaları iptalinden sonra vergi resim ve harçlar 
üzerinde indirimler yapmak veya muafiyetler 
tanımanın bir Bakanlar Kurulu Kararı ile müm-
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kün olabileceğini yeni değişikliklerde getirmek
tedir. Gerçi bugünkü malî politika ve ekono
mik kalkınma içerisinde hükümetlere beyle yet
kilerin verilmesinde bâzı faydaların olacağı aşi
kâr ve bir ihtiyaç sınırına gelmiş bulunmaktadır. 
Şüphesiz ki bunu dikkatli ve iyi kullanmak 
şarttır. 

933 sayılı Yetki Kanunu görüşmelerinde de 
ifade etmiştik, bu bir zorunluk ama, bunun tat
biki gerçekten çok güç. Sanırım ki Ortak Pa
zar ülkeleriyle aramızdaki ekonomik ve ticari 
münasebetleri tanzim için bir ihtiyacı da karşı
lamak üzere bu hükümler gelmiş bulunmaktadır. 
Bu hususlarda dikkatli olmak ve ancak dış mü
nasebetlerinde ve ilişiklerimizde, önemli konu
larda ihtiyaç duyulduğa zaman başvurulmak 
üzere getirilmiş bulunuyor ise ve sık sık kulla
nılmak, gölge düşürücü ve gölge düşürecek ma
hiyette tatbikatlara yol vermemek üzere - bir 
zihniyet ve sağlam düşünce prensibi içerisinde 
tatbik edilecek ise, müspet oyu gerektiren bir 
değişikliktir. Aksi takdirde gerçekten pek de 
çeşitli tecellileri mümkün olan, ileri ki yıllarda 
bâzı hükümetler için cok rahatlıkla sosyal ada
let dengesini bozabilecek ve ekonomik hayatı 
zedeliyecek hükümleri taşıyabilir. 

Yeryüzünde demokratik anlayışa geçi} hep 
vergi üzerinde olmuştur. Fransa'da ve İngil
tere'de ilk kez demokratik mücadelenin başlan
gıcı vergi ile olmuştur ve hep bu malî ve iktisa
di politika üzerinde dönüp gider. Bu sebeple 
malî politikanın ve iktisadi hayatın tanziminde 
çok dikkatli olmak gerekir. Gerek Sayın Hü
kümet Başkanından ve gerekse komisyondan 
Bakanlar Kurulunda, bir yasa ile sınırları tan
zim edilecek vergi resim, ve harçların değiştiril
mesi ve muafiyetlerinin tanınmasında hangi 
zaruretlerden dolayı bunun istendiği ve kulla
nılmada ölçülerin nasıl olacağı yolunda Yüce 
Meclise bilgi ve güven verilmesini rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde başka söz istiyen sayın üye?.. 

Buyurunuz Sayın Fehmi Alpaslan. 

FEHMİ ALFASLAN (Artvin) - - Değerli 
Başkan, aziz arkadaşlarım; vergi ödevi ile alâ
kalı 61 nci madde üzerinde Sayın Atalay'm söz
lerinin son kısımlarını dinlediğim için söz alma 
ihtiyacını hissettim. «Vergi demokratik hayatın 
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esasım tanzim eden müessese olmuştur» diya 
buyurdular. Ve Avrupa'nın birçok memleketle
rinde de böyle olduğunu ifade ettiler. Tetkik 
etme fırsatını bulmadığım meseleler üzerinde fi
kir yürütme itiyadında olan arkadaşınız değilim. 
Ama bir ülkede verginin âdil olması lüzumu 
üzerinde herkes durur. Fakat mücerret vergi 
demokrasinin temel unsurudur diye bir prensip 
vaz'etmenin pek de akla yatkın olduğunu zan
netmiyorum. (Gülüşmeler) 

MUOİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Uganda'
da belki böyledir. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ha, 
Uganda'da belki böyledir. Onu bilemem. Tabiî 
Uganda üzerinde malûmat verecek arkadaşla
rımız da bulunabilir. Yalnız arkadaşlarım, bu 
madde yeni şekliyle Hükümete yukarı haddi 
ile aşağı haddi belli edilen hususlarda Bakan
lar Kurulu kararı ile vergilerin muafiyetini ve 
miktarını tanzim etme yetkisini veriyor. Gerçi 
demokratik hayat, Türk siyasi hayatı bâzı acı 
tecrübeler henüz geçirmekte ve daha da geçi
receğe benzemekte. Ama, hulus ile ifade ediyo
rum: Bir memlekette Millet, Meclisine; Meclis, 
Hükümetine itimadetmediği müddetçe o mem
lekette Devlet hayatının devamlılığı, Devlet 
hayatının millete ümit ve saadet vermesi mev
zuu bahis olmaz. (A. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri) 

O itibarla geçmişte ne kadar tersine hâdise
lerle karşılaşmış olursak olalım, içinde bulun
duğumuz günün şartları, hususiyle bu Anaya
sanın tanzim şeklini bizim karşımıza getiren 
Hükümetin, özellikle başında bulunan zatın iyi 
niyetini tecessüm ettirdiğimiz vakit bu madde
nin çok faydalı ve faydalı olduğu kadar da Mec
lisin iradesinin asla dışına çıkmıyacak bir mad
de olduğu kendiliğinden göze çarpar. O itibarla 
madde üzerinde ancak kanun ısdar ederken 
mevzuu bahis olabilecek münakaşaların burada 
s özünün edilmesinin dahi zait olduğunu ve 
Sırrı Atalay arkadaşımın şüpheciliğinin biraz
da ya gerilerde bırakılması veya kendisinden 
çok daha uzak mesafelere atılması lâzımgeldi-
ğini huzurunuzda arz etmek suretiyle madde
nin isabetli olduğunu yüksek dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Saygılar sunarım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
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SIRRI AT ALAY (Kars) — Gecenin bu sa
atinde bir diyalog ihtiyacını hissetmiyordum. 
Ama, fikirden çok bası alışkanlıkların tesiriy
le çıkıp cevap vermek ihtiyacı hissi karşısında 
da karşı cevabın derhal verilmesi de benim 
karakterimin icabıdır. Şimdi ben ne dedim? 
«ilk mücadeleler ve demokrasinin kuruluşunda 
ilk fikir kavgaları vergi üzerinde olmuştur.» 
Eğer arkadaşımın bu basit demokrasi siyasi ta
rihinin oluşunu bilmiyor ise, siyasi tarihten ve 
ekonomiden Hukuk Fakültesinde fazla not al
mamış ise kabahat şüphesiz ki, benim değildir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Canım 
'hukukta böyle şeyler öğretmezler. Palavra sık
ma burada. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan lütfen, rica edi
yorum efendim, icabında zatıâîiniz de söz alır
sınız. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Fransa'da 
demokrasinin mücadelesi vergi üzerine olmuş
tur, ingiltere'de demokrasinin ilk mücadeleleri 
vergi üzerine olmuştur. Yeryüzünde demokra
sinin ilk mücadeleleri bu iki ülkede olmuştur. 
İkisinde de mücadele vergi üzerinde olmuştur. 
Bu kadar basit bir gerçeği, alfabenin (A) sı, 
(B) si gibi bir gerçeği ne değiştirmeye ne de 
unutmaya imkân yoktur. Ben bunu ifade ettim. 
Bu kadar açık ve seçik bir gerçeğin ifadesinde 
arkadaşım niçin değişiklikler yapma ihtiyacını 
hissediyor. Demokrasi bu 2 ülkede ve bu 2 ko
nu üzsrinde olmuştur. Bunun aksini kim iddia 
edebilir? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, ben iddia etmedim ama bu söyledikleri 
de doğru olzmya'bilir ve olmaması da lâzımge-
lir. (Gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi ben 
neyi ifade ettim? Dedim ki. Bakanlar Kurulu
na bir yasa ile sınırlan tesbit edilen vergi, re
sim ve harçları artırma ve muafiyetlerinin ve
rilmesi eğer gerçekten duyulmuş bir ihtiyacın 
ve kalkınmanın bir vasıtası olacaksa ve vergi 
Anayasada tarif edildiği gibi ve Sayın izmen'in 
de kısmen işaret ettiği gibi, sadece kamu gi
derini karşılıyan bir sistemin ötesinde ve refahın 
bir unsuru ise aramızdaki fark bu. Sayın Al
paslan'la aramızdaki fark bu. Bern, bir ülke
nin refahını, fren bir ülkenin demokratik ümi
dinin ifadesini dile getirmek istiyorum. Sayın 
Alpaslan ise günün şartları içerisinde yüzde öğ

renmeye çalışıyor ve o günün şartlarının sı
nırlarını geçmeye çalışmak istemiyor, farkımız 
bu. Ben çok ileriye ait hususları ifade ediyo
rum, arkadaşım günün şartları içerisindedir. 
Mesele bu.. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben Ka
radenizliyim, yüzme bilirim, sen Karsbsm. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mesele bu. 
Benim kıymetli sınıf arkadaşımla aramızdaki 
fark bu. 

Şimdi, gerçek olan şu, diyorum ki; Bakan
lar Kuruluna eğer 'Ortak Pazarın, günün getir
diği şartlar içerisinde imza ettiğimiz yüküm
lülükleri karşılamak için gerçekten vergi hak 
ve usullerinde değişiklik yapılma istiyorsa, 
bunun için ise, haklıdır ve gereklidir, bunu 
ifade ettim. 

Eğer hükümetler vergi resim ve harçları 
ülkenin kalkınması için yapabiliyorsa, yapı
yorlar ise politikadan uzak, partizanlıktan 
uzak, kayırmadan uzak bir zihniyetin içerisin
de tatibik edecekler ise yerindedir. Ama bun
ların dışında kullanacaklarsa, bu imkânları 
kolayca vermek, milletin kendi iradesi ile, 
kendi başına gaileler açması demektir, işte 
bunun için ifaide ettim, Sayın Alpaslan da 
her Hükümete ve her zihniyete sahibolacaik 
Hükümete bu açık çeki rahatlıkla vermenin 
huzuru mevcut, ama benim için, -ifade etti
ği bir şüphecilik içinde - belki bu mümkün de
ğildir. Ben onun düşüncelerine saygı gösterir
ken, arkadaşım, benim bu kaygılarıma niçin 
saygı göstermiyor .ajnlıyamıyorunı. Bu hoş gö
rü de aramızdaki farkın ifadesidir. Eğer ben, 
refahın yaygınlanması ve gerçek kalkınmanın 
yapılabilmesi için böyle yetkilerden istifadeyi 
de yapabilecek hükümetler devam eder gelir
se, onunla beraberim diyorum. Sayın Al
paslan, 20 sene sonra bir Anayasanın payidar 
olması lâzım geldiği ve her Hükümetin aynı 
zihniyet içinde bulunacağına dair elinde fer
manları mevcut ise ve rüyaları içinde bunu gö-
rebiliyorsa ve 20 sene sonra evlâdı aynı rahat
lık içinde 'bütün bunları görebilecek ise ve bu
na emin ise bu umudu taşıyabiliyorsa, kendisi 
ile beraber olabilirim, 'kendisi ile beraberim. 
Ama, foen bu rahatlığı şimdi içimde duyamıyor 
isem, kıymetli sınıf arkadaşım bana niçin şüp-

| hecilik damgasını yapış tır abiliyor ve reva 
! görebiliyor. 
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öyle bir ortam içerisinde ve öyle bir eko
nomik düzen içerisindeyiz ki, gerçekten dal-
galammalar mevcut. Bu sebeple neyi istedim 
ben Komisyon Başkanı ve Hükümetten, Ortak 
Pazar ile münasebetlerimiz için ve refah için, 
kallkunma için kullanılacak ise, her türlü par
tizanlığın dışında kullanabilecek ise, bunumla 
beraiber olalım dedim. Bunun ben teminatını 
istedim. Bunda şüphecilik nerede Sayın Al
paslan? Bunda şüphecilik merede? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkanım, gecenin şu saatinde şu güzel 
sohbeti iki arkadaşım dışarıda yapsalar çok 
daha iyi olur. Rica ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, zatıâlini-
zin bir hatip kürsüde konuşurken bu şekildeki 
müdahalemiz doğru mu acaba? Rica ediyo
rum, istirham ediyorum. 

Sayın Sırrı Atalay, lütfen efendim, lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş

kan, müddetim içerisinde, edep içerisinde, 
hiç kimsenin haklarına tecavüz etmeden ve hiç 
kimseyi susturma hevesi içinde olmadan dü
şüncelerimi ifade etmeye çalışıyorum. Karan
ca kararınca ben yararlı olmaya çalışıyorum, 
takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye 
var mı efendim? Buyurun Sayın Komisyon 
Başkanvekili Zihni Betil, 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkanım, sayım senatörler, Sayın Sır
rı At alay'a konuşmasından sonra, komisyon 
adına görüşümüzü kısaca ifade etmiştim. 

Evvelâ bu konuda, Hükümete böyle bir 
yetki verilmesi uygun görülmüştür ve bu konu
da bir kanun çıkarılacaktır. O kamunun açık
ça belli ettiği aşağı ve yukarı hadler içerisinde 
koyacağı esaslar ve ülçülere uygun olmak üze
re Hükümet bu yetkiyi kullanacaktır. Elbet
te kalkınmamızı hedef alarak kullanacaktır, 
elbette toplumun refahını hedef alarak kulla
nacaktır. Ortada bir kanun teklifi veya tasarı
sı yok, Sırrı Atalay ileride ele alınacak ka
mun tasarı veya teklifinin, Anayasada ilkesi 
belli edilen hükümlerini bize soruyor. Elbette 
o konuya bugün cevap vermek mümkün değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz istiyen? 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Bir so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyona tevcih ediyorsu
nuz, buyurunuz ef emdim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, Anayasa değişikliği maddelerinde zik
redilen maddeler mey anında 61 nci madde yok
tur. Acaba zuhulen mi olmuştur? 

ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Var efendim, 61 mci madde vardır. Tashihi 
yapılmıştır ve yanlış doğru cetvelinde de gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmıştır. 
Başka söz istiyen sayın üye? Yok, önerge de 
yok. Madde üzerindeki müzakere bitmiştir, 
madde okunduğu şekilde açık oylannıza sunu
lacaktır efendim. 

II. T. B. M. M. nim görev ve yetkileri. 
a) Genel olarak. 
Madde 64. — Kanun koymak, değiştirmek 

ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesinhesap 
kanun taşanlarının görüşmek ve kabul etmek, 
para basılmasına, genel ve özel af ilânıma, mah
kemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının 
yerine getirilmesine karar vermek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kamunla, bel
li konularda, Bakanlar Kuruluna kanun hük
münde kararnameler çıkarmak yetkisi verebi
lir. Yetki veren kanunda, çıkanlacak karama-' 
melerin amacı, kapsamı ve ilkeleriyle bu yet
kiyi kullanma süresimin ve yürürlükten kaldı
rılacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilme
si ve kanun hükmünde kararnamede de yetki
nin hangi kanunla verilmiş olduğunum belirtil
mesi lâzımdır. 

Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayım
landıkları grnı yürürlüğe girerler. Ancak, ka
rarnamede yürürlük tarihi olarak daha sonra
ki bir tarih de gösterilebildr. Kararnameler, 
Resmî Gazetede yayımlandıklan gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisime sunulur. 

Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan kararnameler, Anayasanın ve 
yasama meclisleri içtüzüklerinin kanunlann 
görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, am
ca k, komisyonlarda ve genel kurullarda diğer 
kanun tasarı ve tekliflerinden önce ve ivedi
likle görüşülüp karara bağlanır. 
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Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmayan kararnameler bu ta
rihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince redde
dilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede 
yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. De
ğiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiş
tirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî 
Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

Anayasanın ikinci kısmımın birinci ve ikin
ci bölümlerinde yer alan temel hak ve hürri
yetler ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi 
haklar ve ödevler kanun hükmünde kararna
melerle düzenlenemez. Anayasa Mahkemesi, 
bu kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu 
da denetler. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz alan sa
yın üyeleri arz ediyorum efendim. 

Saym Mehmet İzmen, Sayın Turgut Cebe, 
Sayın Sırrı Âtalay, Sayın Kasım Gülek, Sayın 
Vehbi Ersü Grup adına, Sayın Suphi Karaman, 
Sayın Mehmet Hazer, Sayın Fehmi Alpaslan. 
Başka sez istiyen Sayın Üye?.. Yok. 

M. B. G. adına Sayın Vehbi Ersü, Saym 
Grup Başkanvekili Mucip Ataklı Grup adına ko
nuşmanızı ifade buyurdular. Buyurun efendim. 

M. B, a, ADINA VEHBİ ERSÜ (Tabiî 
Üye) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, bundan evvel müzakeresi yapılan 
61 nci madde ile vergi resim ve harçlar konu
sunda Hükümete kanımla yetkiler veren mad
deden sonra, şimdi de 64 ncü maddede yasama 
organı tarafından Hükümete kanun kuvvetinde, 
kanım hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
veren maddeyi görüşmekteyiz. Bu iki maddeyi 
birbirine bağlamaktan kasdım şu idi, Anayasa
nın değiştirilen diğer birçok maddelerinde de 
gördüğümüz gibi, çoğunluk idarelerine ve ço
ğunluk idarelerine dayalı icra organlarına, yü
rütme organlarına daha geniş yetkiler verilmek 
istenmektedir. 

Yapılan bu değişikliklerin amaçlarından, 
belli - başlı olan bir nokta budur, evvelâ bunu 
tesbit etmek istiyorum. 

Erim Hükümetinin 12 Mart muhtırası ile ik
tidara gelişi ve bu muhtırada kendilerine veri
len görevlerden birisi, geri kalmışlığımızın, için
de bulunduğumuz ekonomik, sosyal ve kültürel 
güçlüklerin süratle giderilmesi amacı ile reform 
görevidir. 

Yine, Erim Hükümetinin, Hükümeti teşkil 
ettikten sonra huzurlarınıza getirilen Hükümet 
programlarında da belli - başlı görevlerini aynı 
muhtıra istikâmetinde yapılması gereken re
formlara hasretmişlerdir. 

iste bunların doğal sonucu olarak Erim Hü
kümeti, Farlâmentodan bu işleri hızlı ve süratli 
yürütmek için yetkilerle teçhiz edilmesini iste
mektedir. 

Bu maddenin başlıca amacı ve taşıdığı muh
teva itibariyle görebildiğimiz kadarı ile, çabuk
luktan başka bir şey getirmemektedir. 

Şunu arz etmek isterim ki, çabuklukla, ace
leyi birbirinden çok iyi tefrik etmemiz lâzımge-
îir. Bir ufak süre ziyanı ile Parlâmentonun 
kontrolünden geçecek bir yasa ile, Hükümetle
rin çıkaracakları kararnameye dayalı icraat ara
sında, sanıyorum ki, ciddi farklar herkesçe tes
lim edilir. Esasen, demokratik parlömanterleriz-
min de doğuşu buradandır. Durum bu olduğu
na göre, bir çerçeve kanununun çıkarılmasından 
sonra, buna dayalı olarak belli konularda çıka
rılmak istenen kararnamelerle, Hükümet süratle 
icraata girişmek istiyecektir. , Burada, bütün 
kolaylık, Hükümetin çıkarmış olduğu kararna
meyi yürürlüğe koyup, ondan sonra da Parlâ
menton an önüne gelerek bunun onaylanmasını 
istemeleridir. 

Parlâmentolarda çoğunluğu muhafaza eden 
Hükümetlerin öncelik ve ivedilikle getirmek is
tedikleri tasarıları kimse cnliyemez. Ayrıca, re
form yapmak istiyen Hükümetlere de kimse en
gel olamaz. Çünkü, Hükümetler Parlâmentoda
ki çoğunlukların Hükümetleridir. İş böyle olun
ca, kazanılmak istenen zamanla,, daha geniş tet
kiklerden, süzgeçlerden geçmek suretiyle, daha 
emin adımların atılması arasındaki farkı tebarüz 
ettirmeye çalıştım. 

Bu konuda Batı ülkelerinin birçoklarında, 
anayasalarıyle kararname yetkilerini hükümet
lere verdiklerini biliyoruz. Özellikle, bu ülkele
rin hükümetlerine tanıdıkları bu yetkiler kendi 
gerçeklerinden doğmakta, kendilerinin ciddî so
runlarına süratle icra tarafından el konularak 
halledilmesini, çözümlenmesini arzu ettikleri ko
nulara inhisar etmektedir. Komisyon ve Sayın 
Başbakan Erim anayasa örneklerini vermekten 
daha çok bu anayasal müesseselerin, bu devlet
lerde nasıl ve hangi ölçüde uygulandığının mi-
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sallerini verirlerse çok daha memnun oluruz. 
Özellikle, Batı - Almanya'da göçmen sorunu Batı 
Alman Hükümetini güç durumlara sokmuş ve 
böyle bir yetkiye sonradan lüzum duymuşlardır. 
Fransa çoğunlukla De Gaulle'e verilen yetkileri 
bir ölçüde kullanmış. Ancak bugün Fransız en-
tellektüeli ve Fransız siyasi hayatında 
De G-aulle'e tanınan yetkilerin De G-aulle'den 
sonraki hükümetlere tanınması yolundaki akım
lar büyük bir güç ve hız kazanmıştır. 

Çok örneği verilen İtalya'da, italyan Ana
yasasının 77 nci maddesiyle verilen çerçeve yet
ki, 78 nci maddesiyle Sayın Erim'in ilk taslak-
lanndaki örneğe çok benzemekte idi. Yani, bu
gün ilk taslakta 2 bölüm halinde sürülen 107 
A, maddesi tek bölüm halinde huzurlarınıza 
getirilmiştir. Buunlardan birinci bölümdeki bir 
çerçeve kanuna dayalı olarak verilen parlöman-
ter yetkiye dayanılarak Hükümetin çıkaracağı 
kararnamelerdi; ikinci bölümdeki ise, bir kanu
na dayanmadan, hükümetlerin gömdüğü lüzum 
üzerine kararnameyi çıkarıp, sonra parlâmen
toya başvurmaları şeklinde idi. italyan Anaya
sasının 77 nci maddesi de bu yetkiyi hükümet
lerine vermiştir. Ancak, italya'da da bunun 
hangi ölçüde kullanıldığının, hangi sebeplerle 
kullanıldığının açıklanmasını komisyondan bil
hassa rica ediyoruz. 

Bildiğimiz kadarı ile uzun yıllardan beri 
ideolojik çatışmalar yönünden ağır siyasi buh
ranlar geçiren italya, icranın böyle yetkilere 
sahibolmasmı, bu yetkilerle mücehhez olmasını 
bir millî gerçekten doğduğu İçin kabul etmiştir. 
Çünkü, hepinizin bildiği gibi italya, Avrupa'da 
en çok siyasi buhran geçiren ülkelerden ve çok 
zaman parlâmentosundan mahrum, uzun boylu 
iç siyasi çekişmelerin içerisinde bunalan bir ül
ke idi. 

Türkiye'nin şartlarına gelince; partili arka
daşlarımdan özür diliyerek görüşlerimin bu 
noktasını arz etmek istiyorum; geriye baktığı
mız zaman hükümetlere verilen yetkilerin ne 
kadar kötü yönlerde kullanıldığını hepimiz ra
hatlıkla teslim edebiliriz. Özellikle, yasama yet
kilerinin, hükümetlere devredilmesinin sakınca
larının en yakınına kısaca işaret etmek İstiyo
rum. Teşvik ve uygulama fonlarının nasıl kul
lanıldığını, misaller vermeye hiç lüzum duymu
yorum, adını söylemekle yetiniyorum, milyonla

rın kimlere, nasıl dağıtıldığı hakkında sanıyo
rum ki, bizzat Sayın Erim bizden daha derin 
bilgilere sahibolabilirler, bu konunun önemini 
takdir ederler. , 

Sözümün başında konuya girerken arz etme
ye çalıştığım gibi, Türkiye'nin birikmiş sosyal, 
ekonomik, kültürel sorunları var ve her konu
da, her görüşümüzde, her kürsüye çıkışımızda 
ısrarla bu temel sorunların çözülmesini istiyo
ruz. Bunun 12 Mart Hükümetinin de geliş se
beplerinden biri olduğunu kesinlikle tesbit et
miş bulunuyoruz. Ancak, kısaca değindiğim ik
tidarlar, hükümetler elinde yetkilerin çoğu kez 
iyi kullanılmadığı örneklerini, hem en yakın ta
rihimizin, hem de 15 - 20 yıllık geçmişimizde 
gördüğümüz örnekleri bir kenara atmamıza im
kân yoktur. O halde, böyle bir müessesenin, na
diren kullanılacak, - 12 Mart Hükümeti istisna 
edilirse, nadiren kullanılacak, çünkü reform 
gibi, âcil tedbirler gifbi, esasen sınırlı birçok ko
nularda sınırlanmış yetkiler verilmektedir -
münhasır konularda kullanılacak bir yetki, de
vamlı bir anayasa müessesesi olma ihtiyacını el
bette gösteremez. Kaldı ki, gene bidayette arz 
ettiğim gibi, icraat yapmak, reform yapmak 
yeni reorganizasyonlarla devlet bütçesinde hızlı 
mesafeler kazanmak istiyen hükümetlerin, par
lâmento çoğunluklarının elini kolunu bağlıya
cak hiçbir güç de yok. 

Faydalarını ve sakıncalarını arz ettiğim bu 
konunun Erim Hükümetine, affedersiniz yalnız 
Erim'in ismi ile şu anda kaydetmiş bulunuyo
rum, 12 Mart hükümetlerinin sürdüğü, iktidar
larının sürdüğü müddet için geçici bir anayasa 
yetkisi olarak, geçici bir anayasa maddesi ola
rak verilmesini grupça yararlı görmekteyiz. 
Böyle bir müessesenin devamlı bir anayasa mü
essesesi olarak Türk Anayasasına girmesine arz 
ettiğim sebeplerle gerek yoktur. Çünkü, fıkra
nın en sonuna eklenmiş olan bu kararnamenin 
Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olacağı 
hükmüne rağmen, Anayasa Mahkemesinin yet
kilerini gösteren maddede bir değiştirme yapıl
mamıştır. Bunu bir ölçüde şöyle kabul edebili
riz. Anayasanın 64 ncü maddesinde verilen bu 
yetki Anayasa Mahkemesince bu kararnameleri, 
özellikle bu kararnameleri, denetleme yetkisine 
sahibolaJbilir; yasal bir hale gelmesini, yasa ha
line gelmesini beklemeden kararnameyi Anaya-
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sa Mahkemesinin denetimine tabi tutmak müm
kün olabilir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin de
netimine gitmesi prosedürü madde içerisinde 
tedvin edilmemiştir. O halde düşünülen husus, 
akla gelen husus, olsa olsa yasalann Anayasa 
Mahkemesinin denetimine gönderilmesi, götü
rülmesi prosedürü bu madde için de, bu karar
nameler için de düşünülebilir. 

Belki bu mahzur da böylece izale edilebilir. 
Bu tip kararnameler yargı denetiminden yoksun 
olunca vatandaşların, zarar gören vatandaşların 
mahkemelere başvurmalarına da imkân vermiye-
cektir. Özellikle, kararname çıkarılıp uygulama
ya konulacaktır. Bunu mütaakıp hükümet karar
nameyi parlâmentoya sunacak, parlâmentodan 
onay istiyecektir. Getirilen maddenin işaret etti
ği husus, kanunların tabi olduğu prosedür 
içerisinde, yalnız öncelikle görüşülmesi kaydı 
ile meclislerin içtüzükleri gereğince görüşülece
ğini öngörmektedir. O halde, uzun bir süre ka
rarnamenin parlâmentoda görüşülmesi süresi 
vardır. Bu, parlâmento onayı alındıktan sonra
ki, bu birkaç ay sürebilir, ancak yasa niteliğini 
kazanacaktır. Yasa niteliği kazanmıyan bir ka-
rarnamenin Yargıtay'da yargı, denetimine tabi 
tutulması, bundan zarar gören bir vatandaşın 
Yargıtay'a başvurması elbette n.oz konusu ola
maz. mümkün değildir. Çünkü, Yargılayın gö
revleri arasında tadatedilmemiştir, böyle bir de
ğiştirme yoktur. 

'Kararname ile zarara uğrıyan vatandaş nor
mal mahkemelere de başvuramıyacaktır. Çünkü, 
hangi kanun hükmü karşısında mahkemeye 
başvurmasının gerektiğini, madde tasrih etmek 
suretiyle, göstermesi mümkün değildir. Bu du
rumları benden daha iyi takdir edecek hukuk
çu arkadaşlarımız bunun sakıncalarını düşüne
bilirler. 

Bu mâruzâtımla demek istiyorum ki, bu çı
karılacak kararnameler uzun bir süre yargı de
netiminden, uzak kalacak bu kararnamelerden 
zarar görecek vatandaş mahkemelere başvur
maktan bir süre iein, doğal oi'arakj mahrum 
kalacaktır. Yani, Türk hukuk düzeninde hak
sızlığa uğrıyan bir vatandaş birkaç ay veya kı
sa bir süre dahi olsa, senin mahkemelere baş
vurma hakkın yoktur diyen bir zihniyetin ifa
desi oluyor bu arkadaşlarım. Buna hiç birimisin 
hakkı olmaması lâzımdır. 
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O halde, başta arz ettiğim gerekçeler, so
nunda da arz ettiğim teknik mahzurlar karşı
sında yapılması lâzım gelen ve şiddetle arzu 
ettiğimiz hükümetin süratle icraya girişmesi, 
reformları yapmasını arzu ettiğimiz için, 64 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası yerinde ibka edilerek, 
cuna. ııa ve edilen 2 nci ve mütaakıp fıkralarının 
geçici madde olarak Anayasanın en son, yürüt
meden önceki geçici maddesi haline getirilmesi
ni yararlı gördüğümüzü belirtiriz. Bu şekildeki 
davranışımıza, hem süratle reformların yapıl
masının sağlanmasını, hem arz ettiğim sakınca
ların giderilmesini, hem de Anayasamızda böy
le bir müessesenin geçici bir dönem için kulla
nılmak suretiyle, kazanılacak tecrübeler sonu
cunda daha da faydalı, ya da zararlı tarafları
nı bulmak suretiyle yerine getirmiş olmak im
kânlarını verebilecektir. 

BAŞKAN — 'Sayın Ersü bir hususu hatırlat
mak istiyorum. 20 dakikadır süreniz ve o süre 
de dolmak üzere. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Sözlerim bitti 
bağlıyorum efendim. Sayın Başkanım teşekkür 
ederim. 

özür dilerim, galiba konuşmam sırasında 
yargı denetimi derken Yargıtay terimini kullan
mışını. halbuki kullanmak istediğim terim Da
nıştay terimi idi. Eğer böyle bir terim kullan-
chmsa özür diler, düzeltirim. 

Görüşlerimizi bu şekilde arz etmiş bulunuyo
ruz. Özellikle siyasi partilerin teşkil edecekleri 
iktidarlara bu yetkinin verilmesine bir güven
sizlik yönünden görüşlerimi arz etmiş değilim. 
hepinizin bildiği gibi, siyasal partiler iktidarla
ra geldiği zaman özellikle güçlü seçim çevreleri
nin, hangi ölçüde ağır baskılar altında kaldık
larını ve kararnamelerle kendilerinden birçok 
şeylerin de istenebileceğini ve siyasi partilere 
bu konuda ve arz ettiğim nedenlerle yardımcı 
olabilmek amaciyle ifade ettiğimi de belirterek 
hararlarınızdan ayrılıyorum. 

Saygılarımla, (Millî Birlik sıralarından al
kımlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Meh
met İzrnen. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S, 
Ü.) — Sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın, Turgut Cebe. 
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'TURGUT CEBE (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Anayasa tadilâtının 
64 ncü maddesine aidolan kısımda, 1961 Anaya
sasına nazaran bir farklılık ortaya çıkmakta. 
Bu farklılık T. B. M. M. i kanunla belli konu
larda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde ka
rarnameler çıkarma yetkisini verme istikame
tindedir. önemli husus, bu maddede, bu fıkra
da gözümüzün önüne serilmekte. Malûmları ol
duğu üzere 12 Mart Muhtırasından oldukça 
uzun bir zaman evvel Adalet Partisi iktidarı da 
bu mevzuda kendisine bir yetki verilmesi için 
T. B. M. M.'ine müracaatta bulunmuştu. Ne hik
mettir 12 Mart Muhtırasından sonra iktidarda 
bulunan Hükümet de aynı mahiyette bir yet
kinin kendisine verilmesni talebetmekte ve 
T. B. M. M.'i de 12 Mart Muhtırasından evvel
ki davranıştan tamamen uzak bir tutum içinde 
faaliyetine devam etmekte. 0 zaman büyük kı
yametler kopmuştu. Nasıl kanun hükmünde, 
kanun salâhiyetinde kararname neşretmek gibi 
bir yolun içine girme arzusunu ortaya koyabilir 
iktidar diye çıkışlar yapılmıştı. 

Şimdi, görüyorum ki, bilhassa o zamnm 
muhalefet kanadına mensulbolan arkadaşlarımız 
çok iyimser bir tutum içinde görünmekteler. 
Ben bir türlü bu meseleyi diğer maddelerde ol
duğu gibi teşhis ve halletmek imkânına sahip 
bulunamamaktayım. Ortam meselesi mühim de
ğildir. Her meselede olduğu gibi, bu meselede 
de prensipler önemlidir. Eğer prensipleri bir ta
rafa koymak suretiyle bir hareket içine girme 
lüzumunu hissediyorsa, fertler ve zümreler sıh
hatli neticeler alma imkânına katiyen sahibola-
mıyacaklardır. Bütün temel mesele prensiptir. 
Prensiplerinden fedakârlık eden fertler, zümre
ler ve milletler akibetlerini karanlığa doğru gö
türmeye mahkûmdurlar. 

Bu bakımdan, evvelemirde ferden, zümrevî 
olarak, millet olarak, Devlet olarak prensiplere 
bağlı olmak mecburiyetindeyiz. Dün beyaz de
diğimize bugün beyaz, dün kara dediğimize 
bugün kara demek mecburiyetindeyiz. Eğer de-
miyorsak verilecek olan cezaya da önceden ka
bul işaretini vermek mecburiyetindeyiz. 

Ben, mevcut Hükümetin hiçbir zaman Tür
kiye'nin menfaatine aykırı bir tutum içine gir
me kararında ve kastında olduğuna kanaat sahi
bi değilim, ama agleb-i ihtimal bu Hükümet de

ğil başka bir Hükümet iktidara geldiği takdirde 
ben onun hangi teminatına mutavaat etme lüzu
munu hissedebilirim. Türkiye çeşitli hükümetler 
gördü, çeşitli zümrelern iktidarda arzı endam 
eylediğini gördü, kimisinin kasıtlı olmasa dahi 
hatalarını tesbit etti, ben Anayasayı tanzim 
ederken hiçbir zaman özel meselelere intikal et
meden genel mânada birtakım kanavalar çizmek 
suretiyle Devletin idaresini hükümetlere tevdi 
etmek mecburiyetindeyim T. B. M. M. i olarak 
Yok, hükümetler parlementonun vazifesini üze
rine almak arzusundaysa, bunu peşinen ortaya 
koymak zaruretindedirler. O bakımdan, mesele
lerin müstaceliyeti dahi millî iradenin sesinn 
duyulmasını önliyecek mahiyette ki, bir istika
mete yönelemez. 

Binaenaleyh, 64 ncü maddenin tamamı sa
kat olduğu intibaı içindeyim. Diğer maddelerin 
de şahsi kanaatime göre tutar tarafı yoktur. Bir 
talihsizlik eseri olarak 60 ncı maddenin mü
zakeresinde bulunamadım. Ben Kuvvet Kuman
danlarını bilhassa bu yönde ikaz etmek mec
buriyetindeyim. En büyük aksaklıklar 60 ncı 
maddede olacaktır sayın senatörler, ama inşal
lah ikinci oylama sırasında bir önerge takdim 
etmek imkânını bulursam, bu mevzu üzerinde 
de enine boyuna görüşme yapacağım. Bu bakım
dan.. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Müsait bir 
kanun. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Müsaittir 
beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, iki dakikanız 
var istirham ediyorum. 

TURGUT CEf£E (Devamla) — Sayın sena
törler, benim bu mevzuda fazla bir sey söyleme
ye imkânım zaman itibariyle olmuyor, o yönden 
mâruzâtımı burada nihayete erdiriyorum ve bu 
maddeye iltifat edilmemesini ve eski madde 
muhtevası içinde kalınmasını sizlerden rica 
eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Sırrı Atalay buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bakan, 
muhterem arkadaşlar; yasa hükmünde Bakanlar 
Kuruluna kararnameler çıkarma yetkisi 64 ncü 
maddede bir yeniliktir. Bakanlar Kuruluna yasa 
'hükmünde kararnameelr çıkarma yetkisi ne 
tektir, ne de yenidir. Tek değildir Sayın Erim'-
in de birkaç kez ifade ettiği gibi demokratik 
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medenî ülkelerin bir çoğunun anayasalarında 
mevcuttur ve tatbik edilmektedir. Yeni değildir 
bizim âmme hukukumuzu biraz tetkik edenler 
bilirler ki, İkinci Meşrutiyetin sonlarına doğru 
Meclisi Mebusanm feshi üzerine iki kez uzun 
yıllar yasama organları yasalar çıkaramamış, 
Kanunu Esasinin verdiği yetkiye dayanarak o 
zamanki hükümetler uzun sürece yasa yetkisin
de kararnameler çıkarmışlardı. 

Şimdi, yeni Anayasa değişikliğiyle hükü
metlere bu yetki verilmektedir. Ümit ve temenni 
edelim ki, hükümetler bu yetkilerin çok dik
katli ve iyi kullanabilsinler. Bunu tecrübe ede
ceğiz. 

Sayın Cebe'nin bir husustaki görüşüne ka
tılmamak mümkün değil. O da ileride siyasi ha
yatımızın çeşitli tecellileri içerisinde 5 sene, 10 
sene, 20 sene sonra Bakanlar Kurulunun bu yet
kilerini iyiye veyahut kötüye kullanıp kullan-
mryacaklaridır. Uzun yılların tecrübesinde bu
nu ileride göreceğiz. 

Yalnız, bu maddenin inşa tarzında yadırga
tıcı hususlar vardır. Anayasalar prensipleri ge
tirir, içtüzük hükümleri Anayasalarda yer al
maz. Bakanlar Kurulunun kararnamelerinin gö
rüşmeleriyle, yetki kanunlarının meclislerde gö
rüşmelerinde öncelik tanınacak diğer yasa taşa
nları ve teklifleri için bunu bir bakıma belki 
bir derecede mazur görmek ve miktarınca tak
dir eden zaruretlerden saymak mümkündür. 
Bizim Komisyonumuz bu madde metninde «Ana
yasa ve yasa tasarı ve teklifleri için» diyor. O 
halde sadece gündemde mevcudolan yasa tek
lif ve tasarıları değil, birçok hususlar vardır. 
Binaenaleyh, maksadı da ifade edecek bir husus 
değildir. Gündemde bulunan herşeyden önce gö-
rüşülmiyeceğine göre, yalnız yasaları almanız 
da hiçfbir şeyi ifade etmez ve içtüzük hüküm
lerini getirip Anayasaların içine koymak müm
kün değildir ve isaJbetli değildir. Ben bunu 
1961 Anayasasının tümü üzerinde de uzun boy
lu ifade etmiştim, nitekim bugünkü itirazların 
büyük bir kısmında da yer almaktadır. Tefer-
ruatçı ve içtüzük hükümlerini getiren Anayasa
lar pek de faydalı hükümler getirmez, içtü
züğün halledeceği hükümlerin Anayasada yer 
almasının pek de isabetli görülür tarafı yok. 
Öncelik için mümkün, ama ivedilik., ivedilik iç
tüzükte sarih, bir defa görüşmeyi kapsar. Şim

di, ne bizim içtüzüğümüzde, ne Anayasamızda 
henüz yasa teklif tasarıları için bir tek görüş
me salık verilmiş değildir. Komisyondan gelen 
metin pek isabeti değildir, ilk kez kararnameler 
için ve çünkü, kararnameler kanun niteliğinde 
olacak ve aynı görüşmeye tahi olacağına göre ve 
yetki kanunları için tek görüşmeyi salık verme
leri ve getirmeleri meclislerde konuların görüş. 
melerindeki isabet hükmünü de ortadan kaldı
rır ve yeni bir uygulamayı getirmektedir; buna 
da lüzum ve ihtiyaç yok idi. Gerekirse bunu 
içtüzükler tâyin ve tesibit ederdi. 

Bir de, yetki kanunlarının görüşülmesi ifa
desi vardır dikkat ederseniz. Yetki kanunları 
denmektedir. Şimdi, bu bize demek ki, birçok 
yetki kanunlarının çıkarılacağını ifade eder ki, 
aslında öyle değildir. Yasa niteliğinde kararna
me çıkarma yetkisini bir yasa verecektir, bu 
yasanın şu veya bu maddesi zamanla değişir. 
Tıpkı Türk Ceza Kanunu çıkması, Türk, Ceza 
Kanununun otuz defa değişmesi gibi. Ama o 
Türk Ceza Kanunudur, Türk Ceza kanunları de
ğildir, Medenî kanunlar değildir yahut şu sa
yılı Sosyal Sigortalar kanunları değildir, Sosyal 
Sigortalar Kanunudur. Yetki kanunu bir kez 
çıkar ve o esasları tesbit eder, ama 50 tane, 
100 tane kararname çıkar, kararnameler yetki
ler verir, ama temel ve çerçeve bir yetki kanu
nu çıkar yetkiler kanunu manzumesi mevcut 
değildir. 

Binaenaleyh, maddenin yazılış şekli pek iyi 
değildir. Hem İçtüzük hükümleri, hem yazılış 
tarzı, hem yetki kanunları ifadesiyle pek isa
betli değil, ama getirdiği felsefe ve yeni görüşü 
ile tecrübeye değer ve olumlu karşılamayı müm
kün kılar niteliktedir. Bundan sonra ümidede-
lim ki, Anayasa hükümleri içerisinde içtüzük 
hükümleri yer almasın ve kanunlar gibi pek de 
mümkün olmıyan hususlar bir metin içerisinde 
bulunmaîsın. Bunu ifade ederken bir hususa 
daha işaret etmek istiyeceğim. Dil yönüyle de, 
getirilen maddelerle Anayasanın diğer madde
leri arasında birlik birçok yerlerde kaybolmuş
tur. Halbuki, biz birçok kanunları tedvin etti
ğimiz zaman nebatatı kullanırız bitki demeyiz. 
Çünkü, asıl maddede nebatattır, o şekliyle de
vam eder. Bitki bugün kullanılan, yaşıyan dilde 
artık yerleşmiş olmasına rağmen, yeni bir ya
sada nebat veyahut nebatat yer alır. 
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Bıı sebeple yeni maddelerde de, Anayasanın 
diğer hükümlerinin bir bütün teşkil etmesi yö
nünden de dile dikkat edilmesi gerekir idi. 

Şüphesiz ki, ne bir değiştirme önergesi, ne 
de aleyhte bir oy için söz aldım. Sadece bir 
uyarı vazifesi görmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek? 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa

yın Hazer? 
MEHMET HAZER (Kars) — Vaz geçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan? Yok. 

Başka söz istiyen sayın üye? Buyurun efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz 
istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü, Sa
yın Akça'dan sonra mı görüşürsünüz. 

Buyurun Sayın Akça. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun pek muhterem 
üyeleri; Millî Birlik Grupu adına konuşan ar
kadaşımın kanun kuvvetinde kararname çıkar
mak yetkisinin Hükümete tanınması hususunda 
gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Bu
nun mazide kötü tecrübelerine şahidolduk. De
mokrat Parti iktidarının Anayasayı ihlâli do-
layısiyle Yassıada Mahkemelerinde cereyan eden 
duruşmalarında, Tahkikat Komisyonu teşkili 
Anayasayı ihlâlin başlıca sebeplerinden geliyor
du. Binaenaleyh, ihtilâlin aksiyon adamlarının 
sureti katiyede bu mevzuda hassasiyet gösterme
leri yerindedir. 

Fakat arkadaşlarım, belli konularda T. B. M. 
M. in Hükümete kanun kuvvetinde kararname 
çıkarmak hususunda salahiyet vermesinin müey
yideleri ve teminatı 64 ncü madde ile getirilmiş 
bulunmaktadır. Belli konularda tâbiri biraz 
sübjektif. Konuların ne olduğu belli olmadığı
na göre bunu muayyenleştirip belli konuların ne 
olduğunu tesbite bugünden imkân yoktur. An
cak, Devlet idaresine talip olanların tıpkı icra
daki memurlar gibi bir inisiyatif esprisi vardır. 
Bu itibarla hangi Hükümet iktidara gelirse gel
sin, hangi siyasi parti iktidara geçerse geçsin, 
mazide cereyan etmiş olan hâdiselerin perspek

tifi içinde hâdiseleri değerlendirmek mecburiyeti 
vardır. 

Binaenaleyh, belli konular derken, bunun 
sübjektifliğini kabul etmekle beraber, idarenin 
inisiyatif esprisine hürmet etmek vazifesiyle 
mükellefiz. 

Kaldı ki, kararnamenin Meclislerin tasvibine 
arz edilmesi bir nevi teminat olduğu gibi, Ana
yasa Mahkemesinin denetimine de tabi tutulması 
bu hususta gösterilen fazla hassasiyetin iltifata 
şayan olmadığının sarih delillerinden bir tane
sidir. 

Şüphesiz ki, mazide cereyan etmiş olan hâdi
seler bizi birtakım endişelere sevk ediyor. Fa
kat, konunun belli olması hususundaki Hükü
metlere tanınan inisiyatif esprisi, Hükümet na
zariyesinin şartları arasında mütalâa edilebilir. 

Bu itibarla 64 ncü madde hususunda Sayın 
Atalay arkadaşımızın söylediği gibi, kodifikas-
yonda birtakım hatalar mevcudolsa dahi, mad
denin ruhu lâfzından daha mühim olduğuna gö
re maddeye aynen iltifat etmekte büyük fayda
ların, hattâ sayılamıyacak derecede büyük fay
daların mevcudiyetine inanıyorum. 

Yüce Heyetinizin malûmudur ki, kanunların 
kodifikasyonunda birtakım prosedürlere tabiyiz. 
Âcil hallerde Hükümetin derhal kanuni tedbir
lere tevessül etmesi zımmmda göstereceği endi
şeleri, mevcut Anayasanın, yürürlükte olan 
Anayasanın birtakım aşırı denetim endişesinden 
tevellüt eden formel husustaki normlarına ri
ayet etmek suretiyle netice istihsali mümkün de
ğildir. 

Bu itibarla, bunu bir arkadaşımızın, seneler
ce içimizde bulunan bir arkadaşımızın, Adalet 
Partisinin bir tandansı olarak bugünün muhale
fet partisinin, bu değişikliği kabul etmekte gös
terdiği tehalükü bir nevi sözünden ve prensip
lerinden nükûl ettiği şeklinde tasvir etmesini 
asla muvafık görmüyorum. 

Arkadaşlar, hiç yeri olmamakla beraber bir 
hususu söylemekte kendimi vicdanen borçlu te
lâkki ediyorum. Basın hürriyetinin kalktığı 
veya kalkması melhuz olduğu şeklinde iddialara 
karşı Sayın Başbakanın vermiş olduğu beyanat 
beni haikkaten çok mütehassis etti. Kendileri 
politik hayatının sona ermek üzere bulunduğu
nu, hiçbir bekgraundu bulunmadığını ve almış 
olduğu ağır bir vazifeyi kanunların çerçevesi 
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içerisinde, lâstiği patlamış demokrasinin lâsti
ğini tamir etmek suretiyle, yoluna devam etme
nin arzusu içerisinde bulunduğunu görmenin de 
inşirahı içerisindeyim. Bu kelime kendisinin sa
bık Başbakan olmıyacağım şeklindeki sapık bir 
ideolojinin esiri olmadığını da göstermekle, Türk 
siyasi edebiyatına müstesna bir örnek vermiştir. 
Kendisini bu bakımdan tebrik ederim. 

Bütün Senatoyu en derin saygılarımla selâm
larım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Baş
ka söz istîyen sayın üye?... Yok. 

SUPHİ KARAMAK (Tabiî üye) — Şahsım 
adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Okuduk, yoktunuz efendim. 
TURGUT GEBE (Ankara) — Başbakanın 

temel fikri yok dedi. 
BAŞKAN — Sayın Turgut Cebe lütfen.... 
TURGUT CEBE (Ankara) — Orhan Beye 

söyledim efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Vehbi Er-

sü tarafından verilmiş olan bir önerge var, oku
tuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Sözlü olarak açıkladığım gerekçe ile 64 ncü 

maddenin birinci paragrafı saklı tutularak, mü
teakip fıkraların metinden çıkarılmasını ve bu 
hükümlerin geçici 21 nci madde olarak, 
«12 Mart Hükümetlerinin devammca yürürlük
te kalacak» şeklinde tedvin edilmek üzere ko
misyona iade edilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Sayın Vehbi Ersü önergesini 
izah etmiştir. Komisyon Sayın Sözcüsü?... Bu
yurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sa
yın Başkanım, Sayın Ersü'nün ileri sürdüğü fi
kirle. takdim ettiği önerge Anayasaya getirilen 
hükümle irtibat halinde ise, bunun asıl madde
lerde olması daha yerindedir. Nitekim Komis
yonumuz Millet Meclisinin kabul ettiği metni 
olduğu gibi benimsemiştir. 

Şayet faydasız görüyorlarsa, aslında asıl 
maddeye girmediği gibi geçici maddeler arasına 
girmesine de lüzum yoktur kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı
ğını gerekçesiyle açıklamış bulunuyor. Önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler.... Teşekkür ederim efendim, 8 kabul 
oyuna karşı mevcudun kahir çoğunluğuyla red
dedilmiştir efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir su
alim vardı efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, Anayasanın kanunla düzenleneceğini 
emrettiği hususlarda bu kanun kuvvetinde ka
rarnameler cari olacak mıdır 

BAŞKAN — Komisyon Başkanveli veya Söz
cüsü?... Komisyon Başkanvekili Sayın Zihni Be-
til, Sayın Salih Tanyeri'nin sorularına cevap 
verecekler. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Anayasamızın 2 nci kısmının 1 nci ve 2 nci bö
lümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetlerle, 
4 ncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve 
ödevlerin kanun hükmünde kararnameye mev
zu olamayacağı madde metninde tasrih edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Meselâ 

3 ncü bölümde kanunla düzenleneceği işaret 
edilen noktalar vardır. Bu hususlarda yani 
Anayasanın 3 ncü bölümünde yer alan ve ka
nunla düzenleneceği emredilen hususlar kanun 
kuvvetinde kararname ile düzenlenebilecek mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkanım, sorunun cevabını arz ettim. 
Kanun hükmünde kararname, Resmî Gazetede 
yayımlandığı gün Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin onayına sunuluyor. Kabul edilebilir, red
dedilebilir, değiştirilerek kabul edilebilir. Bina
enaleyh, arz ettiğim istisnalar dışında kanun 
hükmünde kararname çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman, sorunu
zu buyurun. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Efen
dim, son fıkra Anayasanın 2 nci kısnıınm 1 nci 
ve 2 nci bölümlerinde yer alan temel hak ve 
hürriyetlerden bahsediyor. Burada yanlış - doğ-
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ru cetveline baktım bir düzeltme yok. Bu tâ
bir yanlıştır. Anayasanın 2 nci kısmının 1 nci 
ve 2 nci bölümlerinde yer alan değil, 2 nci kı
sım tümü ile temel hak ve hürriyetlerdir, 1 nci 
bölüm genel hükümlerdir, 2 nci bölüm kişi hak 
ve ödevleridir. Terimde bir yanlışlık var. Aca
ba bir yanlış - doğru cetveli var mıdır bunun? 

BAŞKAN — Başka sorunuz yok değilmi 
efendim? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Hayır 
efendim. 
, BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, buyurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Efendim, 2 nci kısmın başlığı temel hak ve 
ödevlerdir. Metin ne diyor? «İkinci kısmın bi
rinci bölümü ile ikinci bölümünde yer alan te
mel hak ve hürriyetler» diyor. Binaenaleyh, 
ikinci kısmın tamamı temel hak ve hürriyetlter-
dir. Bu temel hak ve hürriyetlerden ikinci kıs-
mnı birinci ve ikinci bölümlerinde yer alanları 
kanun hükmünde kararnamenin mevzuu dışın
da kalıyor. Bir yanlışlık yok. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Aynı 
kanaatte değilim. Çünkü temel hak ve hürri
yetlerin içerisinde siyasal hak ve ödevler var
dır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Sa
yın Ersü, buyurun. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Efendim ko
nuşmam sırasında da Komisyondan cevaplandı
rılmasını istemiştim. Sorularımdan birisi; Ana
yasa Mahkemesinin denetimine tabi olan karar
name nasıl olacak. 

ikincisi de, kanun hükmündeki kararname
lerin Batı ülkelerinde nasıl olduğunu uygulan
dığını, açıklamalarını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanvekili Sayın 
Betil, cevap verecek misiniz efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Efendim birinci sorunun cevabını arz edeyim. 

Kanunların ve yasama Meclisleri içtüzükle
rinin Anayasa Mahkemesinin denetimine arz 
edilmesi usul ve şekli ne ise, adı üstünde kanun 
hükmünde kararname olduğu için, bu kararna
melerin Anayasa Mahkemesinin denetimine arz 
edilmesi usul ve şekli de öyle olacaktır. 

İkinci soruya gelince, bu bir etüt mevzuu
dur. «Batı ülkeleri» diyor. Bu bir ülke iki ülke 
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değildir. Arkadaşımızın bu merakını tatmin 
edici cevabı kendilerine özel olarak arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Turgut Cebe. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Efendim Ko
misyon İkinci Başkanından bir hususun aydın
lığa kavuşturulmasını istirham ediyorum. 

Son fıkrada kanun hükmünde kararname
ler çıktıktan ve muamelesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde de ikmal edildikten sonra, Ana
yasa Mahkemesi şayet kanun hükmündeki Hü
kümetin çıkarmış olduğu kararnameyi iptal 
ederse, bu arada zarar gören şahısların veyahut 
hükmî şahısların zararını telafi edecek yolun 
nasıl bulunabileceğini izah buyurmalarını Sa
yın Zihni Betil Beyden rica ederim. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz efen
dim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkanım, sayın senatörler, arz edeyim 
efendim. Yasama Meclisleri bir kanun çıkardı
ğı ve bu kanunun Anayasa Mahkemesince Ana
yasaya aykırılığı görülmesi sebebiyle iptal edil
mesi halinde hâsıl olan sonuç ne ise, kanun hük
mündeki kararnamenin iptal edilmesi halinde 
hasıl olan sonuç da o olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, Baş
ka soru yok. 64 nci madde üzerinde müzakere
ler sona ermiştir, önerge reddedilmiştir. 64 ncü 
madde okunduğu şekli ile açık oylarınıza sunu
lacaktır efendim. 

b) Gensoru : 
Madde 89. — Gensoru yetkisi yalnız Millet 

Meclisinindir. Gensoru önergesi bir siyasi parti 
grupu adına veya en az 10 milletvekilinin im-
zasiyle verilir. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp almmı-
yacağı, verilişinden sonraki üç birleşim içinde 
görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahip
lerinden biri, siyasi parti grupları adına millet
vekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya 
bir Bakan konuşabilir. 

Gensoru önergesinin gerektiğinde önceden 
basılıp dağıtılmasını ve Meclis çalışmalarının 
dengeli olarak yürütülmesini düzenleyici hü
kümler içtüzükte gösterilir. 

Gündeme alma karariyle birlikte gensoru
nun görüşme günü de belli edilir. 
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Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma ka
rarı tarihinden başlıyarak iki gün geçmedikçe 
yapılamaz ve yedi günden sonraya bırakılamaz. 

Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin vere
cekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya 
Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün 
geçtikten sonra oylanır. 

Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın dü-
şürebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla 
olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üyeler? Sayın Salim Hazer dağlı, Sayın 
Turgut Cebe. Başka var mı efendim? Yok. Sa
yın Salim Hazerdağlı? Yok. Sayın Turgut Cebe. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Vazgeç. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Vazgeçmiye-
ceğim, sizler için konuşacağım. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Benim için ne konuşacaksın? 

BAŞKAN — Efendim lütfeder misiniz. Muh
terem Baltan zatıâliniz «vazgeç» deyince, öyle 
cevap verdi. Lütfedin efendim. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar, Meclis ve Senato müzakereleri sıra
sında üyelerin Heyeti Umumiye salonunda de
vamlı bulunmalarına ihtiyaç yok. Sıkıntı hisse
dildiği anda, benim yaptığım gibi dışarı çıkar
lar, kahvesini, sigarasını çayını içerler sonra 
tekrar avdet ederler. 

BAŞKAN — Sayın Turgut Cebe, cevap ver
dim efendim, Sayın Baltan'a, lütfedin sadet üze
rinde kıymetli fikirlerinizi dinliyelim. 

TURGUT CEBE (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, 1961 yılında tedvin olunan Anaya
sanın 89 ncu maddesinde «gensoru yetkisi yal
nız Millet Meclisinindir» der ve milletvekille
rince veya bir siyasi parti grupunca verilen 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmıya-
cağı» diye devam eder. 

Tadil teklifindeki 89 ncu maddenin birinci 
fıkrasnda önemli sayılabilecek ve Millet Meclisi 
üyesinin salâhiyetini daraltabilecek, onun ser
best şekilde hareketini ve Hükümeti kontrol al
tında bulundurmayı önliyecek bir fıkra deği
şikliği yapılıyor. Ne hikmettir, hükümetler da
ima rahat çalışma ihtiyacını, güçlüklerle karşı
laşarak çalışmaya tercih etmek durumunu daha 
uygun ve müsait telâkki etmişlerdir. Bunda da 
bunu görmekteyiz. 

Bir siyasi parti grupu adına veya en az 10 
milletvekilinin imzası ile verilir şeklinde parti 
gruplarının yapabileceği bir durumu bu fıkra
da benimsetmek temayülü içine girilmiştir. 

Yani bir milletvekili Hükümetten ancak bir 
sual sorabilecektir. Bir bakandan bir sualin ce
vabını istiyebilecektir. Hükümetin muayyen bir 
konuda - eskiden buna istizah deniyordu - ma
lûmat vermesini istiyemiyecektir. 

Milletvekili sual sormak, cevap almak du
rumunda olan, o sıfatı haiz bir kimse değildir. 
Bir grup, nasıl muayyen bir seçmen grupun 
reyleriyle Millet Meclisine gönderilmişse, tek 
bir milletvekili de yine muayyen bir rey raka
mının meydana gelişiyle Büyük Millet Meclisi
ne gelmiş durumdadır. Bu bakımdan bir millet
vekilinin münferiden hareketini önliyecek bu 
89 ncu madde tadilâtının hiçbir zaman uygun 
mütalâa edilmiyeceği ve fertlerin muayyen par
tilerde bulunmak zaruretini, zorunluğunu teş
vik edeceğini size arz etmek amaciyle huzuru
nuza çıkmış bulunmaktayım. İltifat etmeyin, 
bunun sıkıntısını bugün, yarın değil, 10 sene 
sonra çekecektir bu millet. Arz eder, saygılar 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Baş
ka söz istiyen sayın üye? Sayın Komisyon Baş-
kanvekili konuşma yapacak mısınız? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Sayın Başkanım, sayın senatörler, 226 güven
sizlik oyu Hükümeti düşürmeye ancak yeterli 
oluyor. 10 milletvekili gensoru önergesi versin 
şeklinde bir tadilât yapılması yoluna gidilmesi, 
bu kadar önemli bir konunun, 226 güvensizlik 
oyu olmazsa Hükümet düşmediğine göre, hiç 
olmazsa 10 milletvekili tarafından imza edil
miş olması görüşünün ve bu usulün yeni hü
kümlere bağlanmış olması da Millet Meclisinin 
vazifesinin daha ahenkli yürütülmesi içindir. 
Meclisin hiç şüphesiz başta gelen vazifesi Hü
kümeti murakabedir, ama onun yanında kanun 
yapma ve diğer konular üzerindeki kararları 
almada vazifesidir. Değişiklik bunların ahenkli 
ve dengeli bir şekilde yürütülmesi amacını güt
mektedir; amacı budur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Baş
ka söz istiyen sayın üye olmadığı gibi, değişik
lik önergesi de yoktur. 89 ncu madde üzerinde-
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ki müzakereler son bulmuştur. 89 ncu madde 
okunduğu şekilde açık oylarınıza sunulacaktır 
efendim. 

VIII. Millî savunma : 
a) Başkomutanlık ve Genelkurmay Baş

kanlığı : 
Madde 110. — Başkomutanlık, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin mânevi varlığından ayrıl
maz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olu
nur. 

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

Genelkurmay Başkanı, Silâhlı Kuvvetlerin 
komutanıdır. 

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun 
teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; gö
rev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkur
may Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı 
Başbakana karşı sorumludur. 

Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetki
leri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet komu-
tanlıklariyle ilişkileri kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 110 ncu madde okunduğu şekli 
ile açık oylarınıza sunulacaktır. 

b) Millî Güvenlik Kurulu : 
Madde 111. — Millî Güvenlik Kurulu, Baş

bakan, Genelkurmay Başkanı ve kanunun gös
terdiği Bakanlar ile Kuvvet Komutanlarından 
kuruludur. 

Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı 
Başkanlık eder; bulunmadığı zaman, bu görevi 
Başbakan yapar. 

Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile 
ilgili kararların alınmasında ve koordinasyo
nun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Ba
kanlar Kuruluna tavsiye eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 111 nci madde okunduğu şekil
de açık oylarınıza sunulacaktır efendim. Mad
de 114. 

c) Yargı yolu : 
Madde 114. — idarenin her türlü eylem ve 

işlemine karşı yargı yolu açıktır. 
Yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlar

da gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak ye
rine getirilmesini sınırlıyacak tarzda kullanıla

maz. idare eylem ve işlem niteliğinde yargı ka
rarı verilemez. 

İdarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâva
larda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden baş
lar. 

idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödemekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — 114 ncü madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Sırrı Atalay?.. Yok. Başka 
söz istiyen sayın üye?.. Sayın Suphi Gürsoytrak, 
Millî Birlik Grupu üyesi. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, son altı, yedi yılda en 
çok şikâyet konusu olan konulardan birisi de 
idarenin yargı denetimi ve bu fonksiyonu ifa 
eden yargı erki içindeki Danıştay hakkında gö
rüş ve temennilerimizi ifade etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi 114 ncü maddede yapılan de
ğişiklik ile idari tasarrufların bir yönü üzerin
de yargısal denetimin cereyanından engel olun
mak: maksadının güdüldüğü anlaşılmaktadır. 
Esasen eski metnin yargı denetiminin yeni me
tinde yargı yolu başlığı şeklindeki ifadesi dahi 
ilk nazarda bu mevzuda yapılmak istenen ve 
güdülen maksadı gayet açık olarak göstermek
tedir. Eski Anayasadaki gibi muhafaza edilen 
birinci fıkra hükmü ile, idari tasarruflar her 
halükârda gene yargısal denetime tabi olacak 
şekilde bu hususun muhafaza edildiği anlaşıl
makta. Yalnız bu denetim belli bir sının aşa-
mıyacak şekilde kanunla sınırlanmak istenmek
tedir. 

Yine anlaşıldığına göre getirilen geçici 14 
ncü madde hükmüne nazaran bu sınırın Danış
tay Kanununda değişiklik yapılarak idarenin 
takdir yetkisi üzerinde, yargısal denetime im
kân verilmiyecek şekilde tesbit olunması öngö
rülmüş bulunmaktadır. Böyle bir sınırlanmaya 
gidilmenin nedenleri olarak Danıştayın bâzı ka
rarları münasebetiyle adı etrafında yapılan 
spekülâsyonların önlenmesi, Danıştayın idare 
yerine geçerek karar verdiği ve idarelerin tak
dir hakları üzerinde yargısal denetimin cereya
nının idari faaliyetleri engellediği gösterilmek 
veya öne sürülmektedir. 

Gerekçesi ne olursa olsun, evvelâ şunu be
lirtmek gerekir ki, neticede idarenin takdir yet
kisi ile ilgili bu sınırlama, diğer bir deyimle 
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kanunların idareye böyle bir yetki tanıdığı ko
nularda bu yetkinin yerinde kullanılıp kullanıl
madığını tespitin, yargısal denetimin dışında 
bırakılması herşeyden önce Danıştaym, daha 
doğrusu idarenin yargısal denetiminin gerçek
ten varlığından söz edilebilip edilemiyeceği so
rununu ortaya çıkarmaktadır. Bu soruna cevap 
Yerebilmek için evvelâ idarenin yargısal deneti
minden neyin anlaşılması gerektiğinin tesbiti 
yerinde olacaktır. Bunun için de evvelâ Anaya
samızın konumuz bakımından getirdiği bası hü
kümlerin incelenmesinde ve bunlar üzerinde 
durulmasına yararlar görmekteyiz. 

Anayasamızın birinci kısmında yer alan ge
nel esaslarla ilgili birinci maddesi. Devletin 
şeklini «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» 
diye tanımladıktan sonra Cumhuriyetimizin 
niteliğini 2 nci maddesinde de insan hakla
rına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan millî demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devleti seklinde tesbit etmiş bulun
maktadır. Demokrasinin kuvvetler ayrılığı 
demek olduğu göz önünde tutulursa bu idare 
şeklini benimsemiş bulunan toplumlarda bir 
bakıma üç kuvvetin muhasalası olarak kabul 
edilen egemenliğin münhasıran hiçbir kişi, 
zümre ve crgana tanınması söz konusu olamaz. 
Şurasını da belirtmek gerekir ki. Devlet elin
de üç kuvvetin toplandığı bir varlıktır. Yasa
ma, yürütme ve yargı kuvvetleri olarak ad
landırılan bu üc kuvvetin her hangi bir su
rette sınırlandırılması söz konusu olamaz. Z :ra 
bu üç kuvvetten her hangi biri üzerinde ya
pılacak bir sınırlama yukarda belirtilen ve 
demokrasinin temeli demek olan dengenm 
bozulmasına yol açacağı gibi, neticede Ana
yasamızın 4 ncü maddesinde yer alan. millet 
egemenliğinin de bir açıdan sınırlandırılması 
mânasına demek olur. Devleti milletten ayrı 
mütalâaya imkân olamıyacağı düşünülünce, 
Anayasamızın 114 ncü maddesinde yer alan, 
«idarenin hiçbir eylem ve işlemi, h:çbir hal
de yargı mercilerinin denetimi dışında bırakı
lamaza şeklindeki hükmün; yukarda belirt
meye çalıştığımız millet egemenliğinin ve de
mokratik hukuk Devleti ilkesinin teminatı 
olarak getirildiği görülür. Nitekim, Anaya
samızın başlangıç kısmında insan hak ve hür
riyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti 
ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçek

leştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün 
kılacak demokratik hukuk Devletini büt'in 
hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak iğin bu 
Anaya~anm hazırlanıp kabul edilmiş olduğu 
belirtilmiş ve söz konusu 114 ncü madde, de
mokratik hukuk Devletinin hukukî temelle
rinden biri niteliğinde bulunmuştur. 

Şimdi bu maddeye eklenmesi düşünülen bu 
yeni ilâve yürütme görevinin kanunlar çerçe
vesinde yerine getirilmesi imkânını sınırlıya-
cak şekilde kullanılmaz yolundaki fıkra hük
mü yargısal denetime, yargı kuvvetine ge
tirilmiş bir sınırlamanın yanındı demokratik 
hukuk Devleti mefhumu ile bağdaşmasına 
imkân olmıyan ve neticede milistin egemenliği 
ilkesine de olumsuz etki yapacak nitelikte 
ve hattâ 1924 Anayasasının da gerisinde kalan 
bir hüküm olarak görülmektedir. 

Yargısal denetimi asgari hadde indirecek 
nitelikteki bu hükümle, özellikle Parlâmen-
tclardaki çoğunluklarına dayanan siyasi ik
tidarların belki de diktatör bir idare tarzına 
dönüşüne elverişli bir zemin hazırlanmış ola
caktır ki, bunun sakıncalarını yakın tari
himiz bize çeşitli örneklerle göstermiştir. 

İdarenin yargısal denetimi, hukuk Dev
leti kavramının doğurduğu bir neticedir. Böyle 
bir denetimden azade hukuk Devletinin mev
cudiyetinden bahsedilemez, Eu denetimin mü
kemmeliyeti oranmda, Dev!-?.t:n de hukukîlik 
kazanacağından şüphe edilmemek gerekir. 

işta bu sebeplerdendir ki, her şeyi ile bir 
bütün teşkil eden, ilkeleri ile maddeleri ara
sında tam bir bağlantı kurulmuş olan 1931 
Anayasası, demokratik hukuk Devleti ilkesi
nin tabiî bir sonucu olarak İ l i ncü maddesin
de «idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir 
halde yargı mercilerinin denetimi ckşmia bı
rakılamaz» hükmünü getirmekle bütünlüğü
nün ve koyduğu ilkelere bağlılığın m en gü
zel örneklerinden birini vermiştir. 

BAŞKAN — Suphi Beyefendi, i'M dakikanız 
var. 

SUPHİ G-ÜRSOYTEAK (Devamla) — Grup 
adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — örüp adına mı? Grup adına 
olduğu ifade edilmedi, Sayın Ataklv. Sayın 
Gürsoytrak grup adına mı konuşuyorlar. 
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MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Grup 

adına. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÎLLÎ BİRLİK GRUP ADINA SUPHİ GÜR-

SOYTRAK (Devamla) — Bilindiği gibi özel 
hukukta, daha ziyade yazılı hukuk hâkimiyeti
nin mevcudiyeti görüldüğü halde, kamu huku
kunun bir dalı olan idare hukukunun daha zi
yade bir içtihad hukuku olduğu söylenir. Bu 
farklılık idare hukuku ile, idari yargı arasın
daki bağlılık göz önünde tutulunca idari yar
gının temel unsurlarından olan ietihadlarda ne
yin esas alınması konusunu ortaya çıkarmakta
dır. Hukuk bir bakıma bütün toplumlarda - ya
zılı olsun, olmasın - beliren ihtiyaçların ceva
bı olarak doğmuştur. Bu özel hukukta böyle ol
duğu gibi kamu hukukunda, idare hukukunda 
da aynıdır. Burada yani, idare hukukunda top
lumsal ihtiyaç, idarenin yürütmekle görevli bu
lunduğu kamu hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar
dır. Bu ihtiyacı kamu hizmetlerinin gerekleri 
olarak nitelemek mümkündür. Şu halde idare 
hukukunda ve idari yargıda esas kamu hizmet
lerinin gerekleridir. Bunu bu açıdan inceleme
ye tabi tutunca idarenin yargısal denetiminin, 
özellikle kamu hizmetlerinin gerekleri üzerinde 
cereyan etmesi tabiî ve zorunludur. İste bu so
nuç ve zorunluluğa idari yargıda, idari tasar
rufların kanunların yanında hukuka uygunluk
larının denetimi denir. 

Şimdi önümüze diğer bir nokta çıkmaktadır. 
Bu da idarelerin takdir yetkileriyle ilgili bu
lunduğu konusudur. Takdir yetkisi idarenin ka
nunun men etmediği hallerde işin icaplarına 
göre çeşitli çözüm yollarından birini seçme 
yetkisidir. Aslında idareye bu esnekliğin tanın
ması zorunluğu da vardır. İdare hukuku hizmet
lerinin yerine getirilmesinin kurallarını ve şart
larını düzenliyen bir hukuk dalıdır. Ancak mo
dern Devlet idaresinde, kamu hizmetlerinin yü
rütülmesinin usul ve esaslarının bütün teferru
atı ile önceden saptanması mümkün olmadığı 
gibi, böyle bir uygulamanın kamu hizmetinin 
icaplarına uymıyacağı da herkesçe kabul edilen 
bir gerçektir. Toplum hayatının önceden tesbit 
edilmiş dar kalıplar içine sokulması, Devlet ha
yatında birçok sakıncalar doğuracağı izahtan 
varestedir. Bunun için idareye kendinden iste
nen görevi gereğince yapabilmesi için, hareket 

serbestisi, takdir yetkisi tanınmak zorunluğu 
vardır. 

Bu gerçeğin yanında diğer bir anailke de, 
hukuk devletinde idare edilenlerin hukukunun 
korunmasıdır. İdare vatandaşların hak ve men
faatlerini korumak ve gözetmekle mükelleftir. 
Bu korunmanın ise, ancak yargısal denetim yo
lu ile sağlanabileceği, modern cağın Devlet ve 
hukuk anlayışının bir icap ve tabiî sonucudur. 
Burada kıstas, kamu yararı, kamu hizmetinin 
gereğidir. İdari tasarruflar yargı denetimine 
tabi tutulurken - ki, iki anagrupa ayrılırlar -
aynı zamanda dış denetim de denilen yetki ve 
şekil denetimi var. Bu denetimle idari işlemler 
yapılırken, kanunla öngörülen şekil şartlarına 
uyulup uyulmadığı ve işlemin yetkili organlar
ca tesis edilip edilmediği denetlenir. İlk bakış-
da bu iki yoldan yapılacak denetim sırasında 
önemli güçlüklerin çıkmıyacağı düşünülürse de, 
gerçekte gerek yetki, gerek şekil bakımından 
gene de ortaya takdir meselesinin çıkacağı ka
bul edilmelidir. Yetkili makamın tavzif ve tâ
yininde uygulanacak usulün belirtilmesinde ida
re ile yargı organı arasında görüş farkı ortaya 
çıkabilir. Uygulanacak düzenleyici metinlerin 
yorumlarında da değişik sonuçlara varılabilir. 
Bu gibi hallerde de idarenin takdirine müdaha
leden söz edilir. Halbuki, idari işlemlerin yetki 
ve şekil yönünden yargı denetimine tabiiyetleri 
idare hukukunun idari yargının ortaya çıkışın
dan beri herkesçe kabul edilen bir husustur. 

İdari işlemler bir de esas yönünden yargı 
denetimine tabidirler. Fransız doktrininde bu
na iç denetim deniliyor. Türk hukukunda ve 521 
sayılı Danıştay Kanununda ba esas denetim se
bep, konu ve maksat yönlerinden yapılacak de
netim şeklinde belirlenmektedir. Sebep ve mak
sat denetimine gelince, aslında bu iki unsur pek 
çok hallerde birbirinden ayrılamaz. İdarelere 
tanınan takdir yetkisinin amacı kamu yararı, 
kamu hizmetinin gereği olduğuna göre idareyi 
bir tasarrufta bulunmaya yönelten sebebin bu 
amacı gerçekleştirecek nitelikle olması beklenir. 
Sebep, daha önce düzenleyici metinlerle tesbit 
olunmamışsa bu sebep kamu yararı, hizmetin 
gereği olmalıdır. Kanunla belirtilmişse idarenin 
gösterdiği sebebin maddi vakıa ve hukuk yönle
rinden kanunda gösterilen sebeplere uyup uy
madığı yargı organınca daha kolay tesbit edi
lebilir. 
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Daha önce, kanunlarla idari tasarrufun se
bebi tâyin ve tesbit edilmemişse bu, kamu ya
rarı, kamu hizmetinin gereği olmalıdır. İşte, bü
tün güçlük buradan yani, söz konusu idari işle
min kamu yararına, kamu hizmetlerinin gerek
lerine uygun olup olmadığının takdirinden çık
maktadır. Bu sorunun çözümlenmesinde iki yol 
tutulabilir. 

Birinci yol : Kamu yararının, kamu hizmet
leri gereğinin tâyin ve tesbitinde mutlak yetki
nin idareye tanınmasıdır ki, yeni metin daha 
ziyade buna uymaktadır - Böyle bir hal idare 
edilenlerin haklarının faal idarenin mutlak tak
dirine bırakılması sonucunu doğurur ki, bu gü
rüsün hukuk devleti ilkesiyle bağdaşamıyacağı-
nı ve ortaya çıkaracağı büyük sakıncaları artık, 
açıklamaya bile ihtiyaç olmadığını sanıyoruz. 

İkinci yol : İhtilaflı idari işlemin kamu ya
rarına kamu hizmetlerinin gereklerine uygun 
olup olmadığının takdirini bağımsız ve idare
nin zaruretlerini takdir edebilecek yargı organ
larına bırakmaktır. İkinci görüsün karşısına çı
kanlar yargı organlarının idarenin kamu hiz
metlerinin ihtiyaç ve icaplarını takdirde yeter
siz ve yeteneksiz olduğu düşüncesinden hareket 
edebilirler. Bu fikrin doğruluk derecesi ise her 
zaman tartışılabilir. Ancak, genel, özel yargı 
organlarının dışında ayrı bir idari yargının ih
dasında sebep takdir yetkisini denetlerken ida
renin İç bünyesini, işleyişini ve hizmetin ihti
yaçlarını bilen yargı organına bu görevin bıra
kılmasıdır. İdari yargının hikmeti vücudu da 
budur. Şu halde idari yargı sistemi kabul edil
dikten sonra bunun aleyhine ileri sürülecek bü
tün tenkidler sisteme değil ancak ve ancak ida
ri yargı organlarında görev almış yargıçların 
şahıslarına yöneltilebilinir. 

İdarenin kanunlar çerçevesinde yaptığı ic
raat ve tasarrufların Danıştay tarafından bo
zulduğunu iddia etmek güçtür. Zira, Danıştay 
ancak kanun, yönetmelik ve tüzüklere aykırı ta
sarrufları iptal edebilir. İster mülki ister askerî 
sahalarda olsun idarenin kanun, yönetmelik ve 
tüzüklere aykırı tasarruflarını Danıştay İptal 
ettiği zaman kendi hukuka aykırı tutumlarını 
düzeltecekleri yerde şimdiye kadar Danıştayı 
çoğu kez karalama ve kötüleme yolunu ihtiyar 
etmişlerdir. Şayet, Danıştay hukuka aykırı ola
rak yani idarenin hukuka uygun bir tasarrufu

nu iptal etmiş ise ve bu iptali ile faal icranın 
yerini alıyor ve icrayı durduruyor ise suç işle
miş ise bu tutumunda, o zaman 521 sayılı Danış
tay Kanununun 26, 61 27, 62, 131 ve 132, 147 ve 
155 nci maddelerinde bu işlemi yapanların ce
zai ve disiplin bakımından ne gihl işlemlere ta
bi tutulacağı hakkında gayet kesin ve açık hü
kümler ve ilgili organlar mevcuttur. Şimdiye 
kadar siyasi iktidarın Danıştayın tutumları 
hakkında yaptığı şikâyetlere yüzlerce defa bel
ki, parlâmento olarak, millet olarak tanık oldu
ğumuz halde bu hatalı tutumları bir kasıt un
suru olarak Danıştayın yaptığını ve bunları ya
panlar hakkında Danıştayda her hangi bir di
siplin ve cezai bir soruşturmanın yapılmış oldu
ğunu, bir şikâyetin Hükümet tarafından yapıl
mış olduğuna dair bir örneğe de tanık bulun
muyoruz. Binaenaleyh, Anayasamız temel ola
rak üç kuvvet ayırımı üzerine, mutedil bir ayı
rım oranı üzerine oturmuş bulunmaktadır. 

Bilâhara, değerli arkadaşlarımın Anayasa 
Mahkemesi üzerindeki görüşleriyle Danıştay 
yani, idari yargı mercileri üzerinde yapılan bu 
değişiklikleri de birleştirecek olursak Anayasa
mızın bağımsız adaletten ve temel hukuk pren
siplerinden bir tanesinin yapılan değişikliklerle 
büyük ölçüde zedelendiği kanısındayız. Şimdi
ye kadar yapılan şikâyetlerin biraz önce arz et
tiğim geniş izahatımdan, daha ziyade soyut ko
nular etrafında olduğu, esaslı bîr maksat güt
mediği, gerçek olmadığı kanısındayız. O sebeple 
biz bu husustaki değişikliğin 1961 Anayasasının 
ruhuna uymıyacağı eski metnin aynen muhafa
za edilmesi lâzımgeldiği görüşünde bulunuyo
ruz ve bu hususta bir değişiklik önergesi tak
dim edeceğiz. İtibar edilmesini saygılarımızla 
arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Başka, söz istiyen yok. önerge 
hazırsa.. 

SİRKİ ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sıranızda bulunmadı
nız. ismi âlinizi okuduk, yoktunuz. Tekrar is
tiyorsanız buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bulunmadığım 
için özür dilerim. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim, buyu
run. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Bu maddenin 
görüşülmesinde, hukuk anlayışım içerisinde bir 
görevi yerine getirmeye kendimi zorunlu hisse
diyorum. 

1961 Anayasasının 114 ncü maddesi gerçek
ten övülecek gerçekten ileri anlayışı ifade ede
cek bir hükümdür, idarenin hiçbir eylem ve 
işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamaz. Bu, çeşitli pürüzlerini çö
züme götürmüş, sarsıntılardan uzak ileri bir ül
kede tatbiki ideal olacak bir idari denetim yolu 
idi. 

1961 Anayasası yapıldığı sırada 1961 Anaya
sasının birçok hükümlerine sebebolan tepkilerin 
sonucu olarak yer alan hükümler içerisinde gö
rüp bu metnin karşısında olanlardan biri idim. 
1950 - 1960 arasındaki idarenin haksız, keyfî, 
partizan tasarruflarından yakman bir toplulu
ğun içerisinde 1961 Anayasasının 114 ncü mad
desine sarılmam gerekirken ve sarılanlar içeri
sinde olanların yanında yer almam gerekirken 
ve o dönem iktidarının haksız tasarruflarını ner-
sinde hisseden bir insan olmama rağmen 114 ncü 
madde için o zaman şunları söylemiştim, Anaya
sanın tümü 1961 yılında görüşüldüğü sırada : 

«Anayasa ile bir hüküm getiriliyor ve diyo
ruz ki, siyasi iktidarların takdiri ve idari bütün 
tasarrufları ister takdire bağlı olsun ister idari 
tasarruf olsun, ister Hükümet tasarrufu olsun 
bütün tasarruflar kaza organlarının kontrolüne 
tâbi olacaktır.» Dünya mevzuatını işgal eden 
idare hukukunun bir numaralı meselesi olan bu 
husustan uzun, uzun bahsettikten sonra diyorum 
ki, «ve bir Başvekil bu tasarıya göre bir ha
demeyi dahi işinden çıkaracak olursa o, kasa 
organlarına başvurup tekrar vazifeye başlıyabi-
lecektir. Tazminat dâvası açması mümkün ola
caktır. Bir memurun maaşı şu miktara çıkarıl
dığı veya tenzil edildiği zaman bu Anayasaya 
göre vatandaş işine gidebilecek, yargı organına 
giderek bir iddia veya tazminat dâvası açabile
cektir. Bu takdirde kendisinden tazminat bek-
liyeceğimiz icrayı asıl işleri dışında işlerle meş
gul etmemiz halinde durum ne olacaktır? Bu 
memlekette Hükümet var diyeceğiz. Artık, 
memleketteki geçmiş misâllerden ağzımız yandı 
diye çalışmaz bir Hükümet mi istiyeceğiz. Çay 
fiyatları arttığı zaman orduda disipline muga
yir bir hareketten ötürü bir disiplin cezası veril
diği zaman veya meselâ, sâri bir hastalık bir 

âfet arasında bir tedbir alındı mı, siyasi bir ta
sarruf yapıldı mı yahut, öğretmen talebeye 
kırık not verdi mi bütün bu eylemleri yargı or
ganına nasıl tevdi edeceğiz? Beklenmiyen çe
şitli ihtimallerle karşı karşıya geleceğiz. Bu, 
ne olur bilir misiniz? Sözde, Anayasa var şek
linde bizi alıp zora götürebilir, ihtilâlci Ana
yasanın siyasi felsefeleri Hükümete hâkim kılan 
o sözde Anayasalar bunu pekleştirir ihtilâlci 
Anayasaların bir kısmında teşriî organın üstün
lüğü görülür, tasarı, icra organını teşriî ve 
kaza organının çifte tesirinde eritip yok etmek 
temayüiündedir» demiş idim. 

1961 yılında 114 ncü madde görüşüldüğü sı
rada karşı çıkan en az kişiler arasında idim. 
1971 yılının şikâyet ve çeşitli şekvalarını 1961 
yılında görenlerden idim. İnşallah, yanılırım 
1979 veyahut 1981 i de şimdiden görmez olabi
lirim. 1961 Anayasasında idarenin bütün ey
lem ve işlemlerini her halükârda yargı deneti
mine bırakmak gibi bir uca gittik şimdi ise ida
renin tasarruflarını yargı denetiminden alıp 
kurtarmanın diğer bir ucuna gidiyoruz. Bir 
türlü orta yolu bulamıyoruz. Bir türlü, Tür
kiye'nin şartlarına uygun tepkilerden uzak, bu
günün şartlarına göre Anayasa, buna göre çe
şitli hükümler koyamıyoruz. Yarın şekvacı ol, 
öbür gün yeni şartlar, yeni Anayasalar getir. 
Tepkilerden uzak sağlam bir düşünce prensibi 
içerisinde gelecekleri de hesaba katarak hüküm
ler getirmeye bir türlü kendimizi alıştır amıy o -
ruz. 1961 Anayasasında idarenin bütün tasar
rufları ister bu tasarruf idari olsun ister takdirî 
olsun, ister siyasi tasarruflar olsun, hepsini 
yargının denetimine götürürken şimdi de ağızı-
mız 1961 de dediğim gibi sütten yandı diye bü
tün tasarrufları idarenin yargı denetiminden 
alıyoruz ve hem artık, adını da denetim olarak 
almıyoruz, idari denetim bile demekten uzak
laştıran bir duruma getiriyoruz. Yargı yolu 
diye bir umumi ifade içerisinde yargı denetimi
ni tamamen tesirsiz bir hale getiriyoruz. Te
sirsiz hale getiren iki hüküm, kendisini burada 
göstermektedir; bunlardan biri, yargı deneti
mi yahut yargı yolu, yasa ile kullanılan yürüt
me görevini hiçbir şekil ve surette smırlamıya-
caktır. O halde denetim ve yargı yolu nerede 
kalacaktır? ikincisi, idarenin eylem ve işlemi 
niteliğinde denetim yapılmıyacaktır. Bu iki ka-

I yit içerisinde, bu iki hattı vâsıl arasında yargı 
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denetimi artık müessiriyetini kaybedecek ve 
mümkün olmıyacaktır. 

Acaba, geçmiş 10 yıl içerisinde yargı de
netiminin kullanılmasnda, yargı denetimini kul
lanan Danıştayın bu yetkisini kötüye kullan
ması mı, yoksa, özellikle 1965 ten sonra siyasi 
iktidarın haksız, keyfî ve partizan tasarrufla
rından mı neret etmiştir? Bütün bunları bir 
tarafa bırakıp, bütün bunların muhasebesini 
yapmadan ileri yılllarm neler getirebileceğini, 
gelecek günlerin neler yüklü ve nelere gebe ol
duğunu düşünmeden, bu kez de şimdi diyoruz 
ki idarenin bütün eylem ve işlemleri, bu sınır
lar ve hattı vâsıllar içerisinde artık yargı dene
timine elveda.. Siyasi iktidarlar, siyasi parti
lere dayanır. Siyasi partilerin bugünkü görü
nümde ve Türkiye'nin şartları içerisinde par
tizanlığa mütemail olduğunu tatbikatlar gös
termektedir. yarının iktidarları, bu yetkiler 
içerisinde partizan idareyi rahatlıkla tahkim 
edip, yürütebilirler. Keyfliği, tabulaştırır ve 
kanunun verdiği bir hak olarak kullanmanın 
rahatlığı içinde bulunabilirler. Hakların iade
si, vatandaş hürriyet ve haklarının ve idarenin 
tarafsızlığının elde edilebilmesi için yeniden 
şekvalar ve yeniden mücadeleler baslar. 

BAŞKAN — Sayın Atalay müddetiniz bit
mek üzeredir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitiriyorum, 
Sayın Başkanım. Eğer, bir hükümet ister ise 
bu yetkiler içerisinde keyfi bir idareyi parti
zan bir idareyi rahatlıkla kullanabilir. Fakat, 
geçmiş hüküm de, geçmiş idareyi, 1961 de ifa
de ettiğim gibi, «idareyi çalıştırmaz hale geti
rebilir». Ama, birim olarak 1961 Anayasasının 
tümü üzerinde de dediğim gibi önemli olan ya
salar değildir. Önemli olan ne bu Anayasa ne de 
eski Anayasa hükümleridir. 1961 Anayasasının 
tümü üzerindeki son sözlerimde de ifade etmiş
tim, önemli olan bunu tatbik edenlerdir. Eğer, 
gerçekten bilebilsek ki, önümiisdeki iktidarlar, 
siyasi partilere dayanan iktidarlar, yönetim
de ciddî, yönetimde âdil olabilecekler, bu hü
kümler büyük bir şey ifade etmez. Ama, bunun 
rahatlığı içinde olmaya imkân yoktur. Bu se
beple gönlüm bu 114 ncü maddenin bu şekli 
ile beraber değil ama, eski Anayasanın 114 ncü 
maddesi ile de beraber değil, fakat yasanın da 
çıkması lâzım, bu husustaki beyaz oyum, yüre

ğimin ve kalbimin oyu değil, bir emrivakinin 
oyu olacaktır. Saygılarımla* 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak imzalı bir 
önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplerden do
layı müzakere ettiğimiz 1661 sıra sayılı Anaya
sa değişikliği teklifinin (c) yargı yolu madde 
114 ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Suphi Gürsoytrak 
Tabu Üye 

c) Yargı denetimi : 
Madde 114. — idarenin hiçbir eylem ve iş

lemi, hiçbir halde, yargı mercilerinin denetimi 
dışında bırakılamaz. 

idarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâva
larda süre aşımı, yazılı bildirim tarihinden baş
lar. 

İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödeme'rle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Önerge açıklanmıştır. Önerge 
üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. Komis
yon Başkanı Sayın Refet Rendeci önerge üze
rinde mütalâanız?.,. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Ko
misyon olarak önergeye katılmıyoruz. Katılma-
yaşımızın sebebi, maddenin gerekçesinde sarih 
olarak bellidir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, biraz evvel sundu
ğumuz, okuttuğumuz önergeye katılmadığını 
ifade etmiştir. Sayın Suphi Gürsoytrak tarafın
dan verilen 114 ncü maddenin değiştirilmesine 
ilişkin önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge, 10 kabul oyuna 
karşı mevcudun kahir çoğunluğu ile reddedil
miştir efendim. 

114 ncü madde okunduğu şekliyle açîk oyla
rınıza sunulacaktır efendim. 

c) Memurların siyasi partilere ve sendika
lara girememesi : 

Madde 119. — Memurlar ve Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde 
çalışanlar ve kamu yararına çalışan dernekler
den özel gelir kaynakları ve özel imkânları ka
nunla sağlanmış olanların merkez kurullarında 
görev alanlar, siyasi partilere ve sendikalara 
üye olamazlar. Memurlar ve Kamu İktisadi Te
şebbüslerinde çalışanlar, görevlerini yerine ge-
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tirirken, vatandaşlar arasında, siyasi kanaatle
rinden dolayı her hangi bir ayırım yapamazlar. 

Bu esaslara aykırı hareketleri mahkeme hük
müyle sabit olanlar, kamu hizmetlerinden temel
li çıkarılır. 

îşçi niteliği taşımıyan kamu hizmetlilerinin 
meslekî menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
amacını güden kuruluşların bağlı olacakları hü
kümler kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — 119 ncu madde üzerinde Sayın 
Hüseyin Öztürk söz istemiştir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı grup adına mı ko
nuşuyorlar? 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Suphi Kara

man. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 

KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 1961 Anayasasında 119 ncu mad
de, memurların siyasi partilere girememesi gibi 
bir başlık taşıyordu. Değişiklik metinde, me
murların siyasi partilere ve sendikalara gire
memesi şekline çevrilmiştir. 

Madde metnindeki birinci ve ikinci fıkra
lar, 1961 Anayasasının asıl metnindeki fıkralar
dan iki kelime hariç aynıdır. Üçüncü fıkra ye
niden eklenmiştir ve müzakeresini yaparak bi
tirdiğimiz 46 ncı maddeden biraz genişletilerek 
devredilen bir fıkradır. 

Memurların, siyasi partilere girememesinden 
bahseden bir maddenin, siyasi partilerin nitelik
leri yönünden aynı matlapta, aynı kelimelerle 
sendikalara da teşmil edilmiş olması biras son
ra işaret edeceğim bâzı mahzurları meydana ge
tirmiştir. Yani bu madde matlabmı, başlığını 
siyasi partilerden sendikalara getirirken metnin 
içinde de değişiklik yapmaya ihtiyaç vardır. 
Çünkü, sendikaların bünyeleri ve, yapıları ve iş-
leyişleriyle ve kamu düzeni içerisinde taşıdığı 
yerler ile siyasi partilerinki elbette farklıdır. 

Siyasi partilere girememenin kısıtlanması, 
bâzı meslek grupları için normaldir. Olağan
dır. Çünkü, siyasi partiler farklı bir kuruluştur; 
ama sendikalar için böyle olmamak lâzımdır. 

Demokrasinin temeli, çeşitli çalışan grupla
rın kendi menfaatlerini demokratik usuller içe
risinde serbesttçe savunabilmeleri için meslekî 

teşekküller kurmasına bağlıdır. Batıda, demok
rasi olan hiçbir ülkede sendika hakkı kısıtlan-
mamıştır, bütün çalışanlara sendika hakkı ve
rilmiştir. Zaten, Batı tipi demokrasilerini tota
liter reejimlerden, totaliter rejimler, ister sos
yalist istikamette olsun, ister faşist istikamette 
olsun diktatorya idarelerinden ayıran başlıca 
nitelik budur. Hangi ülkede sendika varsa, o 
ülkede demokrasi vardır. 

Sabahleyin de ifade ettiğim gibi 1955 sene-
nesinde, askerken yaptığım bir etüt içerisinde 
NATO milletlerinin bünylerini tahlil ederken, 
15 NATO devleti arasında gördüm ki 2 devlette 
sendika yoktu. Bunlardan biri Portekiz diğe
ri Türkiye idi. Portekiz, Salazar'm diktatorya-
sı idi. Bunun dünya biliyordu, ama, Türkiye'de 
demokrasinin var olduğu bilinen bir ülke idi, 
ama sendika yoktu. 1961 Anayasası bu mese
lelerin hepsini kökünden halletmiştir. 

46 ncı maddede sendikalar girmek hakkın
dan bahsediliyor. Sendikalara girmeme mesele
si de buraya getiriliyor. Sendikalara girmek me
selesi, sadece işçilere inhisar ettirilip, işveren
lere, çalışanlara, diğer meslek gruplarına bu 
hak, kısıtlanınca, o zaman, demokrasinden, 
1961 Anayasasının getirdiği haklar bakımından 
geriye gidiş meydana geliyor. Arkadaşlarım, 
Batı ülkelerinde bu hak vardır. Sabahleyin Sa
yın Başbakanımız «Bu Anayasanın hangi metni, 
Batı ülkelerindeki Anayasalardan daha geriye 
bir hüküm taşırsa, bütün teklifleri geriye ala
lım» dediler. Ben şimdi ortaya koyuyorum; İn
san Hakları Evrensel Beyannemesinin, 

BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli Mil
letvekili) — Söz istiyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — insan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin 23 ncü mad
desi, «Herkes, menfaatlerini korumak için sen
dikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakları 
vardır» diyor. Yani, bizdeki gibi çalışanların 
falan değil, herkesin böyle bir hakkı vardır di
yor. italyan Anayasasının 39 ncu maddesi «Sen
dikalara tescillerini yaptırmaktan başka bir ve
cibe yüklenemez» hükmünü getiriyor. Batı Fe
deral Almanya Anayasasında da bu hak mev
cuttur. Binaenaleyh, Sendikalara girme hakkının 
memurlardan kısıtlanmış olması bir geriliktir. 
Fakat ortaya getireceği hiçbir yenilik yoktur. 
Anayasa Mahkemesi sendika kuran memur te-
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şekküllerine grev yapmama hususları hakkında 
bir içtihat kararı vermiştir. Binaenaleyh mesele 
kalmamıştır. Ama, dün bir grup sözcüsü arka
daşımızın ifade ettikleri gibi «Bu memlekette 
birkaç yıl önce, birgün telefonlarımızı açığı
mızda PTT nin bütün telefonlarının çalışmadı
ğını gördük. PTT Memurları Sendikasi memur
larının grev yaptığı anlaşıldı. Bunun gibi öğ-, 
retmenler Sendikası 4 gün boykot yaptı... Ar
kadaşlarım, bu işler için sendika olmaya lüzum 
yok, dernek halinde bile olabilir. PTT Mensup
ları Derneği, - kanunsuz olarak - eğer kanunlar
la kısıtlanmıssa veya bir hakkı varsa aynı şeyi 
yapamaz mı? Gizli olarak yapamaz mı? («Na
sıl yapar?» sesleri) şu halde, meseleyi, sendika
dan müşteki teşekküllere çevirmek, bir şeyi de
ğiştirmez. insan Hakları Evrensel Beyannamesi 
ile verilmiş bir hak, 1961 Anayasasında tescil 
edildiği halde şimdi geriye almıyor. 

Şimdi bu madde başlığının, memurların siya
si partilere girememesi halinde; memurların si
yasi partilere ve sendikalara girememesi halin
de çevrilmesinin metin içerisinde meydana ge
tirdiği sakatlığı ortaya koyacağım. Eski ve ye
ni metinde bir yere girmesi men edilen meslek 
grupları : 

i Memurlar, 
ikincisi; «Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 

yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar..» siyasi 
partilere giremezler. Çünkü, o teşekküllerin, 
menfaat dönen o teşekküllerin işlerini o siyasi 
partinin lebine kullanabilirler. Ama şimdi, 
«sendikalara giremez» deyince o takdirde, - me
murların tümü giremiyor madem - sadece Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve denetim 
işlerinde çalışanlara değil, orada çalışanların 
tümüne bu yasağı koymak lâzımdı, İşte bir 
sakatlık meydana geldi; matlahm başında yal
nız «siyasi parti» kelimesi varken ona, «sen
dikalara» kelimesini de ilâve edince metnin içe
risinde â2 ona göre düzeltme yapmak îâzımge-
lirdi, bu iki. 

Üçüncü olarak giren bir grup daha var; 
«kamu. yararına cahşan derneklerden özel gelir 
kaynaklan ve ÖZ3İ imkânları kanunla sağlanmış 
olanların merkez kurullarında görev alanlar.,,» 
Bunlar siyasi partilere giremiyorlardı, çünkü 
ciyasi partinin bünyesinden ötürü, bu teşekkül
lerin merkez kurullarında çalışanlar, olabilir ki 

I o teşekkülü meselâ siyasi parti yönünde, «vatan 
cephesi» kurma- yönünde kullanabilirler. E, pe
ki sendikaya girmemesi için niye yalnız bunlara 
yasaklayıcı hükümler getiriyoruz? öyle ise ora
larda çalışanların hepsinin sendikaya girmesini 
yasak etmek lâzım, işte, metinde değiştirilmesi 
lâzımgelen bir başka husus. 

Bunlara temas ettikten sonra muhterem ar
kadaşlarım, bir de şimdi 46 ncı maddeden bu
raya aktarılan fıkranın bu madde içerisinde ha
vada kaldığını ortaya koyacağım. 46 ncı mad
deden buraya aktarılan fıkra; «İşçi niteliği ta-
şımıyan kamu hizmetlilerinin meslekî menfaat
lerini korumak ve geliştirmek amacını güden 
kuruluşların bağlı olacakları hükümler kanunla 
düzenlenir.» diyor. Şimdi arkadaşlarım bu mad
denin başlığı: «Memurların siyasi partilere ve 
sendikalara girememesi.» hükmünü taşıyordu. 
Yasaklar vardı bunda. Peki böyle bir hüküm 
varken, bu son fıkranın burada ne işi var Bu 
son fıkra Anayasanın başka maddesine girme
liydi. Çünkü son fıkra yeni kuruluşlardan bah
sediyor. Yani, yasaklanan memur sendikaları
nın yerine kurulacak kuruluşlardan bahsediyor. 
öyle ise bu maddede değil, olsa olsa, 46 ncı mad
dede yer alması lâzımdı. Ama, 46 ncı maddeye 
konmuyor, olabilir ki, sendika anlamı çıkabilir di
ye. Çünkü, orada sendika kurma hakkı var. O sen
dika kurma hakkından, o bahsedilen kuruluş
ları, bunlar sendika mıdır, değil midir şüphesin
den çıkarabilmek için oradan almışlar buraya 
getirmişler. Fakat maddenin başlığına yakışmı
yor bu fıkra. 

Bu madde hakkındaki Grupum adına yaptı
ğım eleştiri bundan ibarettir. Saygılarımı su
narım. (Millî Birlik sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Nihat Erim, 
buyurun efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
I Sayın Başkan, bir sorum var, Komisyondan.. 
I BAŞBAKAN NİHAT ERİM (Kocaeli Mil

letvekili) — Sayın Başkan, Senatonun değerli 
üyeleri; Sayın Karaman, benim bugün gündüz 
yaptığım konuşmadaki bir sözümün çelişkisini 
ortaya koymak istediler. 

Filhaikika, Evrensel Beyannamenin 23 ncü 
| maddesinin 4 ncü fıkrasında: «Herkesin, men-
j faallerinin korunması için sendikalar kurmaya 

ve bunlara katılmaya hakla vardır.» der. Bura-
| claki «herkesin» kelimesini Devletin vatandaşı 
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olan bütün fertler anlammda alırsak, ordudaki 
erlerin ve subayların da sendika kurmalarına 
imkân vermek gerekecek; acaba buna ne derler? 
Demek ki, buradaki «herkesin» tâbiri, Devlette 
başka statüler içinde bulunmıyan, başka taah
hütler altında bulunmıyan ve gördüğü Devlet 
hizmetinin mahiyeti icabı birtakım kayıtlara tabi 
tutulması gerekmiyen serbest kişilerdir. 

Kaldı ki, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
ki, öteki bir Evrensel Beyannamedir, hukukî, 
bağlayıcı değeri yoktur, ama moral bir etkisi 
vardır. Avrupa insan Haklan Sözleşmesi ise, 
Türkiye Cumhuriyetini de bağlıyan milletler
arası bir sözleşmedir. Onun 11 nci maddesini 
okuyorum, yine fıkra 1: «Her şahıs asayişi ih
lâl etmiyen toplantılara katılmak ve başkalariy-
le birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi men
faatlerini korumak üzere dernek kurmak hak
kını haizdir.» Geliyor fıkra 2; - Şimdi gene de
mokrasiyi, Devleti, kamu düzenini, hizmetin ge
reklerini koruyacak. -

Fıkra 2 : «Bu hakların kullanılması demok
ratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetin
de olarak, millî güvenliğin, âmme emniyetinin, 
nizamı muhafazasının, suçun önlenmesinin, sağ
lığın veya ahlâkın veya başkalarının hak ve 
hürriyetlerinin korunması için ve ancak kanun
la tahdide tabi tutulabilir.» Bununla da bırak
mamış, burada bu madde - diğer maddelerde iki 
fıkra ile bırakır - bir de 3 ncü fıkra getirmiş: 
«Bu madde, bu hakların kullanılmasında idare 
(işte memur) silâhlı kuvvetler, (ordu) veya 
zabıta mensuplarının muhik tahditler koyması
na mâni değildir. Şimdi, Anayasamızın bahis 
konusu 119 ncu madde, idarenin işin mahiyeti 
icabı bir tahdit koymasını düzenliyen maddedir. 
Binaenaleyh memurlar sendika kuramaz der
ken, Türkiye'de sendika kurma yasaklandığı 
anlamım bundan hiçbir surette çıkarılamaz. 
işçiler (Sendika kurarlar, işverenler sendika 
kurarlar ve kurmaya devam edecekler. Me
mur bir statü içindedir, o statünün gerekleri 
vardır, o statünün gereklerine uyması lâzım
dır. 

Kaldı ki, memurlar dernek kurmaya de
vam edecekler ve yine kaldı ki, - kendileri de 
beyan ettiler - Türkiye'de memur sendikaları
nın grev yapma hakkı yoktu; Anayasa Mahke
mesinin içtihadına göre de teeyylidetmişti. 
Sendikaların en bariz göze çarpan özelliği ve 

ı en kuvvetli silâhı grev ve lokavttır. Grev ve 

I lokavt olmadığı zaman, sendika var derseniz 
o ismen var demektir, aslında sendika muh
tevasında boşaltılmış demektir. İşte memurları
mız için ismen var olan sendikaların da bâzı 
sakıncaları, yaşadığımız arkada kalan zaman 
içinde görüldüğünden, kendileri meslek men-
fatlerini korumak için sendikalar kuracak on
dan öteye gitmiyeeek. Çünkü, bilirsiniz bâzı 
sendika nevileri vardır ki, Devletin ne su
retle idare edilmesi lâzımgeldiği, politikanın 
ne olması gerektiği hakkında da eylemde bu
lunmak,, faaliyette bulunmak baklanı iddia 
eder ve o yolu tutabilir. Nitekim bizde de şim
di bir konfederasyonun içinde bu cereyanı güt
mek istiyenler görülmektedir. : Memurlar için 
elbette böyle bir şeye müsaade edilemez. 

Şunu da sorayım arkadaşlar, yani bugün
kü Türkiye'de memurlarımız sendika kuramaz-
larsa, memur menfaatlerini dernek içinde sa
vunurlarsa pek çok mu eksiklik olur reji
mimizde veya demokrasimizde, haklarımızda? 
Daima gelecek mazarratla, gelecek faydayı 
dengelemek lâzım, tartmak lâzım. Bu madde 
durup duruken mi ele alındı? Bu maddeyi 
ele almak için de, bâzı can sılacı olaylar kar
şısında kaldı bu Devlet, bu rejim. Yok bu
na bugünkü Türkiye'nin tahammülü. Yaralı
dır, bu yarayı yeniden kaşımamak lâzım, te
davi etmek lâzım. Bu gerçeği kabul edelim 
arkadaşlar. Eğer, demokrasiyi, parlamenter 
rejimi ve anahürriyetleri esasiyle, özü ile mu
hafaza etmek istiyorsak. Sendika kurmak is-
tiyen insan memurluktan çıkar işçi olur, 
serbest çalışır, istediği gibi sendika kurar. E, 
memur olacaksın, memur olacaksan Devletin 
statüsüne, memur için tesbit ettiği statüye 
uyacaksın. Bugün Parlâmento, Parlâmentoda
ki siyasi partilerin büyük çoğunluğu Tür
kiye'de memur sendikalarının bulunmasını uy
gun g'örmüyor, o noktada bMeşiyoruz. Mesele 
bundan ibarettir ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi de buna imkân vermiştir. 

Saygılar sunarım. (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk, buyu
run efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayım Baş
kan, değerli arkadaşlarım; önce, bu 119 ncu 
maddenin düzenlenişinde hem bir noksanlık 
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Ben şuna inanıyorum ki, bu madde kanun
la da getirileni, müeyyideler de getirilse dernek
çiliğe gidilse, bugünkü sendika sistemi ile ka
nunların ve müeyyidelerin içimde uyması gere
ken esaslarla çalışan bir sendikanın kontrolü 
bir Hükümet tarafından bir Devlet tarafımdan 
daha kolayken, derneklerde daha zor olacak
tır, daha çıkmaz yollara gitmek mümkündür. 
Çünkü, sendikalar olmadan da biz derneklerde 
bu yürüyüşleri bu mitingleri bu toplantıları 
gördük, çok daha ağır konuşmalara şahit ol
duk. Bunun en ağırını 30 bin öğretmenin 
1963 teki yürüyüşünde gördük, öyle ise bun
lar dernekle de olmuyor, önemli olan, devlet-
Isrin kendini çalışmalariyle ayakta tutan züm
reyi ayakta tutacak güçlere kavuşturmasıdır. 
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küller ve dayanışmalar yok edilecektir. Bu, 
demokrasinin, kuvvetler dengesine dayanan 
esaslarını da zedelemektedir. 

Çıkarılacak kamunun ne olduğunu, ne ge
tireceğini bilmiyoruz. Zaten haklar elimden 
alınmış, getirilecek kanunla biz bunları kon
trol altına alacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. 
Tarihin hiçbir devrinde, hiçbir demokratik 
ülkenin başvurmadığı bu şekle başvurdu
ğumuz zaman baskıların getireceği anarşi
ler, baskıların getireceği gizli çalışmalar 
açık oturumlar, açık fikirlerle çalışmak
tan çok daha tehlikelidir. Hiçbir zaman ağır-
laştırılan cezalarla suçlar tüketilememiştir, da
ha da çok olmuştur. Bunun en güzel örneğini1 

siz, Yüce Senato Ateşli Silâhlar Kanununda 
gördük. Ondan sonraki çoğalan silâhlar ve 
anarşiler, boykotlar, hâdiseler 100 misli arttı. 

Nitekim, Türkiye'deki sendikalara üye ol
ma ve üyelikten faydalanma durumu bu şekil
de önlendiğinde o zaman daha değişik bir du
rum ortaya çıkacaktır. Bu üyeler, yani bir 
mesleğin kişileri hiç tereddüt etmeden, ne ka
dar baskı olursa olsum, yeraltı çalışmalarına 
daha çok yer verecektir. (A .P. sıralarından; 
«ne münasebet» sesi) Bunun örnekleri tarihte 
vardır. Osmanlı imparatorluğu zamanına ba
kınız, istibdat Devrine balkınız. Bütün is-
tibdatım en ağır bastığı zamanlarda bile yeral
tı çalışmaları ile ve bunun başında Büyük Ata
türk, Mustafa Kemal'in yürüttüğü vatanper
ver hareketlerin en güzel ölmeklerini, onlarım 
ve o neslin, o kuşağın yürüttüğü durumlarda 
görüyoruz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hâlâ mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 

Turna, siz... 

BAŞKAN — Lütfen. Hatibin çok az süre
si kaldı, rica ediyorum efendim. 

Devam buyurun efendim. Cevâp vermek 
mecburiyetimde değilsiniz Sayın öztürk. Sa
yın öztürk, lütfen cevap vermeyiniz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Tuna, siz bir konuşmanızla, burada, tenakuzlar 
içerisinde, ne yaptığınızı, ne yapacağınızı bil
mez durumlara düştünüz. 

Değerli arkadaşlarım, 46 ncı maddede ya
pılan değişiklik ona dayalı olarak da 119 ncu 
maddenin kabulü ile böylece 624 sayılı Devlet 
Personeli Sendikaları Kanununa göre kurulan 
memur sendikaları ortadan kalkacak. Böylece, 
Anayasadaki haklan ve özgürlükleri güçlendir
me esprisi de zedelenecektir. Demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devletinin başlıca il
kelerinden olan kamu görevlilerinin, yöneten
lere karşı kendi içinde kuracağı çeşitli teşek-
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var hem de bir bulanıklık var. Şöyle ki; bir 
kere siyasi parti ile sendika aynı statü içinde 
mütalâa edilmemelidir. Çok çok farklıdır bir-
birindeaı. 

ikincisi; son fıkrada getirilen, «işçi niteli
ği taşımayan kamu hizmetlilerinin meslekî men
faatlerini korumak ve geliştirmek amacını gü
den kuruluşların bağlı olacakları hükümler 
kanunla düzenlenir.» Hükmü, yukarıda belli ol
muş zaten. Sendika kalkmış, ne gelecek 
dernek gelecek. Biz, getirilen gerekçe ile de 
bu maddenin bir bağdaşık yönünü göremiyo
ruz. Getirilen gerekçe çok zayıf. Şu bakım
dan zayıf, sanki memleketin içime düştüğü 
anarşinin sebebi sendikalarmış. Bakıyoruz sen
dikalara, yüzlerce sendikadan anarşi yara
tan sendika yok. (A. P. sıralarından gülüşme
ler ve «var, var» sesleri) Ama, dermekler, ül
kü Ocakları ve Dev - Genç daha gizli gizli ku
rulan dernekler anarşi yaratmışlar. Eğer, sen
dika içerisinde bunu yaratan kişiler varsa, el-
betteki ona göre müeyyideler gelirdi arkadaşla
rım. 



C. Senatosu B : 114 

«Egemenlik kayı'tsız şartsız milletindir» sö
zünü aldınız, «Bu Atatürk'ün sözüdür, mil
lete dayanacağız» dediniz. Millete ve topluluk
lara, amcak onlara verilen haklarla dayanıla
cağını savundunuz; simdi o hakları savunanını 
karşısında itiraz ediyorsunuz. Bunu savunur
ken de millete dayandığını, 1950 de ancak 
dayanabildiğim Meclislerde söylediniz... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen cevap ver
meyin efendim, lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bu sö
zün mâna suni bile inkâr ettiniz (A. P. sırala
rından gürültüler) Biraz dinleyin. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sen evvelâ 
sicilini düzelt. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Altan, rica edi
yorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, ikaz 
ediyorum efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, eğer ahlâklı bir insansa gider, benim 
sicilimle ilgili her türlü şeyi buraya getirir. 
Yoksa, ahlaklı olan bir insan burada böyle ko
nuşamaz. Benim sicilim takdirnamelerle dolu
dur. Git, bak. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, ikaz 
ediyorum efendim. Lütfen. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Vazife ala
maz diye yazıyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet! Be
nim bulunduğum yerde, her çalıştığım yerde 
takdirnamelerle doludur ve 'ben masanın başın
da otururken bu millet beni seçip getirmiştir. 
Ahlâkım, karakterim, tutumum, çalışkanlığım
la. Ama, senin gibi her türlü menfi, çıkarların. 
arkasında... 

'BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen beni din
leyin efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Ama, ikazı 
yaptım, saded dışına çıkıyorsunuz, ikazı yaptım, 
rica ediyorum efendim. 

iki dakikanız var. istirham ediyorum. 
Evet 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 

Başkanım, 
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Bugün Türkiye'de haklar, Anayasadaki or
taya konan şekli ile devam ettirilmeyip, bu şe
kildeki baskı kanunları ile, buna dayalı getiri
lecek baskı kanunları ile baskı altına alınmaya 
çalışıldıkça Türkiye'de demokrasi hergün biraz 
daha zayıflıyacak. O yüce Anayasa, 1961 in ulu 
Anayasası hergün biraz daha, hergün biraz da
ha sayıflıyacaktır. Bunun en güzel örneklerini 
biz bu Atatürk'ün devrimci kürsüsünde iSenato 
Başkanından grup sözcülerine kadar arapça ya
zı ile not alınıp okunmasında görüyoruz. Saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, vakit isra

fından başka bir şeye yaramıyor, istirham ede
rim efendim. 

Sayın iskender Cenap Ege, buyurunuz. 
Daha iki arkadaşımız söz istemiştir efen

dim» 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan çok değerli arkadaşlarım, memurların 
sendika kurabilmesi meselesi ile ilgili olan konu 
üzerindeki Sayın Başbakanın ifadeleri karşı
sında durum tamamen vuzuha erişmiş olması 
gerekirken, muhterem arkadaşımız Sayın öz
türk çıktılar, sendika kurulmadığı takdirde ye
raltı faaliyetleri başlıyacaktır, bu bir baskıdır 
ve böylelikle bu memlekette... (C. H. P. sırala
rından «anarşi» sesi) 

Ne diyelim efendim? Aynı fikirde olmadığı
mızı beyan etmek için nasıl konuşalım öğret-
seniz de biz de ona göre konuşsak. Burada ifade 
edilen bu. Zatıâliniz gelirsiniz, cevap verip ver
mediğimi ifade edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege, 
lütfen efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sa
yın Başkan, burada, sendika kurulmadığı tak
dirde meslek derneklerinin faaliyet göstermele
rini bir nevi yeraltı faaliyeti olarak ifade eder
se bu abesle iştigal olur. Ben de o mesleğin için
den geldim. Birçok mesleklerde olduğu PIM, öğ
retmen dernekleri bu memlekette, sendika ol
madan pekâlâ meslekî dayanışma ve meslekî 
hakların korunması için mücadele etmişler, faa
liyet göstermişlerdir. Bu demek midir ki? der
nek kurmak yeraltı faaliyetidir, Bunu nasıl te
lif edebilirsiniz. Yeraltı faaliyeti, her hanşi bir 
şekilde hürriyetler tamamen elinden alınır, der
nek kurma imkânı elinden alınır, iki kişinin yan-
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yana gelmesine mâni olunur; iste o zaman baş
lar. Çeşitli mesleklere mensubolan meslek men
supları, senelerce Türkiye'de dernekler kura
rak kendi haklarını, kendi meslekî çıkarlarını, 
kendi meslekî yücelmeleri için gereken çalışma
ları hem sosyal bakımdan, hem ekonomik ba
kımdan, hem de kültürel bakımdan faaliyet içe
risinde göstermişlerdir. Bugün memleketimizde... 
Birden aklıma geldi. Meselâ; halkevleri var. 
Halkevleri sendika mıdır? Hayır. Bir dernek
tir. Peki, halkevlerinin bu memleketteki fayda
sını inkâr mı edeceğiz. Ama ne zaman, dernek
lerin faaliyet göstermesini gerektiren kanunlar 
ortadan kalkarsa, işte o zaman yeraltı faaliye
ti başlar. Ne zaman mesleklere, meslekî teşek
küllere, derneklere sendikacılık girmiştir; işte 
o zaman o meslekler tamamen kendi meslekî ça
lışmalarının dışında günlük siyasetle iştigal et
meye başlamışlardır. Bunun örneklerini çok ya
kın tarihimizde gördük. Nasıl oluyor da böyle 
bir durum karşısında gelip de burada meslekî 
teşekküllere, derneklere âdeta yeraltı faaliyeti 
gösteren birer topluluk, birer teşekkül olarak 
ifadede bulunabiliyoruz. Bu ne insafla ne man
tıkla kabili telif bir hal değildir. Senelerce öğ
retmen dernekleri faaliyet göstermiştir. Fede
rasyon faaliyet göstermiştir, birçok kongreler 
yapmıştır ve bu kongreler, bu dernek faaliyet
leri meslek için zararlı mı olmuştur? Hayır. Bir
çok faydalar ortaya getirmiştir, Ama dernek 
faaliyeti, ne zaman sendika haline gelmiştir; 
meslekî çıkarlar bakımından, meslekî inkişaf 
bakımından bir kenara bırakılmış, günlük po
litika ile uğraşılmıştır. Memur sendikaları ne 
yapmıştır? Günlük politikacıların beyanlarına 
cevap yetiştirmekten ileri bir mesele ortaya ge
tirmemişlerdir. Sendikaların mesleklere ne fay
dası olmuştur bunu izah edebilirler mi? Yoktur. 
Ama, derneklerin, pekâlâ mensubolduğu meslek 
mensuplarına birçok faydaları, birçok yararlı 
tarafları olmuştur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir sayın 
üye daha söz istemiştir. Yalnız, ça
lışma saatimizin bitimine 5 dakika var
dır. 119 ncu maddenin müzakeresinin bi
tirilmesinde başkanlık yarar görmektedir. 
Gruplar tarafından verilmiş bir önerge de var
dır. 119 ncu maddenin müzakerelerinin btiril-
mesini mütaakıp ikinci oturumundan itibaren 
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müzakeresi sona ermiş olacak olan 9 maddenin 
açık oya sunulmasında da yarar görülmektedir. 
Bu nedenle müzakerelerin 119 ncu maddenin bi
timine ve ikinci oturumdan bu Yana müzake
resi bitmiş olacak olan 9 maddenin de açık oyu
nun yapılmasına ve neticelerinin alınmasına ka
dar oturuma devam olunması hususunu oyları
nıza sunacağım. 

Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

119 ncu maddenin müzakeresine devam edi
yoruz. Sayın Yıldız söz istemiştir, Sayın Demir 
Yüce'nin bir sorusu vardır. 

Sayın Yıldız, buyurunuz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, her hangi bir konuşma
cıya cevap vermek için değil, teorik, kurumsal 
bir - iki yanlış olduğu inancı ile söz aldım. Tu
tanakları düzeltmek için. 

Avrupa Sözleşmesi sendika kurmayı sınır
lamış, kaldırmamış. Kaldırma ayrı şey sınırla
ma ayrı şey. Bizde de bu sınırlama var. Nite
kim, bizim sendikalar Anayasa Mahkemesinin 
kararı ile grev yapamazlar. Demek sendikal 
haklar bizde de kısıtlanmış. Bu bakımdan sen
dika kuramazlar diye sözleşmede bir hüküm 
yoktur. Yalnız, kısıtlanabilirler. Grev hakkı ol-
mıyan bir memur sendikasını biz de kabul et
tik. 

Sonra bizim bu hüküm sözleşmeye uymaz. 
Sendikayı kaldırıyor, kısıtlamıyor. 

Sonra; sanıyoruz ki; bu beyanım yalaniana-
maz, demokrasilerde, memur sendikası kurup 
da, bunların içinde grev hakkı olmıyanlar da 
vardır. Bunun için, bizde nasıl bütün memur 
sendikaları var, grev hakkı yoksa; bir kısım 
demokrasilerde, memurların bir kısmı, sendika
ların bâzıları grev yapamaz. Şimdi de diyor ki, 
komisyonda da bu oldu, «sendika kuruldu mu 
doğal bir sonuç olarak grev hakkı çıkar.» Ha
yır, öyle bir şey yok. Bunu bir kez düzeltmek 
istedim. Yok öyle bir şey. Yani, «sendika oldu
ğu yerde arkasından grev mutlaka olur» yok 
öyle bir şey. Nitekim, bizde sendika varken 
grev yoktu. Bu Anayasa Mahkemesinin kararı. 
E, örneklerde, demokratik ülkelerde sendikal 
haklar verildiği zaman bunlar arasında grev 
yapamıyanlar vardır. 
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Şimdi, bir görüş; yani sendika kurmasalar I 
haklarını koruyamazlar mı dernekle olmaz mı? 
Aynı söz işçiler için de söylenebilir. Onlar da 
sendika kurumadan haklarını korusunlar. Sen
dika kuruluşu ile hak korunması ayrı şey, der
nek yolu ile hak korunması ayrı şey. Sendika 
kurulmazsa bundan elbette bir felâket gelmez; 
ama sendikadan da bir felâket gelmez. Sendika 
kurmıyan demokrasi örneğini burada komisyo
na da sordum. Şimdiye kadar gerçekten çağdaş 
ölçülere göre demokrasi denebilen rejimler için
de memur sendikasını yasaklıyan var mı? Kim
se bir şey söylemedi. Belki var, ben bilmiyorum. 
Ama, soruyu sordum, kimse söylemedi. Bir da
yanışma, söz konusu oldu mu, bunun tipik ör
gütleri vardır. Elbette dernek de olur, sendika 
da olur. Ama, ikisi ayrıdır, aynı hakları koru
ması istenemez., 

Sonra arkadaşlarım; Türkiye^de, 7 - 8 yıl 
içinde sendika kuralları, gelenekleri ve bir sen
dika hukuku gelişmiştir. Şimdi, bundan sonra 
bu alışkanlık ve bu gelenekleri geliştirmiş olan 
kamu hizmetlileri, daha doğrusu özellikle me
murlar, yeni bir gelişme, yeni bir gelenek ve ku
ralları dernek yolu ile kurma zorunluğu karşı-
smdadırlar. Yeni bir şey olacak. Bu da, her hal
de, rahatsız edici olaylar çıkarabilir. Belki, suç 
sayılabilecek nitelikteki olaylara da girebilir. 

Arkadaşlarım, 1961 Anayasasının ileri bir 
hükmü idi, bu. Hiç kimse itiraz edemezdi. Ma
demki, demokrasiden söz ediyoruz, bu bir geri 
adımdır. Dün açıkladığım zaman; bir geriye dö
nüş niteliği var, değişikliklerde; demiştim. îşte 
çok kesin ve belirgin bir geriye dönüş niteliği. 

Şimdi, sendika keyfî ve günlük politika ile 
uğraşıyor ve bundan ötürü sendika kurulma
sın. Bu, yersiz bir söz. Çünkü, TÖS özellikle 
sendikal eylemler yaptığı zaman bu olay yargı 
organına intikal etti. Yargı organı, hangi ey
lemleri politika, hangi eylemleri doğal, olağan, 
sendikal eylemdir, diye karara bağladı. İktidar 
yarışmasına katılmak ve edimli olarak fiilen bu 
fiil ve eylemi yapmaktır. Yoksa, yurt sorunla
rını tartışmak, toprak reformu gerekli İdi, de
mek, vergi reformu gerekli idi, demek, günlük 
politika değildir. Açık, o; yurt sorunlarının 
tartışılması, kamu oyunun oluşması. 

Konuşmamızda bir noktayı önemle belirt
miştik. Sosyal örgütlenme, sosyal dengeleşme, 

böylece en seçkin, milyona yaklaşan sayı ile 
sendikalaşırsa mmurlar, daha köklü ve daha 
verimli olur. Bundan ötürüdür ki, biz, sendika 
kurulmamasma ilişkin gerekçeleri haklı, ne 
mukayeseli hukuk yönünden başka ülkelere 
benzeterek, ve ne de kuramsal yönden, teorik 
yönden haklı buluyoruz. Temeli iki tanedir, de
mokrasi, faşist, doğulu demokrasi değil, ger
çek demokrasi örneğini kimse söyleyemedi. 

2. «Sendika kurulur kurulmaz arkasından 
grev gelir.» Yok öyle şey. Bu, kural değil, Tür
kiye'deki kural değil, başka ülkelerde sendika 
kurulduğu halde grev yapamıyanlar vardır. 

İşte, ben bu görüşü ve buna dayalı sendi
kayı yasak eden Anayasa hükmüne ilişkin, Tu
tanağa geçmiş görüşlerin kanımca yanlışlarım 
düzeltmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Termen, buyuru
nuz. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın ar
kadaşlar, Devlete hizmet veren, memuriyet un
van ve gustosunu iktisabedenlerin sendika ku-
ramamaları hakkındaki kanun tutumu ile, 
memurların sendika kurabilir vasılları arz üze
rinde halen yan yana yaşayan iki ayn şekil gös
teren bir husustur ki, Sayın Ahmet Yıldız Ar
kadaşımız Türk Devletinin kuruluş niteliği, me
mur istihdamının politika ve kanun anlayışı ola
rak durumunu sosyalist ülkelerdeki ve ezcümle 
İtalya'daki memur kuruluşu ile karşılaştırmadı
ğı için büyük bir yanlışlıkla Senato kürsüsünü 
işgal etmiş bulunmaktadır. Size kısaca işin özü
nü arz edeceğim. 

Viyana ve Fransa tipi devlet idarelerinde 
yâni klâsik devlet idarelerinde istihdam, devlet 
beğendiği adamı bidayeten intihap ile bir göre
ve tâyin eyler ve bu adam o devletin kuruluş 
statüsü içinde emeklilik sırasına kadar; ki, ta
yin olarak hizmetini verir. Suç işlerse ihraç gö
rür, suç işlemezse emeklilik nizamını elde eder 
ve kenara gider. 

Ama italya'da, Viyana'da şartlar böyle de
ğildir. Devlet memuru yıllık kontratolarla işe 
alınır. Müddetin hitamında, bir ay kala, devlet, 
istihdam ettiği kişiye kontrato gereği olarak 
tebligat yapar. Çalışmanızdan memnunum, sisi 

j önümüzdeki yıl da çalıştırmak arzusundayım, 
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kararınızı bana bildiriniz der. Memur da, o müd
det zarfında gelen teskereden hareket ile, yeni 
yıla müteallik iradesini izhar eder. 

Bu tip ülkelerde, bu tip sistemin cari bulun
duğu memleketlerdeki memurun sendika kur
mak hakkı vardır. Ama, Türkiye gibi, 1876 Ka-
nun-i Esasi'sinden beri Viyana, Paris sisteminde 
devlet anlayışı yürüten ve memur istihdam eden 
ülkede konu, muhterem Başbakanın buyurduk
ları gibi, memurun sendika kurmaya esas. ihti
yacı olmadığı cihetle vâzıı kanun olarak ve dev
let takdir halinde, sendika kurma hakkı kendi
sinden nezedilmiştir. 1961 Anayasasını yapan 
ve bu maddeye memurlara sendika kurma hak
kını veren kuvvet, Dünya içinde mevzuu bu iki 
anlayışın farkına varamadığı için, 1961 e bu esa
sı koymuştur. 1961 de vardır, diye 1961 tabu 
mudur ki, bugün biz bir hakikata rücu etmiye-
lim, avdet etmiyelim. Hikâyenin aslı budur. Sa
yın Ahemt Yıldız mazur görsün, bütün Dünya
yı idare eden 1961 Anayasası değildir. Dünyayı 
300 seneden beri idare eden nizamlar vardır. Hü
kümet, bugünkü anayasa anlayışında hakikaten 
Türk Devletinin memura verdiği önemi o para
lele getirmiş bulunmak gibi bir müstesna hali 
getirmiştir. Sendikalizm, hakikatte seviyeli mem
leketler için hakikaten faydalı iştir. Ama, çalı
şan için, kapital karşısında, zor karşısında, dik
ta karşısında hukukunu müdafaadan mahrum 
olanların yanyana gelmesi mesleğidir ki, memu
run hamisi Türkiye'de kanundur, kapitalist 
kuvvet değildir. 

Bu itibarla memura, öğretmene, subaya kar
şısında, 30 yıllık emeği mukabili kendisine mü
reffeh bir hayat çizen sahip devlet bulunduğu 
cihetle sendikaya girmesine ihtiyaç yoktur. Ama, 
işçinin elinden, eğer sendikaiist anlayış, sendika 
kurmak hakkı, sendika üyesi bulunmak hakkı 
zorla, haksızlıkla, cebir ile, gasp ile mücadele 
etmek hakkı alman bir sistem gelse, biz de Sa
yın Ahmet Yıldız gibi elbette fikir olarak ya
nında olacağız. 

Keyfiyeti bu şekilde açıklamak istedim. Vak
tinizi aldım, hürmetler sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce, lüt
fediniz, sorunuzu, Komisyona tevcih ediniz. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Komisyondan şu hususu öğrenmek istiyorum; 
gayem tavzih maksadına matuftur. 

46 ncı madde, işçilerin ve işverenlerin, önce
den izin almaksızın, sendikalar kurabileceğini 
belirtiyor. 

119 ncu madde ise, memurların sendikalara 
üye olamıyacaklarmı belirtmektedir. Bundan 
evvelki 119 ncu maddede bu kayıt, sadece siya
sî partilere giremiyecekleri şeklindedir. Ayrıca, 
işveren sendikaları yanında devletin idaresi al
tında bulunan Kamu iktisadî Teşebbüsleri ve 
iktisadî teşebbüsler de vardır. 

Binaenaleyh, bir kavram anlayışna mani ol
mak, bir tavzihe ermek için şunu arz etmek is
tiyorum ki, acaba, hükmî şahsiyet, üye olmakla 
beraber, işveren sendikalarım da memurlar ida
re edeceği cihetle, bu anlamın içerisinde işveren 
sendikalarının memurlar tarafından idare edil
memeleri ve binnetice devletin işveren sendika
larının olamaması gibi bir mâna çıkabilir mi? 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Gayet tabiî. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Komis

yon, buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — 
Suali kafi olarak anlıyamadık. Şunu anladım, 
ben; arkadaşım acaba onu mu demek isterler? 

iktisadî Devlet Teşebbüsleri, devlet teşebbü
sü olarak aynı zamanda işveren durumundadır 
ve işveren sendikalarının içerisine girerlerse 
memurlarla ve işveren sendikalarını da ele ge
çirdikleri takdirde, memurlar sendikası aynı za
manda işveren sendikası hüviyetine gelir mi, de
mek istiyorlar. Sualden anlayabildiğimiz budur. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Müsaade ederseniz arz edeyim, efendim. 

BAŞKAN — Yalnız telhisen arz ve beyan 
buyurunuz, lütfen. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Devletin işyerlerinde işveren sendikaları da 
kurulacaktır. işveren sendikaları tabiî ki, 
orada çalışan memurlar tarafından idare edi
lecektir. Her ne kadar işveren sendikası hük
mi şahsiyeti haizse de, acaba idare mecbu
riyetinde kalan memurlar 119 ncu maddenin, 
memur her hangi bir şekilde sendika üyesi 
olamaz, hükmü bir yanlış anlama kavuştu-
rulabilir mi? Ve bu suretle işveren sendika
larının idaresinin mümkün olamıyacağı cihetle, 
Devletin işveren sendikaları muallel kalabilir 
mi 
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Bendeniz bunu arz etmek itin söz aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı, vuzuha kavuştu, 

efendim. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI REFET RENDECi (Samsun) — 
Şimdi, memur, işveren sendikasına girdiği 
takdirde memur değildir, işverendir, iş Ka
nunu bunu tâyin etmiş, işvereni. İşveren, 
Devletin adına işgören memur, iş Kanunu 
muvacehesinde» sendikalar muvacehesinde işve
ren durumundadır. Memur değildir. 

Bu cihetin bu şekilde anlaşılması ile mad
denin aydınlandığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Cevaplandır
madı. 

BAŞKAN — Efendim, esasen cevap verme 
mecburiyeti diye bir şey de yok. Sayın Ersü, 

119 ncu madde üzerinde tadil önergesi de 
yok. Bu suretle müzakereler bitmiştir. 

119 ncu madde de açık oylarınıza sunula
caktır. 

Muhterem senatörler, 48, 60, 61, 64, 84, 89, 
110, 111, 114, 119 ncu maddeler açık oyla
rınıza sunulacaktır. Yalnız, bundan evvel 
gruplar tarafından verildiğini arz ettiğim 
önergeyi okutuyorum, efendim. 

iSaym Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici madde
ler eklenmesi hakkındaki 1661 sıra sayılı tekli
fin 120 nci maddesine gelmiş bulunmaktayız. 
Daha görüşülecek 19 asıl ve dokuz geçici mad
de mevcuttur. Genel Kurulca karar altına alı
nan sürenin bitimine de az bir zaman kalmış
tır. 

Bu sebeple, birleşimin aynı gündemle, 
14 . 9 . 1971 Salı günü saat 10,00 a bırakılma
sını arz ve teklif ederim. Saygılarımızla. 

A. P. C. H. P. 
Kastamonu Ankara 

Ahmet Nusret Tuna Hıfzı Oğuz Bekata 
M. G. P. M. B. G. 
Kayseri Tabiî üye 

Sami Turan Mucip Ataklı 

'BAŞKAN — Bir noktayı vuzuha kavuştur
mak lâzım. Filhal saat 0,15 dir. 14 Eylül 1971 
e girmiş bulunuyoruz. 

Bu açıklamadan sonra bugün saat 10,00 da 
aynı gündemle toplanılması hususunu öneren 
bu önerge üstünde söz istiyen sayın üye var 
mı efendim?.. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Saat 
09,00 da toplanılmasını teklif ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge gruplar tarafından 
verilmiştir. 

önergeyi yaptığım açıklama dâhilinde oy
larınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmiştir efendim. 

Biraz evvel izah ve arz ettiğim şekilde 
46, 60, 61, 64, 89, 110 111, 114, 119 ncu mad
deler açık oylarınıza sunulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, tüzüğümüz gere
ğince basılı oylardan,, beyaz oy, maddelerin 
kabulünü, kırmızı oy reddini, yeşil oy çekinser-
liği ifade edecektir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmıyan sayın 
üyeler, kabul, ret, çekinser kelimelerini de yaz
mak suretiyle mühürlü ve bu beyanı muhtevi 
beyaz kâğıtlarla oylarını kullanabilirler. 

Şimdi, 9 madde için oylarını kullanmala
rını mümkün kılmak üzere 9 kutu kürsüye ko
nulmuş bulunmaktadır, ikinci birleşimdeki uy
gulama gibi. Yalnız hangi harften başlana
cağını kur'a çekmek suretiyle Heyeti Umumi-
yeye arz edeceğim. 

Sayam Suphi Karaman'dan başlıyoruz. 
(Tabiî Üye Suphi Karaman'dan başlanarak 

ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık opiama so
nuçlarını arz ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştir ilme si ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifinin 46 ncı maddesine 152 sayın üye oy 
kulalnmış, 135 kabul, 17 ret. 

Bu 'suretle 46 ncı madde Anayasamızın 
aradığı nisap dâhilinde kabul edilmiştir, efen
dim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifinin 60 ncı maddesinin oylamasına 155 sa-
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yın üye katılmış, 151 saym üye kabul, 3 sa
yın üye ret, 1 sayın üye çekinser oy kul
lanmıştır. 

Bu madde de keza bir evvelki madde gibi 
kabul edilmiştir, efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifinin 61 nci maddesinin oylamasına 156 sa
yın üye iştirak etmiş, 151 kabul oyu, 3 ret, 
2 çekinser oy kullanılmıştır. 

Bu madde de keza kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifinin 64 ncü maddesinin oylamasına 152 sa
yın üye iştirak etmiş, 134 kabul, 18 ret oy 
çıkmıştır. 

Bu madde de kabul edilmiştir, efendim. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek-
lifnin 89 ncu maddesinin açık - oylamasına 
156 sayın üye katılmış, 151 kabul, 4 ret, 1 çe
kinser oy kullanılmıştır. 

Bu madde de kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifinin 110 ncu maddesinin oylamasına 158 sa-
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| yın üye oy kullanmış, 152 sayın üye kabul, 
i 3 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Bu madde de kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifinin 111 nci maddesinin açık oylamasına 
156 sayın üye katılmış, 152 kabul, 3 ret, 1 çe
kinser oy kullanılmıştır. 

Bu madde de kabul edilmitşir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği tek
lifinin 114 nücü maddesinin oylamasına 156 
saym üye katılmış, 138 kabul, 18 ret oyu kul
lanılmıştır. 

Bu madde de kabul edilmiştir, efendim. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler 
eklenmesi baklanda Anayasa değişikliği tek
lifinin 119 ncu maddesinin oylamasına 153 sa
ym üye iştirak etmiş, 134 kabul, 19 ret oyu 
kullanılmıştır. 

Bu madde de kabul edilmiştir. 
Sayın arkadaşlarım, biraz evvel aldığımız 

karar gereğince bugün saat 10,00 da toplanıl
mak üzere 00,47 de, 114 ncü Birleşimi kapatı-

| yorum, efendim. 
I 
i 

I Kapanma Saati : 00,47 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 11 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 157 

Kabul edenler : 143 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 24 

Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Beka ta 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulı^oy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah it Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er genel i 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip oomunoğlu 

ESKİŞEHİR 
C nsr Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

IÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley-
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cem'al Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barııtçuoğlu 
Oral Karaosmanoğru 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karakucak 
Hilmi Soydan 
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MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uy as Karaöz 
Haldun Menıteşeoğlu 

MUŞ 
ISL .lisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhfvlin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi GüPBoytrak 
Suphi Karaman 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Akaoyoglu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Secai O'Kan 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

SİVAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TSKIBDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

^ m a l Tarlan 
TOKAT 

Ali Altunta§ 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayart 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddedenler] 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Turgut Ceb<* 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlu 

ADANA 
\£. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(B§k.V.) 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

[Oya katümıyanlar] 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜT ELE i 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp üner 
Âdil Ünlü 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

TRAB20N 
Ali Şakir Ağanoğln 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELE* 
Cemal Madanoğiu. 
Zerin Tüzün (1.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 15 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emamülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 183 
Oy ver enler : .162 

Kabul edenler : 159 
Reddedenler : 3 

Çekimserler : 1 
Oya katılmıy 

Acık üye] 

[Kabul i 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güle* • 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağla yan gil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

mi ar : 19 
ikier : 2 

ıdenler] 
ÇORUM 

M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsıan Topailoğdu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
| Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Haildik Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğl1-

KARS 
Sırrı A t al ay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
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KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Efem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuaıakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahrnan Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünal di 
(Bşk, V.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Erfcürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Mi Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etcm Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Turgut Cebe 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

[ÇcMnser] 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

[Oya katıhmy anlar) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gül ek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

İSTANBUL 
Tekin Ariburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

elikler] 

1 
1 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

C UMHURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (I.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 19 ncu maddesinin açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş ' 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASY'A 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yreti§ 

Üye sayısı : 183 
Oy ver 

Kabul ed 
Redded 

"iıler : 1G3 
inler : 158 
mler : 3 

Çekin serler : 1 
Oya katılın\r< 

Acık üyeî 
ınlar : 19 
ikler : 2 

[Kabul edenler] 
1 ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 1 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel ' 
Mehmet Güler 

1 Cemalettin Inkaya 
j Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
I Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
i A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
1 Orhan Kürümoğlu 
1 BOLU 
I Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I İ. Sabri Oağlayangil 

Cahit Ortae 
Saffet Ural 

ÇANAKK ALE 
1 Nahit Altan 
1 Ziva Termen 

ÇANKIRI 
I Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

j Safa Yalçuk 

— 45 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca ( \ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
1 Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
i Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
j Talip özdolay 

îl — 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlıı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçinc 
Cemal Tiklinin 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna. 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen ' 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

1 Fevzi Halıcı 
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KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etcm Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçıuoğlu 
Oral Karaosmaaoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
ö. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOEA.T 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Ferudun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cemal Madanoğlu 

Zerin Tüzün (î.) 

Suad Hayri Ürgüplü 

ANKARA 
Turgut Cebe 

[Reddedenler] 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 

[Çekinser] 

DÎYAR-B. 
Selâhattin C 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 
Osman Koksal 

[Oya kaUlmtyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 

Şeref Kayalar 

İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 

[Açık ü 
Eskişehir 
Sivas 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

yetikler] 
1 
1 

Yekûn 
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[Reddedenler] 
ANKARA | BOLU | DİYARBAKIR 

Turgut Cebe | Alâeddin Yılmaztürk j Selâhattin Cizrelioğlu 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 22 inci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 159 

Kabul edenler : 143 
Reddedenler : 16 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanJ ar : 22 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYE 

Mehmet özgün eş 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zereaı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
Alâed'din Yıkrıaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim. Haîerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Necip Mirkelâmoğlu 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gümldoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Kara/osmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 
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MARDİN 1 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsüytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyo-ğlu 
Emanullah Çelebi 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

SAKARYA | 
Osman Salihoğlu \ 
Mustafa Tığlı j 

r-i k n r r ( T T A T I 
SAMSUN 

II. Enver Işıklar i 
Rıza Isıtan | 
Refet Rerıdeci 
Fethi Tevetoğlu j 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 1 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu ı 
Cemal Tarlan | 

TOKAT 1 
Ali Altuntaş ! 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu I 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
i. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
'Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Reddedenler] 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Üzkaya 

1 Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakul er 

i 

[Oya kattl 
| Mehmet Ün a İdi 

(Bşk. VO 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
I Şeref Kayalar 

GİRESUN 

I Ilışan Topaloğlu (B.) 

[Açık m 
Eskişehir 
Sivas 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BURSA 
Saffet UYal 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

mıyanlar] 
İSTANBUL 

Tekin Anbrırun 
! (Başkan) 
! İZMİR 
| Beliğ Beler 
| Nazif Çağatay 
[ KONYA 
j Sedat Çumrah 
| Fakih özlen 
j Mehmet Varışlı 

jelikler] 
1 
ı 
1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
J 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 

Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Yalıap Güvenç 
Mehmet İzm en 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp üner 
Âdil Ünlü 

KOCAELİ 

Hikmet İsmen 

COIİHURBAŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

1 NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cemal Madanoğiu 
Zerin Tüzün ( t ) 

j Su ad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

»»•-« 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 26 inci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELEE 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'kan 
Mehmet özgiineş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocalk 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 161 

Kabul edenler : 157 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 20 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AJi Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

edenler] 
ÇORUM 

M. Şevket öızçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DtYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuınıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkciııe 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım f 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 
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KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanioğlu 
A. Orhan Süersaaı 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
\bfn.T-rahman Bayar 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

îîvas Karaöz 

ANKARA 
Turgut Cebe 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri üzdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

Haldun Menteşe oğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

1. Şevki Atasağun 
NÎĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Selâlıattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

jj SİNOP 
| Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Mi Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Selâlıattin Cizrelioğlu 
KOCAELİ 

Hikmet îşmen 

[Oya katılmıyanlar] 
ANKARA 

Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

ÎZMIE 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

t>m<t 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım G-ülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korntürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

CUMHURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 
Osman Koksal 

ORDU 
Şevket Koksal 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Timin (I.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 29 cu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYE 
Mehmet Özi»'üru\ş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zercıı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 160 

Kabul edenler : 144 
Reddedenler : W 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 21 

Açık üye! 

[Kabul e 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül es 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ıkler : 2 

denler] 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sbmunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topalloğloı 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

T O T » A ~r% m A 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoiey 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tumakau 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 
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MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kanlan 
Suphi Karaman 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen r'" 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

{'Reddedenler] 
ANKARA 

Turgut Cebe 
BURSA 

Saffet Ural 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

[Oya katıhnıyanlar] 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

İSTANBUL 
Tekin Arıburıın 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
HüsejOn Avni Göktürk 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlfl 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (t.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

• > - • « 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve g'eçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 30 ncu maddesine verilen oyların sonucu. 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye S L / I S I 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

183 
162 
14:? 

19 
0 

19 
2 

TABİİ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Cahit Orta e 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Entuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 

edenler] 
Sakıp Hatun oğlu 
Kldip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan T opal oğlu ' 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil ozan en 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Bttm Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 
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MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Meııteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder ö^tekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Ilıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Adil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TBKIBDAÖ 
Hayri Muımcuoğlu 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaş 

[Reddedenler] 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

[Oya 
ANKARA 

Yiğit Köker 

BURSA 

Şeref Kayalar 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

hahlmıy anlar] 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay ( 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varıglı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

lımail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestildi 
Ahm«t Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayrı Deıı«r 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Mehmet İsmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Adil Ünlü 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cemal Madanoğlu 

Zerin Tüzün (İ.) 

Suad Hayri Ürgüplü 

[Açtk üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivaı 1 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 32 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 161 

Kabul edenler : 147 
Keddedenler : 14 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 20 

Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELEE 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O "kan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztökin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAEAHISAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren ' 

. ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yretiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri. Demirel 
Mehmet Güler 
oemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
k. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yıkaaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lfttfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. ^eki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
Rifat öztnirkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç ' , t 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 
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MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaıosmaııoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakam 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TABİİ ÜYELER 

Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
,'Bsk. v-; 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
I. E tem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BURSA 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

KOCAELİ 
Hikmet Işnıen 

[Oya katılmıyanlar] 
ANKARA 

Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Giilek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tavfur Sökmen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Osman Koksal 

Ragıp Üner 

TRABZON 
Ali Şakir Ağaııoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER. 
Cemal Madanoğîu 
Zerin Tüzüıı (İV) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 38 nci maddesine verilen oyların sonucu 

('Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi G-ürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaolı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 159 

Kabul edenler : 14:j 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 22 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Tiltrck 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sotmunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 

0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 
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MANİSA 
Doğan Barutçu/oğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Kuhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ANKARA 
Turgut Cebe 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslaıı Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLE 

Osman Koksal 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acun er 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Ay diner 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

X ÜYE 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (1.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler elılenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 46 ncı maddesine verilen oylarm neticesi 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 152 

Kabul eden'jer • 135 
Reddedenler : 17 

Çckinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 29 

Açık üyelikler : 2 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kap anlı 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Oo§kun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLÜ 

Turgut Yaşar Gülez 
AModdin Yılnıaztürk 

BTTRDUR 
Ö. Faruk Kına yt ürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgrut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIÖ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
I Sakıp Hatunoğlu 

Edip Somuinioğiu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GTİMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I- Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutşuioğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 
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MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim. (Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğln 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanuliah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş (B, 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Eteni Karakapıeı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 
Sezai O "Kan 
Salâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Turgut Cebe 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya katılmıy anlar] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Nafiz Çağatay 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni -Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
T&rık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadiı 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SIVAS 
Hüseyin öztürk 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlıı 

URFA 
Hasan Oral 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Cemal Madan oğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün (İ.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 60 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KAR A HİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 15 5 

Kabul edenler : 151 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 26 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
ANTALYA 

Akif Tekin 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
T. Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket' Özçetin 
Safa Yalcuk 

edenler] 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE " 
Mehmet Nafiz Ergen el i 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
A.bbas Ciiâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçiııe 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil; 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğh 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
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KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lû t fi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferâd Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yrüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Turgut Cebe 
DİYARBAKIR KOCAELİ 

Selâhattin Cizrelioğlu j Hikmet İsmen 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmıet Özgünc.ş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

[Oya hatılmıy anlar] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

İSTANBU L 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay i 

[Açık ÜL 

Eskişehir 
Sivas 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlıı 
(Bşk. V.) 

elikler] 

1 
1 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 

URFA 
Hasan Oral 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün (1.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

l rekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 61 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 156 

Kabul ©denler : 151 
R©dd«denler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 25 

Aşık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kaıu 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maıcit Zerem 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanl} 
Mansur Ulıısoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğra! 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

i Safa Yalçuk 

edenler] 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu. 
Edip So,muıwğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfj Bilgen 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligi! 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
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KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Boğan Barutçaıoğlu 
Oral Karaosmanjoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö, Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

Adil Ünlü 

ANKARA 
Turgut Cebe 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

[Çekinserler] 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet İznıen Osman Kökgal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgün eş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

[Oya katihmyanlar] 
Saffet Ural 

GÎRESUN 
İhsan Topaloğîu (B.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

ÎZMÎR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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URFA 

Hasan Oral 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (î.) 
Zerin Tüzün (İ.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 64 üncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 152 

Kabul edenler : 134 
Eeddedenler : 18 

Çekinserler : 0 
Oya • katılmayanlar : 29 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder öıtekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Meüumet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kazım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salâh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yıknaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk! lOnaytürk 

BUBSA 
I. Saibri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
N«M« Alton 
Ziya TaaMmeaı 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cüâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 

Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri; Oanpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğl 
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MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağıın 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Selâlıattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüncş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen ( 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddedenler] 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldı* 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Turgut Cebe 

[Oya katdmıy anlar] 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gün doğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

[Açık üi 

Eskişehir 
Sivas 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakiih Özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

/elikler] 

1 

1 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahım et Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizrelioğlu 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Osman Koksal 
Âdil ünlü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Timin (I.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

-•• <ay-<ı 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 89 ncu maddesine verilen açık oyların sonucu 

('Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Reddedenler 

Kabul edenler 
Çekinserler 

Oya katıl unvanlar : 
Açık üyelikler 

183 
156 
151 

4 
1 

25 
o 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vebbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai C Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Hayda • Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaf 'er Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı ğit 
Kemal Şemocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapaııh 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

edenler] 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alfean 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

— 443 
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KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etern. Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi ö*er 

MANİSA 
Doğan Barutçmoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuınakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçdik 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

ANKARA 
Turgut Cebe 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgün eş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem, Karakapıcı 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
KOCAELİ 

Hikmet îşmen 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

[Oya 
I Saffet Ural 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 

katılmıy anlar] 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

.) | NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Âdil Ünlü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Ragıp Üner 

URFA 

Hasan Oral 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüzün (İ.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 110 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 158 

Kabul edenler : 152 
Reddedenler : 3 
Çekinscrler : 1 

Oya katılmıyaular : 25 
Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan. 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin öz.gür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zerer 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâedd'in Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligil! 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
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KÜTAHYA 
A. Orhan Akça ' 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

ANKARA 
Turgut Cebe 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoglu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti} 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Ragıp Üner 

[Çekim er] 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

TABİÎ ÜYELER 
Bkrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar ' 

[Oya hatılmıyanlar] 
Saffet Lîral 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 

[Açık ü% 
Eskişehir 
Sivas 

Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

(elikler] 
1 
1 

URFA 

Hasan Oral 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin T üzün (1.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 111 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Akaoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürıoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Serai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

Mehmet Ünaldı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 156 

Kabul edenler : 152 
Reddedenler : 3 

Çekimserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 25 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabrı Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaea 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
A T İ / > ' ! * 

Abbas Cılara 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fiikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıoı 
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KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barufcçuıoğlu 
Oral Karaoemanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

ANEARA 
Turgut Cebe 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgün eş (B.) 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rina Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR | CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Selâhattin Cizrelioğlu [ Ragıp Üner 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

SİNOP | 
Nâzım Iııebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayuri 

VAN 
Ferıid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 

1 Âdil Ünlü 

[Oya katılmıyanlar] 
Saffet Ural 

GİRESUN 
İhsan Top al oğlu (B.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 

[Açık 

Eskişehir 
Sivas 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

Üyelikler] 

1 
1 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Hasan Oral 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gül ek 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen (1) 
Zerin Tüzıün (İ.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 114 ncu maddesine verilen oyların, sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

Üye sayısı : 183 
Oy vereıü«r : 156 

Kabul edenler : 138 
Reddedenler : 18 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 25 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul ed*ıil*r] 

TABİÎ ÜYELER 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Mac.it Zerern 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECÎK 
Mehmet Orbon Tuğrul 

BÎNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Küriimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağkyangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öıaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

Orhan Kor 
Necip Mirkeiâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atakıy 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgiıl 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutiçuioğlu 
Oral Karaosmanıoğkı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 
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MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisaıı Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
VehM Ecsü 
Suphi Gürsoytrak 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sami Küçük 
Fahri Özdilck 
Mehmet Özgüncş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

BURSA 
Şeref Kayalar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik At a yurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kam.il Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Ynrdakuler 

ANKARA 
Turgut Cebe 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

Saffet Ural 
GİRESUN 

İhsan Topaloğlu (B.) 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KONYA 
Sedat Çumralı 

[Oya katümıyanlar] 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

[Açık üyelikler] 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demiryüöe 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadto 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vahap Güvene 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Âdil Ünlü 

KOCAELİ 
Hikmet Işın en 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Ragıp Üner 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Hasan Oral 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
'Tayfur Sökmez (İ.) 
Zerin Tüzün (İ.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eldenmesi 
hakkında Anayasa değişikliği teklifinin 119 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 153 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 2S 

Acık üvelikler : 2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Giihaıı Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

Edip Somunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver (Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erduğan Adalı 
Mebı ııre Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

] Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 
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MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 

TABİÎ ÜYE 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Celebi 

• • 

Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet. Özgüneş (B.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Yiğit Köker 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

[Reddet 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

[Oya kah 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet üra l 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 

[Açık üy 
Eskişehir 
Sivas 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

lenler] 
ANKARA 

Turgut Cebe 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

KOCAELİ 
Hikmet îşmcn 

Imty anlar] 

Nazif Çağatay 
KONYA 

Sedat Çumra] ı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

elikler] 
1 
1 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demiryüce 

OUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER: 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Hasan Oral 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gül ek 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin T üz ün (İ.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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GÜNDEMİ 

İ H NÜÜ BİRLEŞİM 

13 . 9 . 1971 Pazartesi 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLİK DİVANİNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici mad
deler eklenmesi hakkında Anayasa değişikliği 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayas>a ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/558; Cum
huriyet Senatosu 2/342) (S. Sayısı : 1661) (Da
ğıtma tarihi : 9 . 9 . 1971) 
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